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Busstrafik linje 561 

2015-10-08 
Den arbetsgrupp som bildades inom FUNQ efter enkätsvaren 2014 har nu 
diskuterat fram bra förbättringar vad avser busstrafiken till/från 
Tunabergshalvön. 
Till nästa turlista (december) kommer en sen kvällstur att finnas fredagar och 
lördagar från Nyköping.  
Dessutom kommer det att bli så att de två sena turerna, kl 2135 och ca 2300, 
från Nyköping, fredagar och lördagar, kommer att gå via Norrköpingsvägen 
(biografen) till Tunabergshalvön i stället för via Idbäcken. 
Syftet är främst med denna förbättring att ge ungdomar möjlighet till sociala 
kontakter i centralorten och ändå kunna ta bussen hem innan midnatt. 
Arbetsgruppen arbetar vidare i en positiv anda tillsammans med 
Kollektivtrafikmyndigheten och Nyköpings Kommun för att förbättra 
kollektivtrafiken för de boende på Tunabergshalvön ytterligare.  Se lista nedan. 
 
2015-09-17 
Efter det att FUNQ fick in enkätsvar förra våren har vi fört fram 
förbättringsåtgärder till Kollektivtrafikmyndigheten och Kommunen om 
busstrafiken till/från Tunabergshalvön. Förra hösten liksom nu försöker vi få en 
23-tur från Nyköping att fungera fredagar och lördagar under 2016. 
För att det ska vara ekonomiskt för kommunen kanske en annan tur måste 
strykas. I dagsläget är det 0620-turen må – fre från Nävekvarn under 
sommarmånaderna som kan vara aktuell att stryka. 
Positiva synpunkter fördes fram vid informationsmötet 12/9. 
Kollektivtrafikmyndigheten måste ha beslutsunderlag för nästa års tidtabell 
senast 23 sept. 
Har du viktiga synpunkter som kan förbättra kollektivtrafiken eller vill du vara 
med i den arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor så sänd ett mail till 
funq@navekvarn.se 
Med vänliga hälsningar 
För FUNQ styrelse 
Lars Waern 
 
Övriga frågor som diskuteras med Kollektivtrafikmyndigheten och Nyköpings kommun: 
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