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Til de ansvarlige for det nye bynet, 

For nogle uger siden så jeg i lokalaviserne oversigten over det nye bynet. Jeg må sige, at det kom noget bag på mig, at man
fokuserer udelukkende på de mennesker, som bor ved metrostationerne, det være sig de gamle såvel som de kommende stationer. 

Med den koncentration - nemlig at stort set alle busser skal rundt om metrostationerne, så svigter man alle dem, som ikke bor ved en
sådan, og som derfor både nu og i fremtiden er henvist til busserne. Forskellen er blot, at de i dag kan tage een bus direkte, f.eks. ind
ad Gammel Kongevej helt ind til byen, men i fremtiden er henvist til en langt længere rejsetid med flere skift af transportmiddel. 

Altså et klart tilbageskridt i den offentlige transport for alle dem, som ikke får en metrostation som nabo. 

Så læste jeg i går, at man også vil skære halvdelen af afgangene på servicebusserne væk; og derfor fik jeg taget mig sammen til at
skrive denne mail. 

For ikke nok med den første serviceforringelse, så ødelægger man også den mulighed for især de ældre for at tage servicebussen til
f.eks. en lægekonsultation på Frb. Hospital. Eller mener I, som der stod i artiklen, at pensionisterne ikke har andet at lave, så de da
bare kan bruge flere timer frem og flere timer tilbage, hvis de skal vente en time på et skift til en anden servicebus bag Rådhuset? 

Tænker I på at bygge en ventesal med varme uden for Rema1000? For det bliver da nødvendigt, hvis servicebusserne kun skal køre
een gang i timen! 

Jeg troede, at Frederiksberg var en kommune, som gjorde noget godt for de ældre. Men jeg tager måske fejl? 

En ting står i hvert fald helt klart. Det kommende bynet, som det pt. ser ud, vil være en KLAR FORRINGELSE af den offentlige
transport på Frederiksberg, både for folk, som arbejder og for pensionister. 

Jeg havde aldrig troet, at jeg med min adresse på Frederiksberg skulle begynde at overveje at købe bil; men med den fremtidige
offentlige transport, kan det desværre blive nødvendigt. 

Mon ikke I kan nå at ændre bynettet, således at det også kommer til at tilgodese alle os, som ikke har en metrostation i nærheden, og
som faktisk føler os trygge i en bus - især om aftenen. 
Jeg er stor bruger af metroen, men ønsker ikke at skifte om aftenen på en øde station. 

Busserne har deres berigtigelse! Lad os bevare de linjer, som i dag bringer os fra yderområderne direkte ind til byen - uden at vi skal
transporteres rundt om en metro for at skifte! 
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