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Vedrørende: Kommentar til nye buslinjer

Vi har en kommentar til det nye busnet.

Det undrer os, at Frederiksberg Kommune kan gå med til, at så vital en buslinje, som nr. 71, kan blive nedlagt. Vi repræsentere en del
ældre borger, som bor på Vodroffs Tværgade i en af kommunens ældre afdelinger. De bliver meget berørt af denne nedlæggelse.
Mange af dem bruger rollator eller er handicappet.

Skal de i Frederiksberg Centret, skal de nu tage to forskellige busser for at komme dertil. Først skal de gå op til Gl. Kongevej og tage
nr. 31, som kommer til at køre med en lavere frekvens end før. Hvis de ikke har kræfter til at gå hen til Centret fra Rådhuset, kan de
tage nr. 18 hen til Centret. Denne bus kommer også til at køre med en lavere frekvens end før. Nu er der nok nogen som vil sige, at de
bare kan tage Metroen, men der er langt at gå fra Vodroffs Tværgade til Forum, specielt når men er dårlig gående.

 

Rundt omkring vores lille vej – vi er min. 153 ældre beboere i bebyggelsen - bor der mange andre ældre mennesker i de andre
ejendomme (bl.a. Vodroffsvej, Niels Ebbens vej, Vodroffslund, Danmarksgården) som også bliver berørt af denne nedlægges. Mange
af dem kan ikke lide at køre med de andre busser, da de er mere fyldte og kører hurtigere. På bus 71 hjælper chaufføren, hvis man
har det svært med indstigningen eller når man skal af. Han venter med at køre til man har sat sig. Mange ældre mennesker er glade
for denne omsorg, og det gør, at de godt tør tage på indkøb selv.

 

Skal den østlige del af Frederiksberg nu til at blive en del af udkants Danmark med hensyn til offentlige transportmidler. Hvad tænker I
dog på oppe i kommunen. Er der nu kun plads til ældre mennesker, som kan klare sig selv. Har bil og selv kan betale for det de skal
have hjælp til.

 

I bør i den grad tage det op til fornyet overvejelse om buslinjen 71 ikke burde blive. Vi ville i hvert fald blive meget glade også selv om
den kun kørte engang i timen.

 

Med venlig hilsen

 

p.v. Afdelingsbestyrelsen i Vibo afd. 187

      Hanne Borg

      Formand

 

 


