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 Datum  

 20.8.2019 

  

  

 

 

Bästa skolelev 2019–2020 
 

 

Nedan information om ditt personliga skolkort för höstterminen 2019-vårterminen 2020. 

 

 

Skolkortet är personligt, avgift för omhändertaget eller borttappat skolkort: 
- Ditt namn ska vara textat på etiketten och ditt foto ska vara fastklistrat på  

skolkortet för att vara giltigt som bussbiljett för skolskjuts mellan hem och skola. 

- Vid otillåten användning av skolkortet (t.ex. utlåning till annan person) har 

busschauffören/biljettkontrollanten rätt att omhänderta ditt skolkort och lämna in det till 

Ålandstrafiken. Du får därefter lösa ut ditt personliga skolkort mot en kostnad av 10 euro. 

- Glömmer du ditt skolkort en dag antecknas ditt namn på listan i bussen och du får åka kostnadsfritt 

en dag, men därpå följande dagar uppbärs normal busstaxa. 

- Tappar eleven sitt skolkort får eleven köpa ett nytt skolkort till självkostnadspriset 5 euro. 

- Det första skolkortet är kostnadsfritt. 

 

 

Skolkortet är giltigt under följande tider och perioder: 
- Ditt skolkort gäller skoldagar kl. 06:00-15:45 för grundskolor. 

- Ditt skolkort gäller skoldagar kl. 06:00-19:45 för gymnasialstadieskolor. 

- Ditt skolkort gäller fram till terminens avslutning. 

- Du kan lämna in skolkortet till skolkansliet för förvar före sommarlovet, så det inte tappas bort under 

sommaren. 

- Skolkortet gäller endast till och från skolan, för en eller två resor per dag med Viking Line Buss Ab, 

Williams Buss Ab eller Ålandsbussen Ab (Järsöbussen). 

- Om du har ett skolkort som gäller för 2 resor/dag kan du även åka från skolan in till staden, men när 

du sedan åker hem får du betala på annat sätt, t.ex. kontant engångs biljett eller med annat busskort, 

t.ex. ”fritidskort”. 

 

 

Åka buss på fritiden med ”fritidskort”: 
- Vid Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, kan du köpa det så kallade ”fritidskortet” vilket berättigar dig 

till obegränsat åkande med samtliga landsortsbussar på din lediga tid. ”Fritidskortet” gäller även 

under sommarlovet, samt för resa till/från sommarjobbet.  

- Ditt namn ska vara textat på etiketten och fotot ska vara fastklistrat på ”fritidskortet” för att vara 

giltigt som bussbiljett.  

- Heltidsstuderande vuxna får köpa ”fritidskortet” mot uppvisande av intyg från skolkansliet över att 

du varit närvarande under läsåret.   

- ”Fritidskortet” kostar 40 euro (+kortavgift 5 euro vid inköpstillfället) och gäller 365 dgr fr.o.m. 

första användningsdag (ÅLR 2015/9377), därefter kan du ladda kortet för ett år igen á 40 euro hos 

Ålandstrafiken och på bussarna. 

- Obs! ”Fritidskortet” gäller ej för resa till/från skolan!  

- Obs! Fotografi ska vara med vid inköpstillfället! 

 

 

Skolkortet är enkelt att använda: 
- Lägg skolkortet mot biljettmaskinen i bussen > kortet har registrerats när du hör ett ”pip”. 

- Visa alltid upp ditt personliga skolkort för chauffören/biljettkontrollanten, även om bussen inte har 

en biljettmaskin just den avgången (biljettmaskinen kan tillfälligt vara på service). 

- Obs! Varken ditt skolkort eller ”fritidskort” behöver tas ut ur reflexfickan för att fungera. 
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Kontaktuppgifter: 

- Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, AX-22 100 MARIEHAMN 

Tel. +358 18 25 600 

E-post: info@alandstrafiken.ax 

Web: www.alandstrafiken.ax 

Ordinarie öppettider: måndag–fredag kl. 10:00–17:00. 

 

 

 

Vill du byta ut ditt fotografi eller om uppgifterna behöver korrigeras p.g.a. flytt är du välkommen in till 

Ålandstrafiken så byter vi ut etiketten utan kostnad. 

 

Stort lycka till med studierna! 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Ålandstrafiken 

http://www.alandstrafiken.ax/

