Køreplan for skolebus Fr.-værk skole, afd. Melby og afd. Enghaven - pr. 24/10 2016 - 2017
KØRSEL TIL SKOLE, *) = kun efter aftale.
07.05 *)
Sverkilstrupvej (fra-Amtsvej), - ved vej til Sverkilstrup by >
07.09 *)
Torup v/hj. Haldvejen/Hågendrupvej (overfor Kirken) derfra køres af Hågendrupvej.
Elever der skal hentes i Sverkilstrup og Torup Ringer til Adrian Turistfart a/s
på tlf. 28191197 og aftaler dagen før, eller inden kl. 06.35 morgen hvis de skal hentes.
_____________________________________________________________________________________
07.15
Hanehovedvej v/ Gl. Møllevej + Gl. Evetoftevej
07.18
Åsebro v/ Åvej + v/ Kiosk og v/Pileengen der køres af Pileengen-Pilevej til >
07.19
Nørregade i Busstop v/ Vinkelvej spørg om der er nogen til Enghave eller Melby skoler >
07.23
Helsingevej Vinderød - Skelvej m.m..
07.29
Helsingevej v/ sandkroen - Bus vender,
07.30
Helsingevej v/ Pilevangsvej (ved Busstop overfor Skelvej)
07.32
Helsingevej v/ Arresøparken og lige før Odinsvej
07.35
Ellevej, v/ Busstop Købmanden ,(stop til Enghaveskoleafd. og andre på til Melby).
07.38
Ellevej
07.39
Vinderødskov v/ nr. 38, -- ( ca. overfor Transformator)
07.40
Møllevangsvej v/ Privatvej og ved Gl. butik Oasen.
07.42
Møllevangsvej v/ Kastanievej
07.44
Liselejevej v/ nr. 4 + v/ Norasvej
07.47
Liselejevej i Liseleje by (se ved Classensvej)
07.48
Lindebjergvej mod Melby
07.55
ankomst Melby Skole afd. v/ Busholdeplads.
_______________________________________________________________________________________
HJEMKØRSEL,
tur 1.
tur 2
kl. 14.08
kl.15.08
kl. 14.15
kl.15.15
Kl.14.20 + kl.15.20

senest slut
ca.15.00

senest slut
ca. 16.00

Der køres to gange efter følgende rute,
Kun tur 1,
START v/Melby Skole, af Evetoftevej, m. stop v/Bakkelygårdsvej
Engh.skolen v/Ellevej, v/Busstop lige før Købmanden
(Herfra kører tur 1 + 2 Hjem af samme rute)
.
Hanehovedvej med passende stop.
Åsebro, m. stop v/ Åvej og v/Kiosken,
Og af Pileengen – Pilevej til Nørregade og til Busstop v/ Vinkelvej.
Helsingevej m. stop v/ Vinderød + Skelvej + m.m. - vend v/ Busstop før køb. Bahr.,
Helsingevej tilbage – Arresøparken + Odinsvej
Vinderød Skov, og mod Liseleje af
Vinderød skov v/ nr. 38, Møllevangsvej v/Privatvej og Kastanievej m.m.
Lige over lyskryds af Liselejevej m. stop v/ Liselejevej, v/nr. 4 + v/Norasvej +
Liseleje by, v/ nr. 50 + af Lindebjergvej mod Melby, og i Melby evtn. mod
Tollerup og Nøddebovejen 6 - Torup, herfra af Haldvej med stop v/ Kirken,
og af Sverkilstrupvej, ved allé mod gård på H. side ud for Sverkilstrup by.
( chauffør, evt. følge mindre børn over vejen hvis behov)

Busdrift: Adrians Turistfart a/s Vagt tlf. 28191197
tlf. til Skole afd. i Enghaven: 47721566 tlf. til Skole afd. i Melby : 47961919 ,

