
samsøbus.dk
7210 8010

Brug bussen
Det er billigt, nemt og bekvemt

Vil du vide mere om hvordan du kan rejse billigt, nemt og bekvemt med den 
kollektive trafik på Samsø? Se samsøbus.dk eller ring 7210 8010

Telebus
7210 8010

Telebussen kører 
kl. 7.00-22.00
Lørdag dog kun 
til kl. 20.00

Skolebussen er 

GRATIS for alle 

uanset om du går 

i skole eller ej og 

er 9 år eller 94 år

Skolebussen 
kører fra 
stoppested til 
stoppested.

Telebussen 
kører direkte fra adresse til adresse. 

Dog ikke på grusvej.

Telebussen koster 

15 kr. for voksne 

mellem kl. 8.00-

13.00 i hverdage. 

Ellers 30 kr. 

Børn altid 15 kr.

Fortælling fra” det virkelige liv”

Her er Gerda, en aktiv pensionist på 
Samsø. Gerda bor i Besser og besøger 
tit hendes veninde Dorte i Tranebjerg. 

Gerda har ingen bil og i dag skal Gerda 
til frokost hos Dorte og bestiller derfor 
en telebus. Gerda bliver hentet hjem-
me på adressen i Besser lidt over kl. 
11 og bliver sat af lige uden for Dortes 
hus i Tranebjerg. Turen koster 15 kr. 

Efter en dejlig frokost hos Dorte plejer 
Gerda at blive hentet af telebussen 

igen på Dortes adresse og kørt direkte 
hjem til hendes hus i Besser for 30 kr.  

Men i dag mangler Gerda mælk og to-
iletpapir og går derfor i SuperBrugsen 
for at handle. Det passer med at hun 
kan stå på den GRATIS skolebus ved 
SuperBrugsen kl. 14.04. Skolebussen 
kører til Samsø Skole, hvor Gerda går 
ombord i den BLÅ skolebus, som kører 
hende til busstoppet ved Præstegår-
den i Besser, hvor hun er kl. ca. 14.30.
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Fortælling fra “det virkelige liv”

Her er Thomas. Thomas bor i Kolby og 
arbejder hos ExamVision i Tranebjerg. 

Når Thomas skal på arbejde, tager han 
skolebussen fra Kolby Hovedgade kl. 
07.18. Bussen kører ham til Samsø Sko-
le. Turen med skolebussen er GRATIS. 
Fra Samsø Skole går Thomas gennem 
Tranebjerg til sit arbejde, hvor han 
møder kl. 07.45.

Når Thomas har tidligt fri, tager han 
igen den GRATIS skolebus hjem. Den 

går tre gange fra Samsø Skole: kl. 
13.15, 14.10 og kl. 15.07. Det er ikke 
alle dage Thomas kan nå skolebussen. 
De dage bestiller han en telebus, der 
henter ham direkte fra sit arbejde eller 
fra Netto, hvis han skal nå at handle. 

Telebussen henter og kører ham hjem 
til adressen i Kolby. Turen koster 30 kr.
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Fortælling fra “det virkelige liv”

Her er Lise fra Nordby. I dag skal Lise 
med færgen fra Sælvig kl. 08.15, da 
hun skal til tandlæge i Jylland. 

Der er lovet godt vejr, så Lise har be-
sluttet sig for at tage den GRATIS 
skolebus til Sælvig. Hun står på bussen 
på Nordby Hovedgade kl. 07.11 og er i 
Sælvig kl. 08.00. 

Hvis DMI havde lovet regnvejr, ville 
Lise nok have valgt at bestille en te-
lebus. Telebussen ville nemlig kunne 

hente hende direkte på hendes adres-
se på Morten Madsensvej og køre hen-
de direkte til færgen. Prisen ville have 
været 30 kr. 

Efter hullet i tanden er blevet ord-
net går turen tilbage til Samsø med 
færgen fra Hou kl. 12.00. Lise ringer 
fra færgen og bestiller en telebus. 
Telebussen henter Lise ved færgen kl. 
13.00 og kører hende direkte hjem til 
adressen i Nordby. Turen koster 30 kr.


