Tabell 12B Sandhamn - Möja - Finnhamn - /Åsättra/ - Edö - Vaxholm - Stockholm
Gäller fr.o.m 19 juni 2017 - 20 augusti 2017
Dag																													
Mån
Måndag - Torsdag
Fredag
Vånö 6

Holly 6

Värmdö 6

Holly 6

Vånö 6

Holly 6

Gripen

V-båt 6

V-båt 6

Holly 6

V-båt 6

Holly 6

Gripen

Saxaren 6

(måndag)

Fartyg

Turnummer		1202		3602		3604		1204		3606		1206		1308		3620		3624		1224		3626		1226		3628		 1328
Anmärkningar				
(												
(													
Från Sandhamn		 		 		 		 		13.10		 		 		 		 		 		13.10		 		 		
		
Berg (Möja)		 		 		 		11.30 		14.00		14.55g 		 		 		 		11.30 		14.00		14.55g 		 		
		
Ramsmora (Möja)		 		05.25 06.25 		11.40 		14.10		15.05g 		
		05.25		06.25 		11.40 		14.10		15.05g 		 		
		
Långvik (Möja)		
		05.35		06.35 		11.55 		14.25		15.15g		
		05.35		06.35 		11.55 		14.25		15.15g		 		
		
Dragedet (Möja)		 		 x		 x 		12.00		 x		15.25g		 		x		x 		
12.00		x		
15.25g		 		
		 Stora Kalholmen		 		x		x 		x		x		
15.30g		 		x		x 		x		x		
15.30g		
		19.35b
		
Finnhamn		05.15z 		05.55		06.55 		12.25		14.50		16.10		19.30z 		05.55		06.55 		12.25		14.50		16.10		17.15z		19.30z
		 Särsö		- 		x		x 		-		x		-		- 		x		x 		-		x		-		xz		 		
Husarö		05.10z		06.00		07.05 		12.35		15.00		16.20		19.20z 		06.00		07.05 		12.35		15.00		16.20		16.55z		19.25z
		 Norra Ekskäret		-		x		x 		-		x		-		- 		x		x 		-		x		-		x				
Norra Ingmarsö		05.30		06.20		07.25		12.50		15.20		16.35		19.05z 		06.20		07.25		12.50		15.20		16.35		17.35		19.10z
		 Äpplarö		x		x		x		x		x		x		xz 		x		x		x		x		x		x		xz
		
Norra Svartsö		05.45		06.25		07.35(		13.05		15.35(		16.53		18.45z 		06.25		07.35(		13.05		15.35(		16.53		17.50(		18.50z
		
Nässlingen		 -		06.26		07.37		 -		15.37		16.40z		 - 		06.26		07.37		 -		15.37		16.40z		17.52		18.55bz
Till Åsättra Brygga		 -		06.45		08.00		 -		16.00		 -		 - 		06.45		08.00		 -		16.00		 -		18.15		 Från Åsättra Brygga, v 626		 -		06.59		08.03 		 -		16.03 		 -		 - 		06.59		08.03 		 -		16.03 		 -		19.13 		 Till Åkersberga, v 626		 -		07.55		08.55 		 -		16.55 		 -		 - 		07.55		08.55 		 -		16.55 		 -		20.15 		 Till Danderyds sjh, v 626		 -		08.25		09.30 		 -		17.30 		 -		 - 		08.25		09.30 		 -		17.30 		 -		 		 Från Edö		05.52		
		
		13.12		
		17.00		18.37z 		 		 		13.12		 		17.00		 		18.40z
		
Hummelmora (Ljusterö)		06.00		 		 		13.20		 		17.10		 - 		 		 		13.20		 		17.10		 		 		
Stensvik o. Strömsholm		 x		 		 		 x		 		 x		 - 		 		 		 x		 		 x		 		 		
Storängen och Örsö		 x		 		 		 x		 		 x		 - 		 		 		 x		 		 x		 		 		
Staveström (Ljusterö)		06.15		 		 		13.35		 		17.25		 - 		 		 		13.35		 		17.25		 		 Till Vaxholm		
07.10		 		 		
14.25		 		
18.10		
21.30		 		 		
14.25		 		
18.10		 		
21.25
Till Gåshaga (Lidingö)		07.30		 		 		14.50		 		18.35		21.50		 		 		14.50		 		18.35		 		21.45
Till Hasseludden (Nacka)		 x		 		 		 x		 		 x		 x		 		 		 x		 		 x		 		 x
Till Nacka Strand		07.45		 		 		15.05		 		18.50		 x		 		 		15.05		 		18.50		 		 x
Till Slussen (Skeppsbron)		 x		 		 		15.25		 		 x		 x		 		 		15.25		 		 x		 		 x
Till Strömkajen		
08.10		 		 		
15.30		 		
19.15		
22.30		 		 		
15.30		 		
19.15		 		
22.25

