Sådan kommer du med Frøen
Lokalrådet og lokale frivillige arrangerer nu samkørsel med Frøen, Jungshoveds nye delebus.
Foreløbig frem til udgangen af 2020.
Med Frøen kommer du nemt til og fra Jungshoved, og langt billigere end med egen bil eller Flextur.
Mandage til fredage køres 2 daglige indkøbsture til Præstø:
Fra Jungshoved 9.30 og 13.30
Fra Præstø
11.15 og 15.15
Onsdag eftermiddag kører Frøen også forbi Ugledige Brugs på vej til og fra Præstø.
Hvordan kommer jeg med?
Du skal SMS’e eller ringe til 60 52 78 89 inden afgang for at komme med. Oplys nøjagtig adresse,
telefon og hvilken afgang du vil med (+ antal, hvis I er mere end 1 person). Du kan SMS’e fra kl 18
dagen før, og du kan ringe fra 30 minutter før afgang. Bussens 8 pladser fordeles efter først til
mølle, og skulle der være fyldt op, får du besked inden afgang.
Du bliver samlet op på adressen (nærmeste farbare vej), og du skal være klar når Frøen kommer.
I Præstø kan du stå af og på ved busstationen og Meny, Rema 1000, Aldi, Fakta eller Biblioteket.
Du kan også stå af undervejs, hvis bussen kan holde forsvarligt.
Hvad koster det?
Turen koster 10 kr hver vej, og du kan kun betale med lige penge eller MobilePay til 54 140
”Delebussen Frøen”.
Hvad kan jeg tage med?
Du kan have bagage, klapvogn og lignende med i rimeligt omfang, hvis du giver besked på forhånd
og tager hensyn til dine medkørende.
Frøen har 1 selepude 3-10 år og 1 godkendt barnestol 0-3 år, som du også kan bestille.
Dyr medtages efter Movias regler: Små dyr gratis i tasker eller bur, 1 større hund med billet på
gulvet ved bagerste række, servicehund kan frit medtages.
Frøen har normalt plads til 1-2 cykler, hvis du giver besked når du bestiller.
Åben mad, drikke og tobaksrøg må ikke medtages.
Ved tvivl beslutter føreren hvad der kan medtages.
Hvem kører?
Chaufførerne er pålidelige, erfarne og ædruelige Jungshoved beboere. Ved uheld er du dækket af
bussens lovpligtige ansvarsforsikring på samme måde som passagerer i en privat bil, og derudover
af en personulykkesforsikring.
Hvad kan jeg ellers med Frøen?
Du kan også:
- få føreren til at klare små ærinder for dig (hente/bringe mindre pakker, varer, medicin o.l.),
- selv blive låner og arrangere samkørsel med Frøen,
- se mere om dette på www.jungshoved.net/delebus eller skriv til Froepasser@gmail.com
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen fra Frøpasserne

