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AALBORG PRIVATBANER. 

C I R K U L Æ R E 
til 

Cirkulære nr. D. JO. 

samtlige stationer, tog- og lokomotivpersonal et . -----------------------------------------------
Y~SE:!-~r_;~~~E!~~1-~l!~!~-!~!-~§!_9~J_!2§~! 

1. Tjenestekøreplanen. 

Fjerritslevbanen. 

Side 2 
li 6 

Hvalpsundbanen. ----------------Side 11 - 17 

Togenes_sEorbenzttelse 
på stationerne. ----------------
Side 26 

Ubetjente_stationer. 

Side 27 - 28 

station. 

Side 29 og 30 

Ny tjenestekøreplan med gyl~ighed fr a 
26. maj 1968 til 31. maj 1969 vil bli·e 
fordelt til alle edkommende. 
Opmærksomheden he!:-edes bl.a. på føl-
gende: 

Bemærk tog SM 3. 
" " SM 4-. 

Bemærk at stationerne Sønderholm og 
H~lkær er ændret til holdes~ed . Betje-
ningen er inddraget. Tillige inddrages 
betjeningen på Fandrup holdested. 
Endvidere er _:avbro station ændret til 
h'Jldested, men der ka __ til og fra hol-
destedet sæ:ges b~ :e~ er og ekspeder e s 
gods i id~ ~gt o_:'a~E . EKspeditricen 
er tilstede e er~e:te tog jfr. side 
29. 
Tog 357b standser endvidere i Havbro 
og Godthaab . 

Bemærk ændringerne . 

Bemærk Ændr ingerne . 

Bemærk at krydsningen mellem togene 
304-b og 305b er ændret fra Halvrimmen 

Fortsæt t es. 



Postbefordring_og 
brevkassetømning. 

Si de 33 

rejsende. Side 34 

Særlige bestemmelser for ---------------------·--betjening_af_blinklysanlæg 
I 

v ed_visse_tog. 

K~ydsninger 1 _over~alinger 

2. Den_lille_rØde_kØreplan. 

Folder med togtider m.m. -------------------------

- 2 -

til Birkelse, og at krydsni_ge~ =e::e= 
togene 348b og 349b er ændret=- ~ 3?.~-

kær til Sebbersund. 

Bemærk ændringerne. 
et indskærpes påny, at værdipost, 

_edgives togpost I, skal befordres i 
a: _å set rum. 

e anfør te brevkassetømninger bedes 
ska-~et sær lig o_pmærksomhed. 

_.,.f ::..--e~se af de anførte meldinger må 
r.. je -:er_~olde s~ 

g~~r __ e_ tog 345b skal som hidtil på_ 

~e h~ -~::..~:..g2 ~esLe_elser vedr ørende 
- .... )(" - ·-c:::i r.- :=i_ =- 0 o å tt~lvri,.,.,>:en stat1· on 
---~ - ------ - --c.::;.--- .t!.~ llW! LJ. 

( tog 302b) og ~-eo.r _ de blinklysanlæg-V 
gene på Skelw_ - stat:.. !l (tog 363b) bort.:. 
f a lder. 

Be stemme lserne i SL~:er __ edsreglementets 

§ 4, stk. 7 bringes i erindring til nøje 
overhold else. Ligo_edes indskærpe s be- _ 
stcr:-r.1els en om, a mo - rfØrere under kør-
selen skal have tjenestekøreplanen lig-
gende opslået ed :Ørerpladsen . 

Denne køreplan ar også for 146. oplag. 
overdraget o ertrafika ssistont E. La r-
sen, r egnskabsafdel ing en , Aa lborg, i 
privat entrepr ise. Prisen er pr. eksem-
plar 80 Øre , der afregnes direkte med 
over trafikas sistenten. 

For hver af de 3 strækninger udsendes 
fold er til gratis uddeling fra statio~ 
nerne og i togene . 
Aalborg, den 24 . maj 1968 

Dir ektør on . 
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