Tabell 12B Sandhamn - Möja - Finnhamn - /Åsättra/ - Edö - Vaxholm - Stockholm
Gäller fr.o.m 19 juni 2017 - 20 augusti 2017
Dag																							
Lördag
Sön- och helgdag
Värmdö 6

Storskär 4

Holly 6

Vaxö 6

Holly 6

Viberö 6

Dalarö 6

Holly 6

Värmdö 6

Södertörn 6

byte i Vaxholm till

Västan 6

Holly 6

Fartyg

Turnummer		3650		1352		1252		3652		1254		1256		3670		1270		3674		1372		1274
Anmärkningar																							
Från Sandhamn		 		 		 		14.00		 		 		 		 		14.00		 		
		
Berg (Möja)		 		10.40 		 		14.50		 		 		 		 		14.50		 		
		
Ramsmora (Möja)		 		10.50 		 		15.00		 		 		08.45		 		15.00		 		
		
Långvik (Möja)		 		11.00 		 		15.15		 		 		08.55		 		15.15		 		
		
Dragedet (Möja)		 		11.10 		 		 x		 		 		 x		 		 x		 		
		
Stora Kalholmen		 		 x 		 		15.30		 		 		 x		 		15.30		 		17.05
		
Finnhamn		09.30		 - 		12.05z 		15.40		15.45z 		17.35z 		09.20		12.05z 		15.40		16.10z 		17.20
		 Särsö		x		-		- 		x		- 		- 		x		- 		x		- 				
Husarö		09.35		 - 		12.00z		15.50		15.35z		17.30z		09.30		11.55z		15.50		16.00z		17.30
		 Norra Ekskäret		x		- 		-		x		-		-		x		-		x		-				
Norra Ingmarsö		09.55		 - 		12.20		16.10		16.05		17.50		09.50		12.20		16.10		 -		17.45
		 Äpplarö		x		- 		x		x		x		x		x		x		x		-		x
		
Norra Svartsö		10.05(		 - 		12.35		16.25(		16.25		18.08		10.05(		12.38		16.25(		 -		18.00
		
Nässlingen		10.07		 -		 -		16.27		 -		17.55z		10.07		12.25z		
16.27		-		Till Åsättra Brygga		
10.25		- 		-		
16.45		-		-		
10.30		-		
16.50		-		Från Åsättra Brygga, v 626		11.03 		 - 		 -		16.47L 		-		-		
11.03 		-		
17.03 		-		Till Åkersberga, v 626		
12.05 		- 		-		
18.55 		-		-		
12.05 		-		
17.55 		-		Till Danderyds sjh, v 626		 		- 		-		
19.30 		-		-		 		-		
18.30 		-		Från Edö		
		 - 		12.42		
		16.37		18.15		
		12.45		
		 -		18.07
		
Hummelmora (Ljusterö)		 		 - 		12.50		 		16.50		18.25		 		12.55		 		 -		18.15
		
Stensvik o. Strömsholm		 		 - 		 x		 		 x		 x		 		 x		 		 -		 x
		
Storängen och Örsö		 		 - 		 x		 		 -		 x		 		 x		 		 -		 x
		
Staveström (Ljusterö)		 		 - 		13.10		 		17.10		18.40		 		13.20		 		 -		18.40
Till Vaxholm		
		12.30		13.55		
		18.10		19.25		
		14.00		
		18.00		19.25
Till Gåshaga (Lidingö)		 		13.00		14.20		
		18.45		19.50		
		14.20		
		18.30		19.50
Till Hasseludden (Nacka)		 		 x		x		 		x		x		 		x		 		x		x
Till Nacka Strand		 		 -		 x		 		 -		20.05		 		 x		 		 -		 x
Till Slussen (Skeppsbron)		 		 -		 x		 		 x		 x		 		 x		 		 -		 x
Till Strömkajen		 		
13.45		15.00		
		19.30		20.30		
		14.55		
		19.10		20.30

( Påstigning beställs på
tel 08-686 24 66 senast
kl 12.00, morgonturer sen.
19.00 dag före resdag.
b Påstigning beställs på
tel 08-686 24 66 senast
kl 18.00,
g Båten gör 25min uppehåll vid Finnhamn.
L Res med buss 626 via
Linanäs.
z Bryggan anlöps i
omvänd ordning.
Bytesmöjlighet för
trafikanter till Möja
och Sandhamn.

Torsdagen den 22 juni
körs fredagstrafik.
Fredagen den 23 juni
(midsommarafton) körs
lördagstrafik.
Lördagen den 24 juni
(midsommardagen) körs
söndagstrafik.

