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                     Linje 86 

           Ryomgård – Grenå 
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 3 Detaljekort Ryomgård.                        Man kører samme vej rundt, både mod Grenå og Ryomgård 



 4 Ryomgård.          Vi holder hvor der er plads. Ingen fast holdeplads.  



 5 

Mod Grenå 
 

Mod Ryomgård 

Man vender i rundkørslen og kører samme vej tilbage. 



 6 Stoppested hvor den hvide bil holder. Lige når man er kommet ud af rundkørslen. 
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 12 Detaljekort  Grenå.                        På Stationspladsen kører man i venstre bane. 



 13 Stationspladsen hvor man kører i venstre bane. 



 14 Stoppestedet i Grenå. Man holder med forenden op mod rundkørslen. 



 15 Døren til opholdslokalet (markeret med gult). Der er en nøgleboks. 



 16 Dør set fra bussens holdeplads. 



 17 

Der skal startes og afsluttes med stjerne. Efter første stjernetryk 
vil displayet spille en melodi og den er her efter klar til koden 
som afsluttes med stjerne. Hvis tallene blinker efter første stjer-
netryk så er døren allerede låst op.  

For at låse døren trækkes håndtaget op.  

Låsen på yderdøren. 

Koden er *001501* 



 18 Synet lige inden for yderdøren. Lige frem er toilet til herre og dame og til venstre er opholdslokalet med kodeboks på højre side af karmen. Lyset kan ikke slukkes på toilettet.  



 19 Det sorte cover for tallene trækkes ned og koden 1502 kan rulles ind. Koden bekræftes ved at man trykker ned i “pinden” i boksen.  



 20 Nøglen er snoet sammen i en wire (kan være VIRKELIG træls at sno sammen igen og dette kan tage flere minutter) 



 21 

Nøglen passer til den øverste lås. Nøgle rulles sammen og sættes tilbage i boksen 
og lågen lukkes på boksen og tallene rulles tilfældigt for at låse boksen.  



 22 Opholdslokalet. Her er sofa, borde, stole, mikroovn, vask, køleskab, tv, kaffemaskine hvor man brygger sin egen kaffe og elkedel. Lyset skal slukkes når stuen forlades.  
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                   Station Nord—Ryomgård 
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