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Bäste venresenär
Driften
Det planeras för serviceuppehåll för M/S Uraniborg. Man kommer att utföra service av flottar och
av huvudmaskiner samt allmänt underhåll. Fartyget tas ur trafik på måndag den 27 mars 2017
efter ankomst Landskrona 07.20 och går åter i trafik fredag den 7 april kl. 14.15. Ersättningstrafik
sker med M/S Stjerneborg och turlistan påverkas inte men kapaciteten är som bekant lägre och
bokning av fordon rekommenderas.
Nästkommande serviceuppehåll planeras till den 12 - 16 juni 2017.
Lilla väntsalen
Vi har under vintern haft det lite stökigt i våra väntsalar både i Landskrona och i Bäckviken. I
Landskrona är väktare, polismyndighet och socialtjänst inkopplade för att försöka lösa
problematiken med övernattande gäster i väntsalen. Nu senast i helgen har det tyvärr förekommit
förstörelse i den lilla ”nattväntsalen” i Landskrona. Inne i Bäckviken har vi haft problem med att
någon/några ”mixtrat” med biljettautomaten inne i väntsalen och försökt ta sig ut på webben och
surfa på icke lämpliga sidor. Detta är såklart väldigt trist och vi vill be er om att hjälpa till och hålla
ögonen öppna om ni ser någon som förstör och i så fall meddela tjänstgörande besättning. Vi vill
såklart kunna fortsätta med att hålla öppet i våra väntsalar.
Öppettider
Bokningen är framöver öppen:
t.o.m. den 30 april
Måndag-fredag

08.00-16.00

Lördag

08.00-11.30

Söndag

stängt

(lunchstängt 12.00-12.30)

Under påsken har vi öppet Långfredagen och Påskafton 09.30 - 14.15. Påskdagen och Annandag
Påsk håller vi stängt.
Vi har förlängt öppethållande till 17.35 på Skärtorsdagen samt den 28 april. Valborgsmässoafton
håller vi öppet 08.00-11.30.
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1 maj – 30 juni samt 21 augusti – 30 september.
Måndag-onsdag

08.00-16.00

Torsdag-fredag

08.00-17.35

Lördag

08.00-14.15

Söndag

08.00-11.30

1 juli - 20 augusti
Måndag-fredag

08.00-17.35

Lördag-söndag

08.00-16.00

Vänligen informera era besökare om våra öppettider samt att de kan köpa sina biljetter i förväg
hos oss på bokningen, antingen på kontoret eller per telefon. Man kan också köpa biljett och
ladda kort på webben eller i någon av våra automater i väntsalarna i hamnarna.
Saldo på kort
Vi vill passa på att påminna om den funktion som finns på biljettautomaterna i Landskrona och i
Bäckviken där ni snabbt kan kolla saldot på era kort. Längst ner på skärmen står Pendlarkort status
- scanna eller knappa in ert T-nummer och få besked om hur många resor ni har kvar.
Sommaren 2017
Ny tidtabell för 2017 finns i tryck att hämta på bokningen. Den enda ändringen är att perioden för
M/S Stjerneborgs sommartidtabell sträcker sig fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 13 augusti 2017. Inga
lastbilar bokas på dessa avgångar och endast 4 personbilar kan bokas.
Serveringen ombord i M/S Uraniborg öppnar till Kristihimmelfärdshelgen med ev. smygpremiär
dagarna innan beroende på hur många bokade vi har. I mellansäsongen bemannar vi upp ombord
beroende på hur många bokade resenärer vi har. Detta kan innebära att vi har längre öppettider
vissa dagar. Serveringen håller öppet augusti månad ut och sedan ett par helger i september
beroende på bokningsläget.
Avslutningsvis vill vi önska er en riktigt Glad Vår
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