HOLMÖLEDEN

TURLISTA timetable
27 juni – 5 aug 2018
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ORDNINGSREGLER PÅ KAJEN
UNDER TIDEN 1.7– 5.8 2018
Köande ska ske inom det anvisade området.
Till köande räknas endast fysiska personer.
En avställd väska berättigar alltså inte till plats
i kön. Vid dubbleringstur och lång väntetid på
nästa färja är det tillåtet att lämna väskan för
att markera sin plats i kön.
Tungt gods – den som vill köra ner sin bil på
kajen för att lasta av tungt gods ombeds göra
detta i god tid före färjans avgång.
Avstängt –bommen i Norrfjärden kommer
alltid att vara nedfälld, tunga väskor får lastas
av på hanagarplattan. Endast personer som
behöver assistans och bilar med tungt och
skrymmande gods får lasta av på kajen, efter
godkännande av befälhavare.
I Byviken finns en skylt: ”Kajen avstängd
under lastning/lossning”.

A – Går endast efter kallelse per telefon 070-346 48 19 (under telefontid).
Only on request by phone 070-346 48 19.
Telefontider Vardagar 05.30−19.30, lördagar 07.30−19.30, söndagar
07.30−19.30.
Kallelse av färja senast 60 minuter före aktuell avgång från Norrfjärden
och 120 minuter före aktuell avgång från Holmön.
Turer som fordrar kallelse är särskilt utmärkta i tidtabellen.
Om färjan inte kallats, ställs turen in.
Olycks- och sjukdomsfall ring räddningstjänsten 112.
Förtur och tillfälliga hinder utryckningsfordon, kollektivtrafik och
taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek,
vattenstånd och korsande sjötrafik. Vid behov kan färjeturen dubbleras.
Dubbleringstur kan göras om inte alla trafikanter får plats på
ordinarie tur. Beroende på väderlek och godsmängd kan avgångstiderna
från Norrfjärden förskjutas något vid dubblering. Färjan vänder direkt vid
ankomst. Vid sådana tillfällen gäller inte turlistan.
Bokning av fordon kan göras på telefonr 070-346 48 19.
Bokade fordon SKALL vara på kajen senast 20 minuter innan avgång,
annars förverkas bokningen.
Helgtrafik midsommar-, jul- och nyårsafton trafikeras som
lördag.
Förbud rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

