Bilaga 1

Waxholmsbolagets turlista 2014 (offertunderlaget) – jämförelse
med 2013
Harö Hasselö Intresseförening (HHIF) ansvarar för bryggorna Hasselö, Harö och
Hagede. Nedanstående jämförelse utvisar de väsentligaste skillnaderna gentemot
turlistorna 2013 (turlistorna 15 och 16) som gått att utläsa ur underbilaga 6.1 (a) i
offertunderlaget (nedan enbart ”Underbilagan”).
Jämförelsen är inte helt komplett bl.a. beroende på att fredagar kan ha en något
annorlunda turlista i förhållande till de andra vardagarna eller att förändringarna är
obetydliga eller inte negativa för Haröområdet.
Bryggorna Harö och Hagede ligger efter Sandhamn och båtarna vänder i Hagede.
Hasselö ligger under turerna mellan Runmarö och Sandhamn.
Turlistorna i offertunderlaget benämns nedan ”Förslaget”, medan 2013 års turlista
benämns ”Nuvarande”.

Trafiken Stavsnäs – Runmarö – Sandhamn – Harö (och omvänt)
Vår‐ och hösttabellen 17 april – 15 juni och 18 augusti – 7 december
Tp 193, linje 25,1 (sid 30 i Underbilagan) Stavsnäs – Hagede (16A i Nuvarande)
Förslaget vardagar ‐ Första båt kommer ut till Hagede 10.50/11.00 och därefter
15.50/16.00 och 20.00/20.50, tre turer (Hasselö 07.35, 10.05/12.35 , 15.05 och
19.05/17.35, tre turer sen vår och tidig höst samt fyra turer tidig vår och sen höst)
Nuvarande vardagar ‐ Första båt kommer ut till Hagede 11.15 och därefter 16.15 och
19.40, tre turer fredagar dock fyra turer t.o.m. 15 september (Hasselö 07.35, 10.15,
13.05 , 15.20 och 18.45, fem turer tidig höst samt fyra turer sen höst)
Förslaget lördagar och söndagar ‐ Första båt till Hagede 12.20 och därefter 16.20 och
20.20, tre turer ( Hasselö 09.35, 13.35, 17.35, tre turer)’
Nuvarande – lördagar ‐ Första båt till Hagede 10.35 och därefter 13.45, 15.15 (tom 15
september) och 17.40, fyra/tre turer ( Hasselö 09.35, 12.45, 14.35, 16.45, fyra turer)
Nuvarande – söndagar ‐ Första båt till Hagede 12.15 och därefter 14.55, 13.05 (tom 15
september) och 17.40, fyra/tre turer ( Hasselö 11.15, 14.35, 17.10, tre turer)

Tp 193, linje 25,2 (sid 31 i Underbilagan) Hagede – Stavsnäs (16B i Nuvarande)
Förslaget vardagar – Första båt avgår från Hagede kl. 06.00 och därefter 11.00/12.30
och 16.00/ 16.30, tre turer (06.45, 09.15, 13.15/14.15, 17.15/19.15, tre turer)
Nuvarande vardagar ‐ Första båt avgår från Hagede kl. 06.40 och därefter 13.00, 16.30
och19.40, fyra turer (07.15, 13.45, 17.15, 19.55, fyra turer)
Förslaget lördagar och söndagar – Första båt från Hagede kl. 08.30 och därefter 12.30
och sista båt 16.30, tre turer (Hasselö 09.15, 11.15, 15.15, 19.15, fyra turer)
Nuvarande lördagar ‐ Första båt från Hagede kl. 07.20 och därefter bl.a. 10.35, 14.00
och sista båt 18.00, sex turer tom 15 september och därefter fyra turer (Hasselö 07.55,
10.55, 14.50, 16.30, 18.50, fem turer)
Nuvarande söndagar ‐ Första båt från Hagede kl. 12.25 och därefter 14.55 och sista båt
17.30, tre turer (Hasselö 09.45, 13.15, 15.50, 18.20, fyra turer)

