
Bra att veta
För trafikupplysning se kalmarlanstrafik.se,
appen kalmar länstrafik eller ring 010-21 21 000

Skolskjuts
Skolskjutslinjer, område Västerviks kommun

Klicka på önskad linje för att komma till tidtabell (öppnas som PDF-fil)

Linje Sträckning
802 Vråka - Edsbruk

804 Kolsebro - Snötomta - Överum

805 Idåkra - Överum

806 Ogestad - Heda - Gamleby

807 Gamleby - Boda

808 Boda - Heda - Gamleby

809 Tingstad - Sågaretorp - Starrkärr - Gamleby

810 Hallingeberg - Blackstad - Ankarsrum, 

 Blackstad - Hallingeberg - Älmarsrum

811 Hultserum - Blackstad - Ankarsrum

812 Odensvi - Blackstad - Ankarsrum

813 Lärbo - Svartsmörja - Blackstad

Tiderna för ovanstående linjer kan ev. justeras inom aktuell tidtabellsperiod. 

Skolskjutslinjerna trafikeras på morgonen och eftermiddagen. 
Vid försening av din skoltur kontakta vår Kundtjänst på 010-21 21 000.

Kalmar länstrafik och Västerviks kommun vill göra kollektivtrafiken tillgänglig för så många 
som möjligt. Därför har vi valt att linjelägga skolskjutstrafiken och göra den öppen för alla.
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https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_802_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_804_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_805_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_806_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_807_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_808_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_809_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_810_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_811_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_812_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_813_220822_230820.pdf


Bra att veta

Skolskjuts
Skolskjutslinjer, område Västerviks kommun

Klicka på önskad linje för att komma till tidtabell (öppnas som PDF-fil)

Linje Sträckning
814 Skaftet - Gunnebo

818 Blankaholm - Hjorted 

819 Lövstad - Hjorted

821 Västervik - Blekhem

822 Almvik - Västervik

823 Händelöp - Horn - Västervik

824 Ytterhult - Vassbäck - Västervik

825 Västervik - Piperskärr - Segersgärde

För trafikupplysning se kalmarlanstrafik.se,
appen kalmar länstrafik eller ring 010-21 21 000

Tiderna för ovanstående linjer kan ev. justeras inom aktuell tidtabellsperiod. 

Skolskjutslinjerna trafikeras på morgonen och eftermiddagen. 
Vid försening av din skoltur kontakta vår Kundtjänst på 010-21 21 000.

Kalmar länstrafik och Västerviks kommun vill göra kollektivtrafiken tillgänglig för så många 
som möjligt. Därför har vi valt att linjelägga skolskjutstrafiken och göra den öppen för alla.
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https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_814_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_818_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_819_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_821_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_822_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_823_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_824_220822_230820.pdf
https://www.iphone.fskab.se/klt/Landsbygdsbuss/220822_230820/Landsbygdsbuss_825_220822_230820.pdf

