Öppna skolskjutsar i Nordanstig från oktober 2010
Gäller tills vidare, med reservation för ändringar under läsåret.

Vad är öppna skolskjutsar?
Öppna skolskjutsar innebär att allmänheten kan åka gratis med vissa skolskjutsar, i första hand bussar,
om plats finns. Allmänheten får ökade möjligheter att åka kollektivt. De turer som är öppna
skolskjutsar finns i den här tidtabellen. Du kan även få åka med andra turer, på sträckor där X-trafik
inte kör. Fråga oss om du vill åka med någon annan tur!

Tidernas giltighet
Tiderna i tabellen är cirkatider för avgång och gäller tills vidare för läsåret 2010/2011. Uppdaterad
tidtabell och information om inställda turer finns på www.nordanstig.se/öppna skolskjutsar.

Vem kan åka med öppna skolskjutsar?
Alla utom grundskoleelever kan åka med i mån av plats. En elev som är har rätt till skolskjuts enligt
skolskjutsreglementet är alltid först garanterad en plats i fordonet. Elever som inte har rätt till
skolskjuts alls eller inte på just den turen, måste ansöka om extra skolskjuts för att kunna åka med i
fordonet, och garanteras en plats.

Hållplatserna är samma som för eleverna
Av- och påklivningsplatser är samma som eleverna använder. Ytterligare platser kan efter
överenskommelse användas om det är möjligt för bussen att stanna och om det inte gör att bussen blir
försenad till skolan. Vill du veta hållplatser om du inte känner till var eleverna kliver av och på kan du
kontakta bussbolagen.

Vi erbjuder bara sittplatser med bälte
Vi erbjuder bara sittplatser med bälte. Inga stående tillåts.

Tidtabell finns på baksidan av det här pappret!
Fråga oss om tider och hållplatser
Andersson buss telefon 0652-190 00
Ljungs buss 0652-212 22
Trafikhandläggare Nordanstigs kommun 0652-362 85
www.nordanstig.se/öppna skolskjutsar
www.nordanstig.se/läsårstider
www.nordanstig.se/extraskolskjuts
Öppna skolskjutsar är ett samarbete mellan
skolskjuts och kollektivtrafik Nordanstigs kommun, Anderssons buss och Ljungs buss.

Välkommen att åka med våra öppna skolskjutsar!
Bergsjö den 8 oktober 2010

Öppna skolskjutsar Tidtabell med cirkatider
Bussarna körs inte på skolornas lovdagar och studiedagar

Harmånger och Jättendal
Jättendal, Mellanfjärden, Hårte (Ljungs buss)
7.25
13.40
13.50
13.50
15.30

Brandstationen Jättendal - Hårte - Mellanfjärden - Jättendal (ca 8.00 Brandstationen) Backens skola
Backens skola - Fröstuna skola - Mellanfjärden - Hårte - Jättendal
Fröstuna skola - Mellanfjärden - Hårte - Jättendal
tisdag och fredag Backens skola-Jättendal (14.00 Fröstuna skola) - Mellanfjärden – Hårte Jättendal
måndag, onsdag, torsdag Backens skola - Jättendal (15.40 Brandstationen) - Fröstuna skolaMellanfjärden - Hårte - Jättendal

Harmånger
Hånick, Svedja (Ljungs buss)
7.45
8.00
8.10
13.45
15.20

Håvens (Harmångersvägen/vägen till Svedja) via Hånick - Backens skola
Backens skola - Svedja
Svedja-Backens skola
Bringstaskolan - Backens skola - Svedja och Hånick (olika rutter olika dagar)
måndag, onsdag, torsdag Backens skola - Svedja och Hånick (olika rutter olika dagar)

Lönnånger (Ljungs buss)
08.05
08.10
13.45
15.20

Backens skola - Lönnånger
Lönnånger - Backens skola
Bringstaskolan - Backens skola - Lönnånger
måndag, onsdag, torsdag Backens skola - Lönnånger

Gnarp
Fågelharn (Ljungs buss)
6.35
14.40

Fågelharn - Gnarps skola
Gnarps skola - Fågelharn

Landsrå (Ljungs buss)
7.10
13.00

Landsrå - Gnarps skola
Gnarps skola - Landsrå

Bergsjö
Söderåsen (Ljungs buss)
14.40
16.00

Bergsjö Centralskola - Söderåsen (bussen kör olika vägar tid olika dagar)
måndag och onsdag Bergsjö Centralskola - Söderåsen

Ilsbo och Vattlång
Hånick-Hogland (Anderssons buss)
7.25
8.10
13.00
14.20
14.45
16.25

Jolanskroken - Hogland - Ilsbo skola
Hånick västra - Vattlång (Bergsjövägen passar buss 34 mot Bergsjö)
Ilsbo skola - Hogland - Håvens
måndag-torsdag Ilsbo skola - Hogland - Håvens
tisdag, torsdag, fredag Vattlång - Hånick västra (passar anslutande buss 34 från Bergsjö)
måndag och onsdag Vattlång - Hånick västra (passar anslutande buss 34 från Bergsjö)
Bergsjö den 8 oktober 2010

