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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Generelt har Nørrebro Lokaludvalg forståelse for problematikken med
de manglende passagertal. Det er dog vigtigt, at der forsat eksisterer
mulighed for kollektiv transport til de steder ældre, gangbesværede og
handicappede har behov for, så som sundhedshuse, ældrecentre og
andre sociale tilbud. Det skal særligt ses i lyset af den centralisering,
som Københavns Kommune på nuværende tidspunkt foretager sig
med hensyn til placeringen af de kommunale institutioner.

Lokaludvalget mener dog, at ruterne fra start af ikke har været
hensigtsmæssigt planlagte, da de kun kører i ring i én retning – og
derfor forårsager unødvendig lang transporttid for de personer, der har
valgt at bruge ordningen. For mange ældre og handicappede er det et
problem med lang afstand til servicebusserne, og derfor har ordningen
først og fremmest været brugt af de personer, der har haft stoppesteder
ude foran deres bopæl.

Lokaludvalget støtter op om forslaget om at forbedre det øvrige
kollektive busnet for ældre, gangbesværede og handicappede, men det
er vigtigt at se nærmere på indretningen af de nuværende busser, så de
kan gøres mere handicapegnede. I dag er det ikke alle chauffører, som
er villige til at hjælpe ældre/handicappede ind og ud af busserne, da de
på den måde skal forlade deres plads og kassebeholdning. Der bør
derfor tænkes i nye alternativer, som eksempelvis liftsystemer, der kan
udløses elektronisk eller busser med meget lavt gulv, som kan sikre
let indstigning for dårligt gående og kørestolsbrugere. Man bør også
tilstræbe at etablere nye buslinjer eller ændre de nuværende linjer, så
de i stil med Citycirklen dækker de institutioner og servicetilbud, som
handicappede og ældre borgere har brug for. Linjerne bør være
tilpassede forskellige bydeles behov, og i modsætning til
servicebusserne, have flere afgange hver time.

21-06-2010
Sagsnr.
2010-92978
Dokumentnr.
2010-419042

Med venlig hilsen
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Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

