
Markering på kartan visar 
upptagningsområdet för Närtrafiken

Senast uppdaterad 230317

Närtrafik Alsjöholm Närtrafik
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Alsjöholm - Nybro och omvänt
Måndag till fredag

ANMÄRKNING
  Alsjöholm
  Lillaverke
  Svalehult
  Otteskruv
  Nybro station 
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Måndag till fredag
ANMÄRKNING

  Nybro station
  Otteskruv
  Svalehult
  Lillaverke
  Alsjöholm 

* resan måste beställas under ordinarie öppettider:  Måndag-fredag 07.00-18.00, Lördag,    
 Sön- och helgdag 08.00-17.00
1) resa på helgen måste bokas senast kl. 18.00 sista helgfria vardagen innan
E går endast skolans lovdagar 19/9, 31/10-4/11, 23/12-5/1, 20/2-24/2, 17/3, 11/4-14/4, 19/5, 5/6, 
 19/6-18/8
J går ej 24/12
S går ej skolans lovdagar 19/9, 31/10-4/11, 23/12-5/1, 20/2-24/2, 17/3, 11/4-14/4, 19/5, 5/6, 19/6-18/8

Anmärkning

Gäller från 22 augusti 2022 tillsvidare, med reservation för tidtabellsförändringar.
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Lördag
ANMÄRKNING

  Alsjöholm
  Lillaverke
  Svalehult
  Otteskruv
  Nybro station 

J 1) 

12.55
x
x
x

13.25

Lördag
ANMÄRKNING

  Nybro station
  Otteskruv
  Svalehult
  Lillaverke
  Alsjöholm 

Närtrafiken kör till/från vissa bestämda platser i tätorten. Dessa är Jutegården, Madesjö Församlingshem, 
Kvarnbacken, ICA Kvantum, Sveaplan, Nybro Hälsocentral och Resecentrum. 



Närtrafik - en flexibel  
kollektivtrafik för alla
Närtrafik på landsbygden (Lantturen)
Du kan bli upphämtad vid en överenskommen mötesplats t ex bostaden 
eller en hållplats. Resan kan du göra till och från den målort som finns i 
ditt område. I vissa fall kan du även välja mellan olika målorter. 
Vid målorten finns ett antal olika målpunkter där du kan välja att kliva av 
eller på. På målorten kan du även byta och resa vidare med linjetrafiken 
när detta är möjligt. Man kan inte göra lokala resor inom målorten.

Så här betalar du resan
Reskassa för serviceresor 
Reskassan är ett betalmedel som laddas 
med pengar som sedan kan användas för 
att betala för resor med Kalmar länstrafiks 
närtrafik och serviceresor.   
Laddas med minst 100:- max 3000:-. 
Förskottsbetalning gäller för den kortlösa 
reskassan.  
Läs mer på: www.kalmarlanstrafik.se/
serviceresor/reskassa-for-serviceresor/ 

Närtrafikens fordon är kontantfria. 
Du kan köpa biljetter för resor i närtra-
fiken genom vår app, Mittkonto, kund-
center & återförsäljare, biljettautomat, 
Kalmar länstrafiks kundtjänst, bankkort 
ombord eller med den kortlösa reskas-
san om bokning sker per telefon.

Vid byte till linjetrafiken (buss/tåg) 
Väljer du att resa vidare med 
linjetrafiken får du information hur du 
betalar din fortsatta resa när närtrafikre-
san beställs.

Tänk på det här!
• Biljetterna i Närtrafiken kostar lika 

mycket som i övrig kollektivtrafik. 

• Sällskapsdjur får ej medtagas.

• Närtrafiken har en begränsning i 

antal passagerare. Bokning av  

resor görs därmed i mån av plats.

Så beställer du Närtrafik!
Tag reda på vilken tid du vill åka.

Se tidtabell eller ring Kundtjänst på tel 
010-21 21 000 (menyval 3) .

Ring och beställ din resa senast  
två timmar innan du ska åka under våra 
öppettider: Måndag-fredag 07.00-18.00, 
Lördag, Sön- och helgdag 08.00-17.00. 
OBS! Närtrafiksresa på helgen måste 
bokas sista helgfria vardagen innan.

Boka gärna din återresa samtidigt!


