Mandag d. 12. august 2019 - Ved stoppestedet i Blokhus (Møllevej)

Banko, Bagværk
og Børneleg
Vi rejser sammen i Jammerbugt Kommune
Kigger du også langt efter bussen eller toget? Især
om aftenen, hvor du og kæresten gerne begge gerne
ville have haft den fulde vinmenu, men en af jer
skulle jo køre hjem. Det er besværligt at bo udenfor
de større byer. Man skal have mindst en og da helst
2 biler, hvis man skal have sig et liv. Den smøre
har du sikkert hørt før, for det er en af de største
fordomme omkring kollektiv trafik. Og måske har
der været lidt om snakken, men sådan er det ikke
længere.
Fra 11. august og 3 år frem er der mange flere busforbindelser mellem de større byer i kommunen,
og det ellers så hemmelige Plustur, hvor du for 22
kroner kan blive kørt hen til nærmeste knudepunkt
med videre forbindelse til bus eller tog, bliver
ændret, så endnu flere kan få glæde af de mange
ekstra busser. Nå ja, og så bliver Plustur i øvrigt
gratis fra 11. august og 3 måneder frem. Og det
skal fejres.
Vi fejrer det med gratis bankospil, kaffe og kage,
hoppeborg og en masse andet, og vi håber, at du
og din familie har lyst til at kigge forbi.

Kom og bliv klogere på dine nye
muligheder for at køre kollektivt, der
hvor du bor.
Program
kl. 16:00
kl. 17:00
		
kl. 17:20
		
		
kl. 18:00

Kaffe og kage, børneaktiviteter m.m.
Tale ved borgmesteren og Region
Nordjylland
Banko i bankobussen
OBS: Der er bankoplader til de første
50 fremmødte. Vind sjove præmier.
Tak for i dag

Tag børnene med. Der er både tegnekonkurrence, hoppeborg og en bus.
Vi glæder os til at se dig/jer til en sjov og hyggelig
eftermiddag.
Mange hilsner
Nordjyllands Trafikselskab
vi rejser sammen

