
U P P L A N D S - B R O  S I G T U N A 

Ni som bor på Sigtuna-sidan har säkert ärende 
till Bro kommun. Ni kanske vill plocka svamp 
eller skogsbär, vilka bådadera finnes i de stora 
skogarna i Håbo-Tibble och Håtuna. Ni kanske 
har släktingar att besöka, eller reparationsarbete 
att utföra. 

Ni kanske önskar prova den nya badplatsen på 
norra sidan av Vallbyviks udde, eller pröva Eder 
fiskelycka å allmänningen Vallbyviks Udde. 

Ni, som äro bosatta i en av Sveriges mest 
historiska småstäder, kanske vill berika Edert 
vetande om den plats där "Håtunaleken" utspe-
lades år 1306, och Ni kanske vill se nutidens 
forskning på jordbrukets område och bl.a. be-
söka Aske. Ni har minnen för livet av att 
beskåda de ofantliga jätte-popplarna vid Vallby-
viks portar. 

Ni kan i så fall betjänas av det ålderdomliga 
sjötrafikmedlet RODDEN, enligt omstående tur-
lista. 

Ni som bor i Bro kommun. permanent eller tillfälligt, 
har nu möjlighet i enlighet med vidstående turlista att 
komma över till Sigtuna. 

I Sigtuna finnes ju så gott som allt vad som behövs för 
Edert levnadsbehov. 

Ni kanske behöver söka läkare, eller få Edra tänder 
lagade. Ni kanske behöver något i kläd- eller skoväg. Ni 
kanske behöver få Eder cykel reparerad, eller Edra kläder 
tvättade. Ni kanske behöver Ert husgeråd kompletterat 
eller reparerat, eller någon trycksak utförd. I Sigtuna finns 
specialister. Ni kanske är elev i någon av skolorna, och då 
dessa börjar kommer det en komplettering med en 
morgontur vid lämplig tidpunkt. Ni kanske har, mer eller 
mindre tillfälligt arbete på Sigtunasidan, eller ärende till 
apotek eller "systemet". Ni kanske vill besöka kyrkan eller 
de frireligiösa andakterna. Ni kanske vill besöka idrotts-
platsen, festplatsen, Klockbacken eller restaurangerna.. 

Ni kanske har ärende till Stockholm eller Uppsala och 
turlistan är avpassad efter busslägenheter till Märsta, och i 
vissa fall för direktbussar till Uppsala. 
Turlistan är även upprättad för båtturerna Stockholm—
Sigtuna—Uppsala, Skoklosters rederi, och Sigtuna—
Uppsala,  Skofjärdens rederi. 

Överrodden Vallbyvik—Ropsten 
Telefon Stäket 0758 442 24 

 
T U R L I S T A  

Vid överrodden Ropsten—Vallbyvik (gäller t v) 
Tur från Vallbyvik Tur från Ropsten 

7.45 8.10 
9.10 9.50 

   11.20. .      11.35  
         12.45                                              13.00 

   15.15  15.20 
   17.00 17.20 
   18.20.:  18.30 

Utöver dessa turer går tvenne extra turer varje 
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lördag; sålunda: 
         13.50                                               14.00 
         19.40                                               20.20 
Överrodd kan ske på andra tider, efter överenskommelse 
med överroddaren och mot ersättning som av denne 
bestämmes 
Avgift per person för enkel resa är 1:- kr. och för cykel 50 
öre. 
För barn under 7 år  betalas. halv avgift 
Avgift erlägges i förskott.  
Överroddaren har ej skyldighet att växla större belopp än. 
10:- kr 
Turlistan är. uppgjord i samråd med Sigtuna Stad och gäller 
från 1 maj 1963 tills vidare. 

S V E N  D A L V I K  
    Subventionerad Roddare 
       Tel. Stäket 0758 442 24 
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