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Hva er Flex Aremark?

Skal du handle, til frisøren eller besøke en venn som
bor et stykke unna? Da kan du kanskje reise dit helt gratis
med Flex bestillingsreise.

Flex er en blanding av taxi og buss.
Flex minner om taxi fordi du må forhåndsbestille reisen, og du blir plukket
opp hjemme når du skal reise. Flex ligner også på buss fordi ruten er innenfor
et bestemt område på bestemte tider og dager, og det kan det være flere
passasjerer med på reisen.

Flex stopper bare der passasjerer skal hentes og leveres, og siden det kan
være flere passasjerer kan kjøretiden variere fra tur til tur.

Flex har et høyere servicenivå enn vanlig buss. Våre sjåfører kan hjelpe deg
med av- og påstigning, og med å bære handleposer inn og ut av bussen.

Flex er for alle.
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Slik er Flex-tilbudet i Aremark kommune

Flex-bussen kjører faste ruter til faste rutetider i
Aremark kommune.

 
Hvis det finnes et Flex-tilbud der du bor, kan Flex hente deg

utenfor døra di og kjøre deg til Aremark sentrum.
 

Husk at du må forhåndsbestille din Flex-tur senest 
1 time før avgang.

 
Er du usikker på om du kan bestille Flex, 

kan du gå inn på nettsiden til flexaremark.no, 
eller du kan ringe oss på telefon 69 12 54 80, 

så vil vi hjelpe deg.
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Dette er Flex Aremark
Flex linje 795 

  Mandag - fredag

Fjell bru  kl 1000 kl 1100 kl 1200 kl 1300
Joker Aremark  kl 1012 kl 1112 kl 1212 kl 1312
Fosbykollen  kl 1015 kl 1115 kl 1215 kl 1315
Strømsfoss  kl 1030 kl 1130 kl 1230 kl 1330
Fosbykollen  kl 1045 kl 1145 kl 1245 kl 1345
Joker Aremark  kl 1048 kl 1148 kl 1248 kl 1348
Fjell bru  kl 1100 kl 1200 kl 1300 kl 1400

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.
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Hvordan bestille Flex Aremark?

Du må forhåndsbestille Flex på:

Ønsker du
å reise?1 Bestill GRATIS

reise minst 1 time 
før avgang2 Du får en SMS

15 minutter før
Flex henter deg3 Flex kjører deg

dit du ønsker på
Flex-ruten4

flexaremark.no

69 12 54 80 



Hva koster Flex Aremark?

Fylkestinget har vedtatt å gjøre bestillingstjenesten 
Flex gratis for hele Østfold i en prøveperiode.
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Åpningstider kundesenteret:
Hverdager
Lørdager
Søndager

07
08
13

21
19 
20

- 
-
-

flexaremark.no

/flexostfold

69 12 54 80

Vi tar i mot din bestilling og
svarer gjerne på dine spørsmål. 12
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