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Mållångsta-Alfta

Mållångsta

Går skolans läsdagar

M-F 07.00 07.10 07.20 07.35 08.00
a 13.35 13.40     -     - 13.50
b 14.05 14.10     -     - 14.20
               
  

Älkarhed
fd affären

Söderom-
sjön

Viksjöfors
affären

Alfta-
skolan

Alfta-
skolan

Går skolans läsdagar

 a 13.00 13.10 13.25 13.30 13.35     
 b 13.30 13.40 13.55 14.00 14.05     
 c 14.15 14.25 14.40 14.45 14.50 
 d 14.40 14.50 15.05 15.10 15.15 
 e 15.15 15.25 15.40 15.50 16.00 
 f 15.40 15.50 16.05 16.15 16.25  

Viksjö-
fors

Söderom-
sjön

Älvkarhed
fd affären

Mållångsta

Alfta-Mållångsta

Skolskjutslinjen Mållångsta

 M-F Går helgfri måndag-fredag
 a Går helgfri tisdag och fredag
 b Går helgfri måndag, onsdag och torsdag
 c Går helgfri tisdag
 d Går helgfri fredag
 e Går helgfri måndag
 f Går helgfri onsdag och torsdag
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Skolskjutsen går endast skolans läsdagar!

Skolskjutslinjen kör inte på helgdagar samt under 
skolornas lovdagar enligt följande:

Höstlov: 30/10-3/11-2017



Skolskjutslinjen är en busslinje vars huvudsyfte är att köra 
elever till och från skolan, men som även är öppen för andra 
som vill åka med. Linjen körs av KJ-Buss AB och är skyltad 
“Skolskjutslinjen”.

Tidtabell och pris
Bussen går skolans läsdagar enligt den tidtabell som finns på 
sidan 4. 
Det är gratis att åka med Skolskjutslinjen.

Linjesträckning
Skolskjutslinjen kör sträckan Alfta - Viksjöfors - Grängsbo - 
Söderomsjön - Älvkarhed - Mållångsta.

Bussen stannar på de hållplatser den passerar. I Alfta börjar och 
stannar bussen vid Alftaskolan. Efter ovannämnda 
sträcka stannar bussen på lämpligt ställe. Finns ett streck i tid-
tabellen innebär det att bussen inte trafikerar platsen.

Linjen är i huvudsak till för skolelever samt de som vill åka till 
eller från det område som är utmärkt på kartan. 
De som vill åka mellan t ex Viksjöfors och Alfta hänvisas till 
linje 80.

Skolskjutslinjen Mållångsta
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Svabensverk-Alfta

Svabens-
verk

Måndag, onsdag och fredag

 ca 09.45 ca 10.00 ca 10.15 ca 10.25 ca 10.25 ca 10.45 11.00*

* Framme senast kl. 11.00  
 

Skålsjön Mållångsta Älvkarhed Söderom-
sjön

Grängsbo Alfta

Alfta

Går måndag, onsdag och fredag 

 14.15 ca 14.30 ca 14.40 ca 14.50 ca 15.00 ca 15.15 ca 15.30     
 

Grängsbo Söderom-
sjön

Älvkarhed Mållångsta Skålsjön Svabensverk

Alfta-Svabensverk

Flexlinjen Svabensverk

För att öka resmöjligheterna från Svabensverk, Skålsjön, Mål-
långssta, Älvkarhed, Söderomsjön och Grängsbo finns föru-
tom skolskjutslinjen även möjlighet att beställa anropsstyrd 
trafik som kallas Flexlinjen Svabensverk. 

Måndag, onsdag och fredag kan man från det markerade 
området på kartan beställa en tur till hållplatsen vid Alftasko-
lan och vara framme där senast kl. 11.00. Sedan kan man 
beställa återresa från hållplatsen vid Alftaskolan mot Sva-
bensverk med Flexlinjen kl. 14.15.

Flexlinjen kör inte på helgdagar, midsommar-, jul eller 
nyårsafton.

Flexlinjen Svabensverk
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Hållplatser
I det markerade området på kartan hämtas och lämnas man på 
den adress man uppger. I Alfta är hållplatsen vid Alftaskolan.

Priser
När du reser med Flexlinjen betalar du samma pris som en enkel
biljett för vuxen kostar med länstrafiken.
Den som löst biljett får ta med två barn/ungdomar under 7 år 
utan avgift. Kommer barn under 7 år att medfölja skall detta 
uppges när man beställer resan.

Beställning av resa
Resa med Flexlinjen beställer du på tel. 0771-49 79 39, senast två 
timmar innan turen startar. Uppge att du vill resa med Flexlinjen 
i Svabensverk, vilken tur du vill åka med samt vilken adress du 
vill resa till/från.

