TIDTABELL FÖR FÄRDTJÄNST
INOM
SÖDERKÖPINGS KOMMUN

Giltig från och med 2009-09-28

Resor inom Söderköpings tätort
Alla resor inom Söderköpings kommun sker efter tidtabell,
vardagar klockan 08.00 till och med klockan 18.00,
lör-, sön- och helgdag klockan 09:00 till och med klockan 17:00.
Efter klockan 18.00 vardagar, klockan 17:00 lör- sön- och helgdagar
sker färdtjänstresor utan tidtabell.
Beställning av färdtjänst kan endast ske helgfria vardagar mellan
klockan 08.00 – 16:00. Avsteg från tidtabellen medges inte.
För resor i tätorten anges endast ankomsttiden för resan. Avresetid fås
när resan bokas.
I samband med helgdagar kan förändringar av tidtabellen ske.
måndag – fredag
Ankomst till Söderköping
08:55
09:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
16:55
17:55
lördag, söndag och helgdag
Ankomst till Söderköping
09:15
11:15
13:15
15:15

Avgång från Söderköping
09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40

Avgång från Söderköping
10:05
12:05
14:05
16:05

Resor till och från Söderköpings tätort
Alla resor inom Söderköpings kommun sker efter tidtabell,
vardagar klockan 08.00 till och med klockan 18.00,
lör-, sön- och helgdag klockan 09:00 till och med klockan 17:00.
Efter klockan 18.00 vardagar, klockan 17:00 lör- sön- och helgdagar
sker färdtjänstresor utan tidtabell.
Beställning av färdtjänst kan endast ske helgfria vardagar mellan
klockan 08.00 – 16:00.
Avsteg från tidtabellen medges inte.
För resor till tätorten anges endast ankomsttiden för resan. Avresetid
fås när resan bokas.
I samband med helgdagar kan förändringar av tidtabellen ske.
måndag – fredag
Ankomst till Söderköping
09:55
11:55
13:55
15:55
17:55
lördag, söndag och helgdag
Ankomst till Söderköping
09:15
11:15
13:15
15:15

Avgång från Söderköping
10:40
12:40
14:40
16:40

Avgång från Söderköping
10:05
12:05
14:05
16:05

Resor inom Västra Husby, Östra Ryd, Sankt Anna och Mogata
Resor inom dessa orter kan göras i anslutning till
avgångstiderna/ankomsttiderna för färdtjänstresorna till och från
Söderköping. Kontakta beställningscentralen för exakta tider.
Upplysningar om färdtjänst fås på telefon:
0121 – 181 00
Beställning av inomkommunal färdtjänst sker på telefon:
0121 – 184 00

