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Svar vedr. Frederiksberg bussernes drift
Forslaget om at reducere Frederiksberg bussernes drift rammer kommunens svageste borgere. Jeg tager linje 72 en gang om ugen – og jeg kan jo se,
at busserne i høj grad benyttes af pensionister, gangbesværede og syge borgere. Hvis kommunen vil følge sin vision fra Frederiksberg-strategien om,
at Frederiksberg skal være en tryg, levende og inkluderende by, der understøtter borgernes livskvalitet i hverdagen, så bør I arbejde for, at forslaget
tages af bordet, da én busafgang i timen næppe er et tiltag, der fremmer borgernes livskvalitet. Derudover bør der også være en busdrift, der
understøtter intentionerne om at gøre Nordens Plads mere attraktiv – og forbundet med det øvrige Frederiksberg.
 
Omlægning af bus 9A
Jeg blev temmelig overrasket over at se, at også ruten for bus 9A er ændret. Jeg husker balladen om bus 15, der blev erstattet af 9A, der ikke kørte til
city, så man kunne komme i Magasin mv. Det blev der ændret på. Derfor er min helt store anke også, at linje 9A nu ikke længere giver mulighed for
en busrejse til banegården og indre by – velvidende, at den nye metrolinje giver disse muligheder.

Jeg er udmærket klar over, at tanken er, at man skal stå af 9A og derefter gå over til metroen, men der da et pænt stykke at gå – ikke mindst hvis det
er på en af de dage, hvor man har glemt paraplyen, eller der ligger sne og is. Alle passagerundersøgelser viser, at kunderne ikke ønsker at skifte
transportmiddel, så det er ikke deres interesse, der bliver varetaget her.
Igen tænker jeg på vore ældre medborgere – Hvor mange med rollator har I set tage metroen? Stort set ingen, vel … Denne gruppes transportbehov
bliver ikke tilgodeset ved at sløjfe bus 9A som transportmiddel til indre by og videre.

Hvis jeg skal fra byen om aftenen, vælger jeg altid at tage bussen, da jeg opfatter den som et tryggere sted. Jeg fravælger bevidst S-tog og metro, da
de om aftenen tiltrækker elementer, man som kvinde gerne er fri for. Derudover er det sværere at flygte fra en metro-station qua de opadgående
trapper. Det er heller ikke særlig trygt at skulle skifte fra metro til bus om aftenen for at komme videre. Flintholm station er jo nærmest uhyggelig.
Og hvis vi skulle tale om livskvalitet igen, så er der også en værdi i at opleve dagslyset og menneskemylderet gennem busruden og nyde de smukke
bygninger på Frederiksberg og videre rundt om Slotsholmen … Valby og Enghave Plads tilbyder ikke helt samme svung.

Venlig hilsen

Laila Jensen
 
 
 
 


