
Fra: Thomas Eriksen [ther@faxekommune.dk]
Til: Thorkild Lauridsen [tlaur@faxekommune.dk];Hans Ege-Møller [haso@faxekommune.dk]
Sendt dato: 05-02-2019 06:11
Modtaget Dato: 05-02-2019 06:11
Vedrørende: Fwd: Vedrørende eventuel lukning af busrute 266.

Med venlig hilsen

Thomas Eriksen
Kommunaldirektør
Faxe Kommune
Ther@Faxekommune.dk
21 15 43 47

Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af direktør kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder
du har:
http://www.faxekommune.dk/bliver-dine-personoplysninger-haandteret-direktion
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.

Start på videresendt besked:

Fra: Henning Palm <henning@mbits.dk>
Dato: 4. februar 2019 kl. 20.06.24 CET
Til: <eniel@faxekommune.dk>, <folma@faxekommune.dk>, <erras@faxekommune.dk>, <haaka@faxekommune.dk>,
<fihn@faxekommune.dk>, <cbirk@faxekommune.dk>, "'Ivan Lilleng'" <IVLI@faxekommune.dk>
Cc: <THER@faxekommune.dk>
Emne: Vedrørende eventuel lukning af busrute 266.

Til Teknik & Miljøudvalget

 

Vedrørende eventuel lukning af busrute 266.

Som borgere i Teestrup 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 to drenge, der begge benytter bussen. Den ene til Nordskovskolen, den anden for at komme til og fra Haslev Station og videre til
ungdomsuddannelse i Ringsted. Efter sommerferien vil begge drenge have behov for at komme til stationen og videre på uddannelse.
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.

På familiens vegne

 

Med venlig hilsen
 
Henning Palm
Smedevej 4
Teestrup
4690 Halev
28 83 30 94
38 34 34 49
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