Sommartabellen 16 juni – 17 augusti
Tp 194, linje 25,1 (sid 32 i Underbilagan) Stavsnäs – Hagede (16A i Nuvarande)
Förslaget vardagar – Första båt kommer till Hagede kl. 10.50 och därefter 15.50 och
20.50 (Hasselö 07.35, 12.35 och 17.35), tre turer
Nuvarande vardagar ‐ Första båt kommer till Hagede kl. 10.25 och därefter 13.30,
16.15, 18.15 och 20.20, fem turer (Hasselö 07.20, 09.50, 12.50, 15.40, 17.50, 18.50 och
20.00, sju turer)
Förslaget lördagar och söndagar – Första båt till Hagede kl. 12.20 och därefter 16.20
och 20.20 (Hasselö 09.35, 13.35 och 17.35, tre turer)
Nuvarande lördagar: Första båt kommer till Hagede kl. 08.40 och därefter 09.55, 12.50,
16.45 och 20.15, fem turer (Hasselö 07.55, 09.35, 12.25, 15.55 och 19.20, fem turer)
Nuvarande söndagar: Första båt kommer till Hagede kl. 10.45 och därefter 13.45,
16.10 och 19.30, fyra turer (Hasselö 10.20, 12.50, 15.50, 17.45 och 19.10, fem turer)
Tp 194, linje 25,2 (sid 33 i Underbilagan) Hagede – Stavsnäs (16B i Nuvarande)
Förslaget vardagar – Första båt från Hagede kl. 06.00 och därefter 11.00 och 16.00, tre
turer (Hasselö 06.45, 09.15, 14.15 och 19.15, fyra turer)
Nuvarande vardagar – Första båt från Hagede kl. 05.45 och därefter 10.45, 14.55,
18.25 och 20.20, fem turer (Hasselö 06.20, 07.55, 11.05 14.25, 15.15, 18.45 och 20.55,
sju turer)

Förslaget lördagar och söndagar ‐ Första båt från Hagede kl. 08.30 och därefter 12.30
och 16.30, tre turer (Hasselö 09.15, 11.15, 15.15 och 19.15, fyra turer)
Nuvarande lördagar: Första båt från Hagede kl. 08.40 och därefter 09.55, 13.25, 16.55
och 19.00, fem turer (Hasselö 08.55, 10.40, 14.10, 17.45 och 19.45, fem turer)
Nuvarande söndagar: Första båt från Hagede kl. 08.00 och därefter 10.45, 13.55, 16.25
och 19.50, fem turer (Hasselö 08.50, 14.15, 16.45 och 20.05, fyra turer)

Vintertabellen 8 december – 16 april
Tp 195, linje 25,1 (sid 34 i Underbilagan) Stavsnäs – Hagede (16A i Nuvarande)
Förslaget vardagar – Första båt kommer till Hagede kl. 11.00 och därefter 16.00 och
20.00, tre turer (07.35, 10.05, 15.05 och 19.05, fyra turer)
Nuvarande vardagar – lika många turer och ungefär samma tider
Förslaget lördagar ‐ Första båt kommer till Hagede kl. 11.30 och därefter 16.30, två
turer (10.35, 15.35 och 19.35, tre turer)
Förslaget söndagar ‐ Första båt kommer till Hagede kl. 11.30 och därefter 16.30 och
20.30, tre turer (10.35, 15.35 och 19.35, tre turer)
Nuvarande lördagar och söndagar – lika många turer och ungefär samma tider.
Tp 195, linje 25,2 (sid 35 i Underbilagan) Hagede – Stavsnäs (16B i Nuvarande)
Förslaget vardagar – Första båt från Hagede kl. 06.00 och därefter 12.30 och 16.30, tre
turer (Hasselö 06.45, 09.15, 13.15 och 17.15, fyra turer)
Nuvarande vardagar: Turtäthet och tider ungefär desamma som idag
Förslaget lördagar – Första båt från Hagede kl. 08.00 och därefter 13.00 och 17.00, tre
turer (Hasselö 08.45, 13.45 och 17.45, tre turer)
Förslaget söndagar – Första båt från Hagede kl. 13.00 och därefter kl. 17.00, två turer
(Hasselö 08.45, 13.45 och 17.45, tre turer)
Nuvarande lördagar och söndagar: Turtäthet och tider ungefär desamma som idag

Trafiken Stockholm – Vaxholm – m.fl. ‐ Sandhamn – (och omvänt)
När det gäller Tp 193 och 194, transferlinjerna 205,1 och 205,2 kan noteras att dessa
turer enligt offertunderlaget slutar och börjar i Sandhamn och därmed inte kommer att
angöra någon av bryggorna Hasselö, Harö eller Hagede under någon del av året 2014 .

2013 omfattas Harö och Hagede av tabellerna15A och 15B och har därmed haft och har
viss vår‐ och hösttrafik fredag – söndag genom Cinderellabåtarna från Strandvägen i
Stockholm.
Under sommarperioden har dagliga turer funnits, som angjort Hagede kl. 12.15 samt
dessutom fredagar kl. 20.30. Dessa två turer har varit särskilt värdefulla under ett antal
år. Vidare har en tur ankommit ca kl. 14.00 fredag – söndag.
Från Hagede/Harö till Strandvägen var turlistan 2013 enligt sommarturlistan
Måndagar – torsdagar: kl. 12.15 och 16.30
Fredagar: kl. 12.15, 14.45 och 20.30
Lördagar och söndagar: kl. 12.15 och 14.00
Det kan noteras att det tidigare år har gått en kvällstur (ca kl. 18.00 från Hagede/Harö)
på söndagar till Strandvägen, vilket var av värde både för sommarboende och turister.
_________________________
Harö den 19 augusti 2013

