Tabell 18B Utö - (Huvudskär) - Ornö - Tyresö - Saltsjöbaden - Stockholm
Gäller fr.o.m 19 juni 2017 - 20 augusti 2017
Dag																													
Måndag-Torsdag (Mo-Th)
Fredag (Fri)
Lördag (Sat)
Sön- och helgdag (Sun)
Mysing 6

Viberö 6

Octava 6 Ä
(Nord/Syd-linjen)

Skärgården 6

Skärgården 6

Vaxö 6

Octava 6 Ä
(Nord/Syd-linjen)Ä

Madam 6

Väddö 6

Octava 6 Ä
(Nord/Syd-linjen) Ä

Skärgården 6

Saxaren 6

Octava 6 Ä
(Nord/Syd-linjen) ÄÄ

Från
Från
Från
Från
Från
Till
Från
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Till
Från
Till
Till
Till
Från
Till
Från
Till
Till
Till
Ti
n
s

Skärgården 6

Fartyg

Turnummer		1701		4004		1802		1721		4024		1822		1753		4054		1852		1755		1771		4074		1872		 1874
Anmärkningar												M																	
Nynäshamn		 		
08.45 			
			
08.45						
08.45								
08.45
Spränga (Utö)		 		 - 		15.10		 		 - 		15.10		 		 - 		15.10		 		 		 - 		13.35		
Näsudden (Utö)		 		 - 		 x		 		 - 		 x		 		 - 		 x		 		 		 - 		 x		
Gruvbryggan (Utö)		 		09.45 		15.25		 		09.45 		15.25		 		09.45 		15.25		 		 		09.45		13.50		
Huvudskär (ansl.båt)		 		 		15.30Ti		 		 		15.30		 		 		 -		 		 		 		14.00		
Fjärdlång (ansl.båt)		 		
15.55Ti		 		 		15.55		 		 		 -		 		 		 		14.20		
Fjärdlång		
		10.15		15.55		
		10.15 		15.55		
		10.15		15.55		
		
		10.15		14.20		17.45
Ornö Kyrka		 		10.30		 x		 		10.30		 x		 		10.30		 x		 		 		10.30		 x		 x
Mefjärd		
		 -		16.20		
		 -		16.20		
		 -		16.20		
		
		 -		14.45		18.10
Fiversätraö		 		 -		 x		 		 -		 x		 		 -		 x		 		 		 -		 x		 x
Söderviken (Ornö)		 		 -		16.40		 		 -		16.40		 		 -		16.40		 		 		 -		15.05		18.30
Ornöboda		 		 -		 x		 		 -		 x		 		 -		 x		 		 		 -		 x		 x
Kymmendö		
		10.55		16.45		
		10.55		16.45		
		10.55		16.45		
		
		10.55		15.10		18.35
Sandhamn				
13.00		-			
13.00		-				
13.00		-					
13.00		-		Kalvholmen		09.05		
		17.10		09.05		
		17.10		14.15		
		17.10		18.55		13.15		
		15.35		19.00
Gränö och Ängsö		x		 		x		x		 		x		x		 		x		x		x		 		x		x
Tyresö (Trinntorp)		09.25		
		17.35		09.25		
		17.35		14.35		
		17.35		19.15		13.35		
		15.55		19.20
Trinntorp, buss 819		09.39		
		17.45		09.39		
		17.45		14.46		
		17.46		19.46		13.46		
		16.46		19.46
Tyresö C, buss 819		10.03		
		18.14		10.03		
		18.14		15.10		
		18.10		20.10		14.10		
		17.10		20.10
Gullmarsplan 873/875		10.26		
		18.35		10.26		
		18.35		15.34		
		18.34		20.34		14.34		
		17.34		20.34
Saltsjöbaden		09.50		
		18.00		09.50		
		18.00		15.00		
		18.00		19.40		14.00		
		16.20		19.45
Saltsjöbaden, buss 25M		10.08		
		18.08		10.08		
		18.08		15.08		
		18.08		19.48		14.08		
		16.28		20.08
Slussen, buss 25M		10.41		
		18.41		10.41		
		18.41		15.41		
		18.41		20.21		14.41		
		17.01		20.41
Saltsjöbaden			
		 18.00				 		
18.00				 		
18.00		
19.40				 		
16.20		
19.45
Boo		 		 		
18.10		 		 		
18.10		 		 		
18.10		
19.55		 		 		
16.30		
19.55
Slussen		 		 		
19.10		 		 		
19.10		 		 		
19.10		 		 		 		
17.30		
20.55
Strömkajen		 		 		
19.15		 		 		
19.15		 		 		
19.15		 		 		 		
17.35		
21.00
Anslutningsbåt från Huvudskär finns endast tisdagar (only Tue). M
Turen går ej torsdag 22/6 (dag före midsommarafton)
Torsdagen den 22 juni körs fredagstrafik, Thursday June 22nd is operated as a Friday
Byte till linje 875 vid Lagergrens väg
Fredagen den 23 juni (midsommarafton) körs lördagstrafik, Friday June 23rd is operated as a Saturday (midsummer´s eve)
Anslutning till/från Stavsnäs (tabell 16)
Lördagen den 24 juni (midsommardagen) körs söndagstrafik, Saturday June 24th is operated as a Sunday (midsummer´s day)

