INFORMATION
Sommarkort – Avgiftsfria resor för skolungdomar sommar 2018
Nu inför Länstrafiken ett Sommarkort för skolelever för sommaren 2018. De kostnadsfria resorna med
kollektivtrafiken för skolelever finansieras via statligt bidrag.

Sommarkortets giltighet
Sommarkortet ger kostnadsfria resor med den allmänna kollektivtrafiken hela trafikdygnet den 16 juni till 14
augusti 2018.
Sommarkortet har följande giltighet:
•
•
•
•
•

•
•

hela trafikdygnet måndag - söndag
16 juni - 14 augusti 2018
med stad- och regionbuss inom Örebro län
med Tåg i Bergslagen inom Örebro län
över länsgräns till:
o Götlunda med linje 321
o Arboga med linje 351
o Kristinehamn med linje 500
o stadsbuss i Kristinehamn
o Kristinehamn med linje 503
o Filipstad med linje 400 och 407
o Storfors med linje 403
o Ludvika och Skinnskatteberg med Tåg i Bergslagen
Inte med Närtrafik
Inte med annan tågoperatör än Tåg i Bergslagen

Kortet är personliga och endast giltigt för den vars namn står tryckt på framsidan. Identitet ska kunna styrkas
vid förfrågan från biljettkontrollant.

Vem är berättigad till Sommarkort?
Länstrafikens Sommarkort ger skolungdomar i grundskolans årskurs 6-9 och gymnasieskolans årskurs 1-2
kostnadsfria resor med kollektivtrafik inom Örebro län. För att vara berättigad ett Sommarkort hos Länstrafiken
måste eleven vara folkbokförd i Örebro län senast den 31 maj 2018.
Elever som går i skola i Örebro län, men är folkbokförda i ett annat län, får inget Sommarkort av Länstrafiken
Örebro utan får vända sig till det länet där denne är folkbokförd.
Asylsökande som går i skola och bor i Örebro län, men saknar folkbokföringsadress får också de ett
Sommarkort.
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INFORMATION
De elever som har tillstånd för färdtjänst kommer att få ett Sommarkort skickad till sig som kan användas på
den allmänna kollektivtrafiken. De har också möjlighet att avgiftsfritt nyttja färdtjänst under samma tidsperiod.

Ansöka om Sommarkort
Målsman till elev måste ansöka om Sommarkort om elev:
•
•
•

Är nyinflyttad till Örebro län mellan 1 maj och 31 maj 2018
Har skyddad identitet
Inte har fått kortet senast den 15 juni

Ansökan görs via formulär på www.lanstrafiken.se/sommarkort. Ansökan öppnar den 21 maj och stänger den
30 juni.

Hur får eleven Sommarkortet?
Sommarkortet kommer att skickas ut via post till elevens folkbokföringsadress. Kortet finns inte till försäljning
hos ombud eller på bussen.

Andra produkter på Sommarkort
Eleven ska inte ladda andra produkter på sitt Sommarkort.

Snabba fakta om Sommarkortet
•

Har elev tappat bort Sommarkort får denne vända sig till Länstrafikens Kundservice. Administrativ
avgift och kortavgift tas ut för ett nytt.

•

Eleven registrerar sin resa precis som med en periodbiljett.

•

En försenad resa betald med Sommarkortet ger elev rätt att få förseningsersättning om reglerna för
förseningsersättning uppfylls.

•

Sommarkortet byts inte in mot andra produkter.

•

Sommarkortet återköps inte.

Mer information
Mer information finns på www.lanstrafiken.se/sommarkort. Elev eller målsman kan också ta kontakt med
Länstrafikens Kundservice på 0771-55 30 00 för mer information.
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Sommarkortets utseende

Framsida – Elevens namn kommer att tryckas på framsidan.

Baksida

Med vänlig hälsning
Sandra van Eijk
Kommunikatör
Sektion Marknad
180515
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