
Flexiruter er bestillingstransport frå

heimen til sentrum og heim igjen, og er 

en del av det ordinære kollektivtilbodet.

Tilbodet er åpen for alle, men er særlig 

tilpassa for reisande som ikkje har 

tilgang til eigen bil, har avstand til 

næraste holdeplass eller bur i områe det 

er lite eller ikkje kollektivtilbod.

Flexirutene køyrer heile året, men ikkje 

på heilagdagar. Bagasje og anna utstyr 

kan takast med så langt bilen har 

kapasitet. Dersom bilen ikkje har plass til 

alle påmeldte, køyrer transportøren ein 

ekstra tur. 

Dei som melder seg på etter fristen kan 

bli med om det er plass, men det vert 

ikkje køyrd ekstra tur.

35 kr
Pris kvar veg

HJARTDAL KOMMUNE

1. Hjartdal

2. Tuddal

3. Sauland

Servicekontoret gjev 

nærare opplysningar,

tlf. 35 02 80 00

Du må melde deg på innan

kl 20 dagen før til oppgjeve

telefonnummer på side 3.

Påmelding

Treng du ekstra service må

du melde frå om dette ved 

påmeldinga. 

Gje beskjed om du skal ha med 

rullator/rullestol. 

Ynskjer du å bli henta heime og 

køyrt tilbake til heimen, må du  si 

fra om dette ved påmeldinga. Ved 

påmeldinga får du beskjed om 

tidspunkt for avgang/ henting.

5.2.2021

Alle flexi –og skoleruter tek med 

ordinære reisande.



RUTENAMN KØYREDAGAR
FORVENTA

ANKOMST

RETUR FRÅ

SENTRUM/TUVEN
TRANSPORTØR PÅMELDING

1 Hjartdal Torsdag Kl. 10.30 Kl. 13.00 Gunvald Tho Tlf. 90 12 47 77

2 Tuddal Torsdag Kl. 10.40 Kl. 12.45/13.00 Listul Taxi Tlf. 91 31 70 29

3 Sauland
Måndag til fredag

Fredag

Kl. 16.55

Kl. 14.40

Skulefri

Skuledagar
Listul Taxi Tlf. 91 31 70 29

HER KØYRER FLEXIRUTER

1 Hjartdal Hjartdal (Nordbygda) – Gvammen – Sauland sentrum – Heddal vest – Tuven – Notodden sentrum. Avgang ca.kl 9.

I skulens sommar-,haust-,og vinterferie går det i tillegg ein avgang på bestilling køyrd av Listul Taxi (91 31 70 29). Frå Hjartdal 

(Nordbø) kl.0700, Sauland kl 07.20 i korrespondanse med Rjukanekspressen på Ørvella. Ankomst Ørvella kl. 07.30. Avgangen 

går kvar måndag til fredag, og i korrespondanse med Rjukanekspressen frå Ørvella kl.16.45 ved skulefri.

2 Tuddal Tuddal kyrkje – Sudbygda – Sauland sentrum, korrespondanse med rute 1 ved Aldersheimen i båe retningar. Avgang ca.kl 9.

3 Sauland Korrespondanse med Rjukanekspressen frå Notodden/Skien og Rjukan på følgjande avgangar:

Skulefridagar: Frå Sauland kl. 0720 i korrespondanse med Rjukanekspressen på Ørvella kl. 0730 og frå Ørvella kl. 1645, ank. 

Sauland kl. 16.55. 

Skuledagar: Frå Ørvella kl. 14.30  fredagar på skuledagar. Ankomst Sauland kl. 14.40.  


