
sa361 Rönnäng–Tjörnekalv–Dyrön–Åstol–Rönnäng

MÅNDAG – FREDAG
XXANMÄRKNING X

16.4015.3514.3012.5011.5010.4509.4508.5007.5007.1006.1505.4005.0000.30Rönnängs brygga

|||||11.00|||07.20|05.5005.10|Dyrön norra

16.42|14.3212.52|||08.52|||||00.32Tjörnekalv

|15.45||12.0011.1010.00|08.0007.3006.2505.5705.1705.1704.30|Åstol

|||||11.18|||07.38|06.05|||Tjörnekalv

16.5315.5514.4513.0312.10|10.1009.0308.10|06.32|05.2504.3700.40Dyrön norra

17.03|14.5513.13|||09.13||||||00.50Åstol

|16.03||12.18|10.18|08.18|06.40|05.3304.45Tjörnekalv

17.1516.1015.1013.3512.2511.2510.2509.2508.2507.4506.4506.1005.3804.52Rönnängs brygga

Gäller 15 dec 2019 - 12 dec 2020 utom 15 juni - 16 aug ANMÄRKNING

 X                                              Turen måste förbeställas på tel: 0304-601242 senast kl 22.30 1 dag
före avresa.

Alla grupper, större än 30 personer, som reser med linje 361 från 
Rönnängs brygga, måste förboka på tel: 0304-601242, senast 7 dagar 
före avresa.



sa361 Rönnäng–Tjörnekalv–Dyrön–Åstol–Rönnäng

LÖRDAGMÅNDAG – FREDAG
XXXXFFANMÄRKNING 

09.5008.5007.5006.3005.2000.3023.3522.4021.4020.3519.3518.4017.40Rönnängs brygga

|||06.40|||||20.45|18.50|Dyrön norra

|08.52||05.2200.3223.3722.4221.42|19.37|17.42Tjörnekalv

10.00|08.0006.5005.45|04.40|23.58||21.5320.5519.4819.0017.53Åstol

|||06.58||||||||21.03|19.08|Tjörnekalv

10.1009.0308.10|05.5205.3304.4700.4000.0823.4822.5322.03|19.58|18.03Dyrön norra

|09.13|||05.40|00.50|23.5823.00|||||Åstol

10.18|08.18|06.0004.5500.16||||||Tjörnekalv

10.2509.2508.2507.0506.1005.0200.2323.1522.1521.1020.1519.1518.15Rönnängs brygga

Gäller 15 dec 2019 - 12 dec 2020 utom 15 juni - 16 augANMÄRKNING

F Turen måste förbeställas på tel: 0304-601242 senast kl 22.30. X Turen måste förbeställas på tel: 0304-601242 senast kl 22.30 1 dag
före avresa.Alla grupper, större än 30 personer, som reser med linje 361 från 

Rönnängs brygga, måste förboka på tel: 0304-601242, senast 7 dagar 
före avresa.



sa361 Rönnäng–Tjörnekalv–Dyrön–Åstol–Rönnäng

LÖRDAG
FANMÄRKNING 

23.5022.4521.4520.1518.3517.5016.3515.5014.3513.5012.3511.5010.35Rönnängs brygga

|||||||||||||Dyrön norra

|22.4721.47|18.37|16.37|14.37|12.37|10.37Tjörnekalv

00.00||20.25|18.00|16.00|14.00|12.00|Åstol

|||||||||||||Tjörnekalv

00.1022.5821.5820.3518.4818.1016.4816.1014.4814.1012.4812.1010.48Dyrön norra

|23.0522.08|18.58|16.58|14.58|12.58|10.58Åstol

00.18||20.43|18.18|16.18|14.18|12.18|Tjörnekalv

00.2523.2022.2520.5019.1518.2517.1516.2515.1514.2513.1512.2511.15Rönnängs brygga

Gäller 15 dec 2019 - 12 dec 2020 utom 15 juni - 16 augANMÄRKNING

F Turen måste förbeställas på tel: 0304-601242 senast kl 22.30. Alla grupper, större än 30 personer, som reser med linje 361 från 
Rönnängs brygga, måste förboka på tel: 0304-601242, senast 7 dagar 
före avresa.



sa361 Rönnäng–Tjörnekalv–Dyrön–Åstol–Rönnäng

SÖNDAG
XXXANMÄRKNING X

17.3516.5015.3514.5013.3512.5011.3510.5009.3508.5007.5006.3005.2000.30Rönnängs brygga

|17.00|15.00|13.00|11.00|09.00|06.40||Dyrön norra

17.37|15.37|13.37|11.37|09.37|||05.2200.32Tjörnekalv

17.4817.1015.4815.1013.4813.1011.4811.1009.4809.1008.0006.5005.45|04.40|Åstol

|17.18|15.18|13.18|11.18|09.18|06.58||||Tjörnekalv

17.58|15.58|13.58|11.58|09.58|08.10|05.5205.3304.4700.40Dyrön norra

|||||||||||||05.40|00.50Åstol

||||||||||08.18|06.0004.55Tjörnekalv

18.1517.2516.1515.2514.1513.2512.1511.2510.1509.2508.2507.0506.0505.00Rönnängs brygga

Gäller 15 dec 2019 - 12 dec 2020 utom 15 juni - 16 aug 

Alla grupper, större än 30 personer, som reser med linje 361 från 
Rönnängs brygga, måste förboka på tel: 0304-601242, senast 7 dagar 
före avresa.

ANMÄRKNING

 X                                              Turen måste förbeställas på tel: 0304-601242 senast kl 22.30 1 dag
före avresa.



sa361 Rönnäng–Tjörnekalv–Dyrön–Åstol–Rönnäng

SÖNDAG
FFANMÄRKNING 

23.3022.4521.1019.3518.50Rönnängs brygga

||||19.00Dyrön norra

23.3222.4721.1219.37|Tjörnekalv

23.53|||19.4819.10Åstol

|||||19.18Tjörnekalv

00.0323.4322.5821.2319.58|Dyrön norra

|23.5323.0521.33||Åstol

00.11||||Tjörnekalv

00.2023.2021.5020.1519.25Rönnängs brygga

Gäller 15 dec 2019 - 12 dec 2020 utom 15 juni - 16 augANMÄRKNING

F Turen måste förbeställas på tel: 0304-601242 senast kl 22.30. Alla grupper, större än 30 personer, som reser med linje 361 från 
Rönnängs brygga, måste förboka på tel: 0304-601242, senast 7 dagar 
före avresa.


