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Lena Dahlgren tillhanda

Holmöbornas kommentarer- och förslag till taxor för resor till Holmön.

Vi anser inte att taxor bör fastställas för närvarande, det borde räcka att Regeringen fattar beslutet, 
att när det nya transportmedlet tas i drift har man rätt att taxebelägga person- och godstrafiken!!

Taxor får endast börja åläggas trafikanterna när det nya transportmedlet tas i drift.

Holmöbor, skrivna på Holmön, undantas från alla persontaxor.

Eftersom den nya eller nygamla färjan ännu inte är projekterad anser vi att det är väl tidigt att börja 
diskutera och fastlägga taxor för ett transportmedel som vi inte känner. Dessutom vet vi heller inte 
när trafiken kan komma igång, så de taxor vi nu bestämmer kan vara helt felaktiga när nya färjan 
börjar köra.

Holmön är ett viktigt resemål för familjer under sommaren, det av Vägverket översända förslaget på 
taxor, ligger alltför högt. Skulle det taxeförslaget godkännas blir det ett dråpslag mot Holmöns 
besöksnäring.

Med vänlig hälsning

Holmöns Infrastrukturgrupp

Thorbjörn Lindberg
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Vårt förslag på taxor, mellan Holmön och fastlandet, är som följer;

PERSONTAXOR. (Samtliga priser gäller för t.o.r.-resor)
Senior (66år och äldre) 40:-
Vuxna                        50:-
Ungdom, 13-20år + barn(0-12år), utan målsman.    30:-
Barn.          0-12 år (i målsmans sällskap)              Gratis.
10 KORT.
Senior           360:- 
Vuxna           400:-
Ungdom           240:-
MÅNADSKORT
Senior           750:-
Vuxna           800:-
Ungdom           480:-
ÅRSKORT.
Senior         2.000:-
Vuxna         2.100:-
Ungdom         1.200:-

RULLANDE- OCH GODSTAXOR  (priser gäller t.o.r. resor.)
Personbil/Van 400:-
Lastbil(max 3,5 ton) 600:-
Lastbil(över 3,5ton)          1.500:-
Lastbilssläp, 1-axel eller enkelboggie          1.000:-
Trailersläp, 2 eller fler axlar, långtradarsläp.         1.500:-
Buss          1.500:-
Traktor, jordbruks. 600:-
Flak 600:-             
Skogsmaskin          1.500:-
Personbilssläp 200:-
Traktorsläp 400:-
Husvagn 400:-
Kanoter/kajaker   30:-
Motorcykel/moped/4-hjuling/snöskoter.               50:-
Kälkar/Pulkor/Doningar/vagnar till ovanstående.       40:-
Cykel   20:-
Gods upp till en volym av ½ kubikmeter.(enkelresa) 40:-
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Större volymer ökar priset med 40:- för varje ½ kubikmeter.

Näringsidkare med verksamhet på Holmön, undantas från godsavgifter.
Lanthandelns lastbil betalar ej avgift vid livsmedelsresor t.o.r. (1 ggr/vecka sommartid).

Med vänlig hälsning
Holmöns Infrastrukturgrupp

Thorbjörn Lindberg


