
Retningslinjer 

for brug af 

bussen:  

Bussen venter ikke ud over 

det aftalte – der meldes 

afbud til chaufføren, hvis 

man ikke kører med på den 

aftalte dag.  

Der må ikke foregå indtag 

eller handel af stoffer eller 

alkohol i bussen. Højrøstet/

truende og ubehagelig 

adfærd overfor chaufføren 

eller andre brugere af 

bussen, accepteres ikke.  

Overtrædelse af dette, kan 

medføre karantæne eller 

ophør af tilbud om at 

benytte bussen.  

                

KOMMUNE 

BUSSEN  

 
Kerteminde kommune har 

samarbejdsaftale med 

Behandlingscenter Odense.  

 

Hvis du modtager behandling 

ved Behandlingscenteret eller 

Alkoholbehandlingen i 

Odense, kan du gratis benytte 

kommunens tilbud om 

bustransport. Dette gælder 

dog ikke heroingruppen. 

 

Der er 7. pladser i bussen.  

DIT LOGO HER 

 

Kontaktpersoner:  

 

Hvis du ønsker at benytte tilbuddet, skal    

det forgå via kontakt til kommunens visi-

tationsgruppe eller misbrugskonsulenter:  

 

Jane  Pedersen og Michelle Alkærsig 

Tlf. 

65152035 

 

 

________________ 

 

 

Chaufførens telefonnummer:  

tlf: 24477825 

 



Hvem kan bruge teamet og til hvad? 

 

Afhentning og 

mødesteder:   

Bussen kører på  hverdage og 

forventes at ankomme i 

Grønlandsgade ca. kl. 8.30 – og kører  

evt. herefter direkte til Bjergegade.  

Bussen kører efterfølgende tilbage til 

Grønlandsgade og dem der ønsker 

det, kan køre med tilbage til 

opsamlingsstederne.   

Man+ons+fredag vil i perioden frem 

til bussen kommer igen, omkring 

middagstid, være tid til 

medicinudlevering, samtaler og 

deltagelse i sociale aktiviteter.  

Disse tre dage afhenter bussen igen i 

Bjergegade ca. kl. 11.00 og 

Grønlandsgade ca. kl. 11.30 og kører 

passagerne tilbage til deres private 

hjemadresse. 

OBS!  

Bussen kører ikke på helligdage og på 

lukkedage i kommunen, hvorfor man  

selv må stå for tranport til 

Behandlingscentret.  

 

Behandling ved 
heroinklinikken:   
 

Da det er en del af dit 

behandlingstilbud, at 

Behandlingscenter Odense 

udsteder gratis buskort til 

offentlig transport, kan du som 

udgangspunkt ikke benytte 

kommunebussen, med mindre 

andet er aftalt. 

 

 

 

Der er fælles opsamlingssteder  i 

henholdsvis Munkebo,  

Kerteminde og Langeskov.  

(tidspunktet aftales med chaufføren)  

Opsamlingssteder:  

Munkebo ved Rådhuset ved  

Bycentret på p-pladsen. 

 

Kerteminde ved Rådhusets  

bagside på p-pladsen. 

 

Langeskov ved Langeskovcentret 

på p-pladsen. 

 

 


