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Din guide till kollektivtrafiken

trafiknytt
På grund av ett arbete
stängs Donsö ränna av
för all trafik fram till 6 maj.
Båtarna kommer att få längre
restid då de blir tvungna köra
runt Donsö. Snabbåtarna får
5 minuter längre restid och de
vanliga skärgårdsbåtarna får
11 minuter längre restid. Detta
medför att morgonturerna avgår
tidigare från Vrångö, Donsö och
Styrsö Skäret. Även vissa turer
från Saltholmen, Styrsö Bratten, Köpstadsö och Asperö östra berörs. Styrsö Tången berörs
bara en kvällstur på lördagar.
Två avgångar med Ö-snabben
är justerade att invänta ankommande båtar och avgår i stället
klockan 16.50 och klockan
17.50 från Saltholmen till Nils
Ericsonterminalen. Sedan tidigare är hållplats Donsö hamn
tillfälligt flyttad till andra sidan
hamnbassängen. En tillfällig
tidtabell finns på vasttrafik.se
och styrsobolaget.se.
Hållplats Lilla torget är
permanent indragen för
busstrafik på grund av byggnation för spårvagn. Närmaste
hållplats är Skeppsbron eller
Brunnsparken. Berörda linjer är:
50, 60, 86, 90, 96, 194 och 197.
Förstärkningsbussarna
mellan Göteborg och
Stora Höga respektive Kode har
fått en ny tidtabell. Den tidigare
bussförstärkningen dras ned
med en tur på grund av att antalet resenärer varit för få och att
det dessutom finns plats kvar
på tåget. Nu går det en förstärkningsbuss på morgonen måndag–torsdag klockan 06.42 från
Stora Höga och klockan 06.49
från Kode, till Nils Ericsonterminalen. På eftermiddagen är
ersättningsbussen senarelagd
10 minuter och går nu klockan
16.50 måndag–torsdag, från
Nils Ericsonterminalen till Stora
Höga respektive Kode.

Tack för att du
lägger tillbaka
tidningen när du
läst den!

Oskar jagar karaktärer
Kollektivtrafiken en ständig inspirationskälla för skådisar
Ett fordon kan vara en scen, en
resa ett drama och människorna
som åker en källa att ösa ur. För
en skådespelare behövs inga
tidsfördriv på spårvagnen.

Dagens resenär
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Studieresa. En tur med vagnen, för skådespelaren
Oskar Sternulf är det mer är en väntan på rätt hållplats. Han ser det
som tillfällen att studera människor, eller plugga in repliker. – Jag
läser manus på min Ipad. En halvtimma på spårvagnen, då kan jag
hinna nöta in en sida, säger han.
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OSKAR STERNULF
Yrke: Skådespelare och musikalartist.
Ålder: 27 år.
Bor: Lundby.
Familj: Mamma, pappa och två dvärgtaxar.
Intressen: Skräckfilm.
Läser: Stephen King.
Lyssnar på: När jag är ledig får det gärna
vara tyst. Annars gärna Stevie Wonder
eller Mika.
Aktuell med: Pjäsen Ondskan på teater
Uno, premiär den 15 mars.
Åker: Linjerna 5, 6 och 10.

