DE 10 BUD OM DEN GODE BUSTUR
1 Gør dig klar til rejsen,
		 så du ikke forsinker bussen
•
•
•
•

Planlæg din rejse med Rejseplanen eller FynBus.dk
Vær ved stoppestedet i god tid
Gør dig synlig og giv tegn til chaufføren
Hav penge eller kort klar, når bussen ankommer
ved stoppestedet

2 Smil til chaufføren
•

•

Ryk ned i bussen
Tag din taske på skødet, ryk ind på sædet
og få dig en sidemand
Pladserne foran er fortrinsvis til ældre,
gangbesværede og børn

4 Hjælp med at holde bussen ren
•
•

Ryd op efter dig selv – det bliver den næste passager glad for
Lad være med at sætte dine sko på sæderne

5 Bidrag til god ro og orden
•
•

•
•
•

Før dæmpede samtaler i bussen
Spil ikke musik – brug dine høretelefoner

Sørg for at være velsoigneret
Hjælp hinanden
Giv plads, når dine medpassagerer skal på og af

7 Hav respekt for chaufførens arbejde
•
•

Hils på chaufføren og smil til ham/hende
- både når du stiger på og af

3 Gør plads til andre
•
•

6 Vis hensyn til dine medpassagerer

Undlad at føre samtaler med chaufføren,
mens han/hun kører bussen
Husk på, at chaufføren gør alt hvad han/hun kan
for at få dig frem til tiden

8 Gør dig klar til at stige af bussen
•

Tryk på stopknappen i god tid og tjek gerne ud med dit
rejsekort, når bussen nærmer sig dit stoppested

9 Afslut turen godt og sikkert
•
•
•

Sig evt. tak for turen, så bliver chaufføren glad
Pas på cyklisterne, når du stiger af bussen
Vent med at gå over kørebanen til bussen er kørt

10 Ris og ros
•

Skriv til os på FynBus.dk/risogros, hvis du mener,
vi kan gøre det endnu bedre