Frågor och synpunkter
X-Trafiks Trafikupplysning kan svara på frågor om Skol-
skjutslinjen, Flexlinjen och övrig kollektivtrafik i länet. 
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S. Blommaberg-Voxna-G:a Homna-Edsbyn
Går skolans läsdagar

M-F 07.00     - 07.25 07.35 07.45 08.00
a 13.05 13.10 13.40 13.45 13.55 14.10
c     -  15.35 15.40     -     - 16.00

Södra
Blommab.

Lobonäs Voxna-
bruk

Finnstuga/
Voxna

G:a
Homna

Edsbyn

Edsbyn

Går skolans läsdagar

aef 12.10 12.30 12.35 12.40 12.50 13.05 13.10
cg 14.25 14.45 14.50 14.55 15.05 15.25 15.35
e 14.25 14.45 14.50 14.55 15.05 15.25
b 15.10 15.40 15.45 15.50 16.00 
d 16.10 16.20 16.25 16.30 16.40 

G:a 
Homna

Finnstuga
Voxna

Voxna-
bruk 

Räka Södra
Blommab.

Lobonäs

Edsbyn-G:a Homna-Voxna-S. Blommaberg

Skolskjutslinjen Voxna

M-F Går helgfri måndag-fredag  
a Går helgfri fredag 
b Går helgfri fredag
c Går helgfri tisdag, onsdag, torsdag 
d Går helgfri tisdag och torsdag
e Går helgfri onsdag.
f Går endast till Räka på onsdagar.
g Går helgfri måndag, tisdag, onsdag, och
 torsdag. 
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Skolskjutsen går endast skolans läsdagar!

Skolskjutslinjen kör inte på helgdagar samt under 
skolornas lovdagar enligt följande:

Höstlov: 30/10-3/11-2017.



Skolskjutslinjen är en busslinje vars huvudsyfte är att köra 
elever till och från skolan, men som även är öppen för andra 
som vill åka med. Linjen körs av KJ-Buss AB och är skyltad 
“Skolskjutslinjen Voxna”.

Tidtabell och pris
Bussen går skolans läsdagar enligt den tidtabell som finns på 
sidan 8. 
Det är gratis att åka med Skolskjutslinjen.

Beställning av resa
Resa beställer du dagen före på tel. 070-333 83 83 jämn vecka, 
070-210 31 71 ojämn vecka.Telefontid mellan 07.00-08.00 samt 
13.00-14.00  Uppge att du vill resa med Skolskjutslinjen Voxna, 
vilken tur du vill åka med samt vilken adress du vill resa till/från.

Linjesträckning
Skolskjutslinjen kör sträckan Södra Blommaberg-Voxna och 
Lobonäs-Ga: Homna-Edsbyn.

I Edsbyn får man åka från följande hållplatser: Hälsocentralen 
(avgång 5 min före angiven tid i Edsbyn), hpl Celsiusskolan samt 
hpl Öjegård. I övrigt stannar bussen på lämpligt ställe. Finns ett 
streck i tidtabellen innebär det att bussen inte trafikerar platsen.

Linjen är i huvudsak till för skolelever samt de som vill åka till 
eller från det område som är utmärkt på kartan.
De som vill åka mellan t ex Voxnabruk och Edsbyn hänvisas 
till linje 83.

Skolskjutslinjen Voxna
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Södra Blommaberg-Lobonäs-Edsbyn

Lobonäs

Måndag, onsdag och fredag

 ca 10.00 ca 10.00 ca 10.10 ca 10.40 ca 10.50 ca 11.00*

* Framme senast kl. 11.00 
   
 Flexlinjen gäller ej Håven

Södra
Blommab.

Lövriset Voxnabruk G:a
Homna

Edsbyn

Edsbyn

Går måndag, onsdag och fredag på skolans lovdagar 

 14.00 ca 14.10 ca 14.20 ca 15.00 ca 15.00 ca 15.00      
 

G:a
Homna

Voxnabruk Lobonäs Lövriset Södra
Blommab.

Edsbyn-Lobonäs-Södra Blommaberg

Flexlinjen Voxna

För att öka resmöjligheterna från Voxnaområdet finns föru-
tom skolskjutslinjen även möjlighet att beställa anropsstyrd 
trafik som kallas Flexlinjen Voxna. 

