Nuvsvåg Utviklingslag
v/ leder Fabrice Caline
18.06.2017
Innspill til høring Snelandias rutetilbud 2018
DEL 1 - JUSTERINGER I EKSISTERENDE TILBUD
Kontrakt

Rute

Ønske om endring

Begrunnelse

Ferje1

510

Avgang 1430 fra Øksfjord
flyttes til 1415

Av hensyn til skolebarna, som har 2,5 timer
pendling på vanlige ukedager

Ferje1

510

Søndager: avgang 1530 fra
Øksfjord flyttes til 1430

Korrespondanse med Hurtigruten.
Med dagens rute må man reise på lørdags
morgen for å være i Tromsø mandags
morgen.

Hurtigbåt 320

Signalanløp onsdag morgen og
kveld

For at det skal være mulig å reise på
dagstur til Hammerfest for alle. Det er
langt mellom fergeleiet og hurtigbåtkaia i
Øksfjord og det finnes ikke drosje.
Mange av dem som skal på sykehus er ikke
i stand til å gå strekningen. På kvelden er
det dessuten bare 5 minutter mellom
hurtigbåten ankommer og fergen går. Da
må man løpe for å nå fergen. På kvelden
går det heller ikke buss TverrfjordNuvsvåg, så da er det ikke mulig å dra på
dagstur til sykehuset med
kollektivtransport hele veien.

Hurtigbåt 320

Signalanløp tirsdag begge veier For at folk som har båt på slipp i
Bergsfjord skal kunne reise dit på en enkel
måte og generelt øke fremkommeligheten
mellom bygdene.

DEL 2 – ØNSKER OM NYE TILBUD

Kontrakt

Rute

Ønske om endring

Begrunnelse

Ferje1

510

Tirsdager: avgang fra Øksfjord
både 1415 og 1630 i stedet for
bare 1530

Skolebarn har 1 time lengre skoledag ift. de
andre ukedagene.

Ferje1

510

Søndager: avgang 1430 fra
Øksfjord året rundt.

Pendlere som går turnus i Øksfjord
Fastboende har ikke lenger mulighet til å
dra på middagsbesøk til Øksfjord eller ta
imot gjester. Barn kan ikke gå i bursdager.
Hyttefolk har sluttet å komme utenom
sommeren. Det gir utslag på omsetningen
på butikken og gjør stedet mindre
attraktivt.
Sist, men ikke minst hemmer det reiselivet.
Det er fullstendig uforståelig og uanstendig
at Nyvoll-Korsfjord har 5 avganger på
søndager i tillegg til plassgaranti mens vi
bare har 1 og ingen plassgaranti.

Ferje1

510

Lørdager: avgang 1430 fra
Øksfjord

Pendlere som går turnus i Øksfjord.
For fastboende: middags- / bursdagsbesøk i
/ fra Øksfjord.
Hyttefolk og reiseliv ønsker også denne
turen.
Ettermiddagstur vil også bidra til at
kveldsfergen blir mer brukt.

Ferje1

510

Avgang 1430 fra Øksfjord på
helligdager.

For å unngå at det står biler igjen.
Alternativt må det være plassgaranti på
kveldsturene, som på fergestrekningen
Nyvoll-Korsfjord.

Ferje1

510

Rute søndagsmorgen

Korrespondanse med fly i Alta. Viktig for
reiselivet.

