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Från	  TFF	  September	  2019	  
	  
TFF	  har	  varit	  på	  möte	  med	  Tjörns	  hamnar	  angående	  aktuella	  händelser	  i	  färjetrafiken	  på	  
vår	  linje.	  Här	  kommer	  info	  från	  mötet:	  
	  
Hakefjord	  på	  varv	  i	  6	  veckor	  
M/S	  Hakefjord	  är	  på	  varv	  fr.o.m	  16	  september	  och	  sex	  veckor	  framåt.	  
Under	  denna	  period	  ersätts	  ord.	  färja	  med	  extrafärjan	  M/S	  Tjörn.	  
Preliminärt	  datum	  då	  Hakefjord	  är	  tillbaka	  är	  25	  oktober.	  	  
	  
Både	  hjälpkärror	  och	  huvudmaskiner	  byts	  ut,	  bryggan	  byggs	  om,	  samt	  en	  del	  andra	  
renoveringar	  ombord,	  därav	  den	  långa	  varvstiden.	  	  	  
	  
Tjörns	  hamnar	  har	  letat	  efter	  en	  annan	  ersättningsfärja	  än	  M/S	  Tjörn	  men	  inte	  hittat	  
någon	  som	  passat	  för	  linjens	  krav	  för	  D-‐farvatten	  samt	  färjelägenas	  storlek.	  	  
Reser	  du	  med	  rollator,	  rullstol	  eller	  liknande	  ring	  innan	  så	  att	  däcksman	  kan	  förbereda	  
med	  rampen	  ombord	  på	  M/S	  Tjörn.	  	  
	  
Angående	  godstrafik	  under	  dessa	  veckor	  är	  lösningen	  denna:	  
VBOT	  kommer	  köra	  ut	  varor	  till	  affärerna,	  då	  kan	  de	  samtidigt	  köra	  ut	  en	  del	  gods	  till	  
privatpersoner.	  Dock	  är	  godstrafiken	  begränsad	  under	  denna	  period.	  
Hör	  av	  er	  till	  Janina	  Liljekvist	  Tel:	  0304-‐60	  11	  16	  för	  att	  boka	  gods	  på	  dessa	  VBOT-‐
godsturer.	  (Lösgods	  och	  pallar,	  ej	  släpkärror.)	  
Hakefjords	  godstaxa	  gäller	  på	  dessa	  turer.	  Anslag	  kommer	  också	  upp	  i	  Vänthuset.	  	  
	  
Arbete	  i	  Kalvesund	  
Grundet	  i	  Kalvesund	  är	  sprängt	  och	  borta,	  men	  rasmassor	  från	  berget	  jämte	  finns	  kvar	  
och	  måste	  muddras	  bort.	  Detta	  kommer	  ske	  i	  höst.	  Mer	  info	  om	  detta	  kommer.	  	  
Efter	  det	  kommer	  pricken	  flyttas.	  	  Pricken	  är	  till	  dess	  försedd	  med	  ljus.	  	  
	  
Statistik	  resenärer	  samt	  betalning	  
En	  mer	  noggrann	  räkning	  av	  passagerare	  kommer	  att	  göras.	  	  
Passagerarantalet	  ökar	  på	  vår	  linje	  men	  det	  finns	  ett	  stort	  svinn.	  
Kom	  ihåg	  att	  stämpla	  ditt	  månadskort	  så	  att	  vi	  resenärer	  syns	  så	  vi	  får	  ha	  kvar	  våra	  
turer.	  
Efter	  årsskiftet	  kommer	  all	  kontanthantering	  att	  försvinna	  ombord.	  	  
	  
Ny	  färja	  
Kostnader	  för	  ny	  färja	  ses	  över	  och	  beräknas	  ta	  några	  år	  till	  att	  bygga.	  	  
Hakefjord	  kommer	  då	  bli	  linjens	  reservfärja.	  	  
	  
Övrig	  aktuell	  info	  från	  TFFs	  arbete	  kring	  färjan:	  
	  
Skärgårdskortet	  
Som	  vi	  tidigare	  informerat	  arbetar	  vi	  tillsammans	  med	  de	  övriga	  öarna	  i	  kommunen	  
med	  att	  rädda	  vårt	  Skärgårdskort.	  Vi	  öar	  i	  kommunen	  har	  upplyst	  kommunledningen	  
om	  att	  Skärgårdskortet	  planeras	  att	  tas	  bort.	  Tjörns	  kommun	  har	  efter	  det	  inkommit	  
med	  en	  skrivelse	  till	  Kollektivtrafiknämnden	  om	  att	  Skärgårdskortet	  ska	  finnas	  kvar	  i	  
det	  nya	  zon-‐systemet.	  Fler	  ö-‐kommuner	  i	  Bohuslän	  har	  inkommit	  med	  liknande	  
skrivelser	  till	  Kollektivtrafiknämnden.	  
Inget	  beslut	  är	  ännu	  fattat.	  	  