Måndag, onsdag och fredag kan man från det markerade 
området på kartan beställa en tur till hållplatsen vid Edsby-
hallen eller hälsocentralen och vara framme där senast kl. 
11.00. Man kan alltså åka till Edsbyn med Flexlinjen och 
sedan åka med skolskjutslinjen tillbaka. Måndag, onsdag och 
fredag på skolans lovdagar när skolskjutslinjen inte går kan 
man beställa återresa från hälsocentralen eller hållplatsen 
Öjegård* med Flexlinjen kl. 14.15.

* Hållplats Öjegård ligger vid Folktandvården.

Flexlinjen Voxna
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Hållplatser
I det markerade området på kartan hämtas och lämnas man på 
den adress man uppger. 

Priser
När du reser med Flexlinjen betalar du samma pris som en 
enkelbiljett för vuxen kostar med länstrafiken.
Den som löst biljett får ta med två barn/ungdomar under 7 år 
utan avgift. Kommer barn under 7 år att medfölja skall detta 
uppges när man beställer resan.

Beställning av resa
Resa med Flexlinjen beställer du på tel. 0771-49 79 39, senast 
två timmar innan turen startar. Uppge att du vill resa med Flex-
linjen i Voxna, vilken tur du vill åka med samt vilken adress du 
vill resa till/från.

Frågor och synpunkter
X-Trafiks Trafikupplysning kan svara på frågor om Skol-
skjutslinjen, Flexlinjen och övrig kollektivtrafik i länet. 
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Övrig Flextrafik

Vad är Flextrafik?
Flextrafiken är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och fungerar 
som anslutning till/från denna. Den är i första hand till för att kommunin-
nevånare som bor intill väg utan linjetrafik skall kunna nå olika former av 
samhällsservice.

Vem får åka?
Du skall vara bofast på adressen och ha minst två kilometer till närmaste 
busshållplats.

Hur gör jag?
Din resa beställer du på telefonnummer 0771-49 79 39, senast två timmar 
i förväg. Uppge ditt namn, telefonnummer och varifrån du vill åka.

Trafiken körs inte på helgdagar eller på midsommar-, jul- eller nyårsafton. 
Dessa dagar kör vi istället på närmast föregående helgfria dag.

Pris
Du betalar samma pris som när du åker med länstrafiken och betalar 
direkt till föraren. Vill du åka vidare med linjelagd buss betalar du ny 
avgift. 
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 ca 13.40 ca 13.45   ca 13.50       ca 14.00        ca 14.15   ca 14.40 
     
 

Ryggesbo, Torrbergsbo, Åsen

Ryggesbo

Tisdag & Fredag

 ca 09.15   ca 09.35    ca 09.45        ca 10.00   
     

Torr-
bergsbo

Åsen Edsbyn

Edsbyn

Tisdag & Fredag

 ca 13.30 ca 13.45     ca 13.55      ca 14.15        

 

Åsen  Torr-
bergsbo

Rygg-
esbo

Grannäs, Mossbo

Grannäs

Tisdag & Fredag

 ca 09.15 ca 09.40    ca 10.00*         

Mossbo Alfta
L100

Alfta

Tisdag & Fredag

 ca 13.20 ca 13.40 ca 14.05     
 ca 16.30 ca 16.50 ca 17.15        

 

Mossbo  Grannäs

Öjung, Fullsborn, Kyan, Ullungsfors, Roteberg

Öjung

Tisdag & Fredag

 ca 08.30 ca 08.55    ca 09.10       ca 09.20             ca 09.25        ca 09.30 
          

Fullsborn Kyan    Ullungsfors Roteberg      Edsbyn

Edsbyn

Tisdag & Fredag
Roteberg 

 
Ullungsfors         Kyan Fullsborn       Öjung
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Långbo, Enstabo, N Långhed

Långbo

Tisdag & Fredag

 ca 09.15 ca 09.25 ca 09.30 ca 10.00*       
 

Enstabo N Lång-
hed

Alfta
L100

Alfta

Tisdag & Fredag

 ca 12.30 ca 13.00 ca 13.05 ca 13.15
 ca 15.30 ca 16.00 ca 16.05 ca 16.15

N Lång-
hed

Enstabo Långbo

* Framme senast kl. 10.00

Galven, Galvsbo

Galvsbo

Tisdag & fredag

 ca 10.15 ca 10.30 11.00*     
 
* Framme senast kl. 11.00

Morabo Alfta

Alfta

Tisdag & Fredag 

 14.15 ca 14.30 ca 14.40   
    

Morabo Galvsbo

Alfta-Galvsbo
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Svabensverk

Norra Flät

Skålsjön

Skräddarbo
Styggbo

Gullberg
Mållångsta

ÄlvkarhedSöderomsjön

Grängsbo
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Lobonäs
Norra Blommaberg

Mattsmyra
Lövriset

Voxnabruk

Voxna

G:a Homna


