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26.10.2017

Sjundeå kommuns invånarkväll om inomhusluften 31.10.2017 kl. 18.00–20.00 i
Sjundeå Svenska skola

Under tillställningen presenteras en översikt gällande problemen med inomhusluften i Sjundeå kommuns
fastigheter och särskilt läget i Sjundeå Svenska skola. Temat är de åtgärder som vidtagits under tidigare
år, nuläget gällande inomhusluften i fastigheterna, de kostnader som orsakats av inomhusluftsarbetet och
framtidens utsikter.
Tillställningen leds av tekniska direktören Markus Moisio.
Ytterligare information: Tekniska direktören Markus Moisio, fornamn.efternamn@sjundea.fi, 044 386
1099
Kollektivtrafiken i Sjundeå övergår till en ny tidsperiod 1.1.2018, då
Sjundeå kommun blir en del av Samkommunen Helsingforsregionens
trafik.

HRT ordnar ett informationstillfälle för kommuninvånarna torsdag 23.11.2017 kl.
18-20 på Folksam Arena. Kaffebjudning på tillställningen. Välkommen!

Till följd av ändringen gäller samma kollektivtrafikbiljetter som i Sjundeå även i Helsingfors, Vanda, Esbo,
Grankulla, Kervo, Sibbo, Kyrkslätt och Tusby - dvs. HRT:s biljetter. Sjundeå blir en del av Kyrkslätts
biljettzon. Således kan man resa inom Sjundeå och Kyrkslätt med HRT:s interna biljett. Med Närregion 2biljetten kan man resa överallt utom i Helsingfors och med Närregion 3-biljetten kan du resa inom hela
HRT-området.
Ändringen innebär också att informationen om kollektivtrafiken i Sjundeå och om tidtabellerna samt om
eventuella ändringar i fortsättningen finns på HRT:s webbplats samt i Reseplaneraren. Dessutom är det
HRT som i fortsättningen svarar för resenärsinformationen på busshållplatserna och järnvägsstationen i
Sjundeå.
Sjundeåborna får två nya tågturer redan fr.o.m. 10.12.2017:
Nya Y-tåg må-fr:
Ett nytt Y-tåg från Sjundeå kl. 07:49, tåget avgår från Kyrkslätt kl. 08:06 och ersätter det nuvarande Xtåget. Tåget anländer till Helsingfors kl. 08:41.
Ett nytt Y-tåg från Helsingfors kl. 16:22 som anländer till Sjundeå kl. 17:08.
X-tåget från Helsingfors till Kyrkslätt kl. 15:53 åker precis som förut.
Nya U-tåg må-fr:
U-tåget från Helsingfors kl. 06:47 tidigareläggs med en minut och avgår redan kl. 06:46. Tåget kommer att
åka ända till Sjundeå.
U-tåget från Sjundeå till Helsingfors avgår kl. 17:27.
HRT:s trafik innebär inte endast att sjundeåbornas biljetter ändras. Det innebär också att det är möjligt att
med en biljett fortsätta sin resa vart som helst inom HRT-området: från Sjundeå till Söderkulla och från
Sveaborg till Sökö.
Nyckellinjekorten tas ur bruk och alla som har rätt till skolskjuts (inte Källhagens elever) får ett HRT
resekort. Matkahuoltos busskort samlas in och de nya HRT-resekorten levereras till eleverna innan
jullovet.
En kundbetjäningspunkt öppnas i december i Sjundeå kommuns bibliotek. En försäljningspunkt kommer
till S-Market i Sjundeå.
På Sjundeå station installeras en ny HRT biljettautomat (betalsätt: betalkort och mynt, inte sedlar)
Följ med informationsmeddelandena på www.hsl.fi/siuntio
I november får varje hushåll ett marknadsföringsbrev av HRT. Under HRT:s kampanj kan man beställa
ett personligt resekort utan kostnad.

Käännä!

