Tabell 17B

Mörtö - Nämdö - Stavsnäs - Stockholm

Gäller fr.o.m 11 december 2017 - 12 april 2018
Dag																													
Måndag
Tisd och Onsd
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Gällnö 6Ä

(inte 24/12, 31/12)

Gällnö 6Ä

(inte 24/12)ÄÄ

Gällnö 6Ä

Gällnö 6ÄÄ

Gällnö 6ÄÄ Ä

Gällnö 6ÄÄ

Gällnö 6ÄÄ

Vindöga 6 Ä

Vindöga 6 Ä

Gällnö 6ÄÄ eller
Vindöga 6Ä

Gällnö 6ÄÄÄ

Vindöga 6 Ä

Vindöga 6 Ä

Vindöga 6 Ä

Fartyg

Turnummer		1702		1704		1708		1704		1708		1702		1706		1708		1722		1752		1754		1756		1772		 1774
Anmärkningar														b								b				
b,C		
b,M
Från Mörtö södra		 		 		 		 		 		 		11.40b		 		 		 		13.25b		
		12.00b		16.55b
		
Mörtö		 		 		 		 		 		 		11.40b		 		 		 		13.25b		
		12.00b		16.55b
		
Sunnansund		 		 		 		 		 		 		11.40b		 		 		 		13.25b		
		12.00b		16.55b
		
Ekholmen		 		 		 		 		 		 		 xb		 		 		 		 xb		 		 xb		xb
		
Bunkvik (Nämdö)		06.35y		10.15y		18.10y		10.15y		18.10y		06.35y		12.15b		18.10y		10.15y		08.05y		14.05b		
		12.35b		17.35b
		
Sand (Nämdö)		06.40		10.20		18.15		10.20		18.15		06.40		12.25		18.15		10.20		08.10		14.15		17.25		12.45		17.45
		 Orrön		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
		
Solvik (Nämdö)		06.45		10.25		18.20		10.25		18.20		06.45		12.30		18.20		10.25		08.15		14.20		17.30		12.50		17.50
		
Västanvik (Nämdö)		 xy		xy		xy		xy		xy		xy		xy		xy		xy		xy		xy		xy		xy		xy
		
Östanvik (Nämdö)		06.55		10.35		18.30		10.35		18.30		06.55		12.40		18.30		10.35		08.25		14.30		17.40		13.00		18.05
		 Idöborg		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
		 Aspö		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
		
Nämdöböte		07.05		10.45		18.40		10.45		18.40		07.05		12.50		18.40		10.45		08.35		14.45		17.50		13.15		18.20
		
Styrsvik (Runmarö)		07.40a		11.25		19.20		11.25		19.20		07.40a		 -		19.20		11.25		09.10		15.20		18.25a		 -		18.55
Till Stavsnäs		07.45		11.35		19.30		11.35		19.30		07.45		13.35		19.30		11.35		09.20		15.30		18.35		13.55		19.05
Från Stavsnäs, buss 433/434		07.49		11.40 		19.41 		11.40 		19.41 		07.49 		13.40 		19.41 		11.40		09.39 		15.39 		18.45 		14.09 		19.10e
Till Slussen, buss 433/434		08.51		12.35 		20.32 		12.35 		20.32 		08.51 		14.36 		20.32 		12.35 		10.33 		16.33 		19.36 		15.03 		20.01e
a
b

Endast avstigning
Resa från Mörtö södra, Mörtö, Sunnansund, Ekholmen och Bunkvik beställs på tel. 08-686 24 66 senast klockan 10.00 (tur 1774 senast kl.15).
Bryggorna Mörtö Södra t.o.m Sunnansund kan komma att anlöpas i omvänd ordning, vid isläggning kan turen komma att köras av svävare.
C Turen går inte julafton (24/12), julafton körs istället en tur 11:40 från Mörtö Södra efter beställning
Skärtorsdag (29/3) körs FREDAGSTURER
på tel 08-686 24 66 senast kl 10 varvid beräknad avgångstid ges.
Julafton (24/12) och Nyårsafton (31/12) körs SÖNDAGSTURER
M Turen går inte julafton (24/12) och nyårsafton (31/12).
med angivna undantag.
y Vid kraftig isläggning trafikeras bryggan endast då isbrytning medges.
Helgdagar körs SÖNDAGSTURER.

