
Kørselsordning for 
borgere med demens

Bliv kørt direkte fra A til B, 
når du vil på besøg, på indkøb 
eller til aktiviteter



Kørselsordningen

Faxe Kommune tilbyder i en periode frem til 31. 
marts 2021 en kørselsordning for borgere med 
en demensdiagnose.

Ordningen betyder, at hvis du har en demens-
diagnose, kan du nu blive kørt direkte fra A til B, 
så du ikke selv skal bekymre dig om transporten, 
hvis du gerne vil besøge familie eller venner, vil 
på indkøbstur eller vil af sted til en aktivitet. 

Ordningen kan ikke bruges til kørsel til 
visiterede aktiviteter.

Sådan kommer du med i ordningen

Du skal abonnere på ordningen. Det gør du ved 
at kontakte demensteamet i Faxe 
Kommune, som visiterer dig til kørslen.

Ring mandag-fredag kl. 8-15 til:
5620 3428
5620 3421
5620 3446 eller

Send mail til:
hani@faxekommune.dk
annij@faxekommune.dk



Hvor kan du køre?

Du kan køre i hele Movias område. Det vil sige 
på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Og du 
kan blive kørt direkte fra A til B.

Vil du på tur til andre landsdele, skal du 
arrangere en samlet rejse med DSB.

Hvem må køre med?

Du må tage op til to ledsagere med, men du kan 
også tage af sted alene.

Faxe Kommune betaler rejsen for ledsagere.

Hvor tit må du køre? 

Du må køre 104 enkeltture på et år - det vil sige 
fra 1. januar til 31. december.

Du bestemmer selv hvornår og hvor tit, du vil 
bruge dine ture. Du må køre hele døgnet, alle 
dage.

Har du ture i overskud 31. december, kan du dog 
ikke overføre dem til det næste år.



Pris

Faxe Kommune betaler dit abonnement til 
ordningen. Faxe Kommune betaler også 
billetprisen for dine ledsagere.

Du betaler kun for din egen billet. Billetprisen 
består af en grundtakst og en kilometertakst.

Grundtakst op til 5 km  24 kr.
Kilometertakst 6-40 km  2,40 kr.
Kilometertakst 41-? km  1,20 kr.

Eksempler på priser:
Fra Rønnede til Faxe Ladeplads koster det cirka 
45 kroner hver vej. 
Fra Haslev til Køge koster det cirka 75 kroner 
hver vej.
Fra Faxe til København koster det cirka 150 
kroner hver vej.
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