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Til Teknik & Miljøudvalget  
 
Vedrørende eventuel lukning af busrute 266.  Som borgere i Skuderløse vil vi gerne opfordre til at busrute 266 bevares. Det er det
eneste tilbud om offentligtrafik, der tilbydes i den vestlige del af kommunen. Skulle bus 266 blive nedlagt, vil Bråby, Bråby Stationsby,
Skuderløse og Teestrup være uden et tilbud om offentlig trafik.   Vi har 2 dreng, der begge benytter bussen til vibeeng skolen. Vi er
ikke den eneste familie, der kommer til at stå med en udfordring, hvis området afskæres fra Haslev.   Der er pensionister i området,
der ikke har bil og i dag bruger bus 266. De vil stå i en vanskeligere situation, hvis bussen nedlægges.   Alternativet skulle være
Flextrafik, en markant dyrere løsning for brugerne. En tur for en voksen koster kr. 12,80 på Rejsekortet, eller kr. 24 på en billet.
Fremadrettet vil vi skulle betale 36 kr. pr. tur. For de unge på ungdomsuddannelserne er transporten i dag dækket af deres buskort,
som dækker hele transporten til f.eks. Ringsted. Dette kort vil ikke falde i pris, selv om servicen bliver markant ringere. I værste fald et
øget udgift på ca. 1.500 kr. for hvert barn om måneden.   Bråby, Bråby Stationsby, Skuderløse og Teestrup vil i den grad være udkant
i Faxe kommune.   I oplægget skriver administrationen ”En elev til eksempelvis Næstved Handelsskole skal således hjemmefra ½
time tidligere end med den nuværende betjening. En forøgelse af rejsetiden med 50%” og fastslår at det er uacceptabelt. Mener
udvalget, at en forlængelse af rejsetiden på en halv time fra for eksempel Bråby, er mere acceptabel?   Det kan undre, at man vælger
at løse en udfordring i en del af kommunen ved at skabe en ny i en anden del af kommunen.   
 
Mvh En bekymrer borger Sanni Kallestrup Sørensen 
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