Morud fejrer 3 års bybus-fødselsdag
BUSBANDEN 5462 INVITERER: Onsdag 20. januar er det tre år siden, at nordfynske Morud
og Bredbjerg blev omfattet af Odenses bybusnet. Rute 23 har lige siden fungeret som et
vigtigt supplement til rute 122 og blev den afgørende brik i en samlet løsning, der betyder,
at Morud nu igen har busforbindelser til Odense alle ugens dage. Det skal fejres! Derfor
inviterer vi dig til bybus-fødselsdag i Dagli’Brugsen fra kl. 16 og et par timer frem.

Kom forbi Dagli’Brugsen onsdag 20. januar 2016 mellem kl. 16 og 18


Bliv bus-testkører! Mulighed for gratis titurskort til dig, der ikke normalt tager bussen, men som
gerne vil prøve den i en periode. Som bus-testkører indvilger du i at medvirke i en spørgeundersøgelse efter testen. De gratis prøveture er betalt af penge, som Busbanden i 2013 fik,
da vi vandt Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen.



Få svar på alle dine bus-spørgsmål! Mød FynBus’ kundeambassadører Hans Ove og Krestina, der
kan give dig på svar på alt, hvad der er værd at vide om ruter, tider, priser og billettyper.



Få et stykke bybus-fødselsdagskage! Der vil også være kaffe på kanden til dig, der kommer forbi.



Smag på Nordfyn! De Fynske Gårde og Allegårdens Kylling serverer smagsprøver på lokale
lækkerier.

Vi ses i Brugsen – og i bussen!

Busbanden 5462/Morud Lokalråd
i samarbejde med Dagli’Brugsen i Morud

PS: Vi har lige fået de seneste tal for passagerudviklingen mellem Odense og Morud. Det er god læsning for
alle, der ønsker at fastholde og udbygge busbetjeningen af vores lokalområde, så vi fremmer den lokale
vækst og udvikling: Passagertallet er steget med hele 15,6 % fra 2014 til 2015, målt i antal påstigninger på
rute 23 og 122 i Morud og omegn – og det endda uden at der er kommet flere afgange. TUSIND TAK TIL
ALLE, DER BAKKER OP. BLIV VED MED DET. Det er takket være jeres opbakning, at bybussen kan fejre 3 års
fødselsdag – Morud er godt på vej. 

