Pressrelease
den 29 december 2015
Ressel Rederi svarar upp för pendlarnas önskemål och kör pendelbåt från
Vaxholm till Stockholm så länge det är öppet vatten i vinter. Från den 11 januari
till den 14 april vardagar morgon och kväll. Det blir med snabbgående fartyg via
mellanliggande bryggor från Vaxholm till Strömkajen/Stockholm.
Vi tror på en mild vinter och möjlighet att köra pendelbåtstrafik från den 11 januari till den 14 april
för pendlarna från Vaxholm och Strömkajen med mellanliggande bryggor och åter. Trafiken kommer
att köras med snabbgående MS SILVERÖ och/eller MS KUNGSHOLM med reservation om ishinder då
kortas eller stoppar trafiken upp tills det är öppet vatten igen till/från Stockholms hamn.
Varje vecka kommer en isprognos att presenteras på vår hemsida, www.ressel.se för att kunna se
och planera hur trafiken sker kommande vecka. Ändringar som tillkommande bryggor och
anpassningar kommer att göras för att ge resenärerna bästa service.
Från Vaxholm kl 06,40 måndag till torsdag, fredagar kl 06,45, ankomst Strömkajen kl 07,55 resp kl
07,55. Från Strömkajen kl 17,30 måndag till fredag, ankomst Vaxholm kl 18,45
Under första kvartalet har Waxholmsbolaget inga snabbgående fartyg på denna route förutom på
fredagar då en tidig tur går från Vaxholm till Strömkajen med isgående tonnage, därför senarelägger
vi fredagsavgången och kör en direktbåt från Vaxholm till Gåshaga och sedan in till city. Trafiken är
anmäld till Samtrafiken och finns med i reseroboten. Pris enkelresa är 70.-, klippkort 10 resor 650.och 20 resor 1200.-. Betalning sker ombord med kortdragare, Ö-kort eller SL kort gäller inte i denna
trafik.
SILVERÖ tar max 150 passagerare
KUNGSHOLM tar max 63 passagerare

För mer information kontakta:
Ulla Ressel / vd Ressel Rederi AB, mobil 070 663 7546 email: ulla.ressel@ressel.se
Fredrik Robbertte / vvd Ressel Rederi AB (operativa frågor), mobil 073 442 44 50

Bilaga: Tidtabell vintertrafik. Vi sänder gärna över bilder på fartygen om så önskas

