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Rutetider for 2022

Hei.
Snart kommer våren og med den øker besøkstallene til både Drøbak sentrum og Oscarsborg festning. De siste årene
har vi alle slitt med pandemi som har rammet oss alle på ulike måter. Jeg har registrert at det de siste årene har vært
mye uro rundt trafikkavvikling i Husvikveien, mye har sikkert vært berettiget mens andre ting kanskje mindre
berettiget. Likevel ønsker Forsvarsbygg å bidra til at årets sesong blir noe mindre belastende for alle som ferdes
langt Husvikveien.
Det er et faktum at vår fergekai ligger der den ligger og som kjent er vi i prosess for å se på mulighet for å etablere
ny kai og utvidet parkeringsanlegg ved Husvikodden. Dette er av forståelige grunner noe som vil ta tid og krever så
vel planlegging som tillatelser og ikke minst finansiering. Maritim avdeling vil gjerne bidra inn med det vi kan for å
redusere belastningen for beboerne. Vi har derfor besluttet at vi fra 11. april 2022 gjeninnfører ruteavgang fra
Sjøtorget. I vår- og høstsesong kjører vi i helger mens i sommersesong vil vi ha daglige avganger i kjernetiden. Dette
betyr at med litt planlegging fra våre leietagere og andre interessegrupper kan besøkende som kommer med busser
nå i tillegg bestille henting fra sjøtorget på de tider hvor vi ikke har ruteavganger.
Vi håper vi med dette har bidratt til at vi alle kan gå sommeren i møte på en hyggelig og fin måte og at vi heller
satser på økt samhandling og kontakt i de situasjoner som måtte oppstå med tanke på anløp av busser.
Ønsker dere en fin sommer når denne igjen kommer sigende. Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis dere ønsker
ytterligere informasjon.
https://www.forsvarsbygg.no/no/festningene/finn-din-festning/oscarsborg-festning/fergetider-billett-og-parkering/
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