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Ved rørende det nye by net 2019.

Hej!

Det bliver helt fantastisk med den nye metro der kommer til at køre fra 2019 for de som bor tæt på stationerne men for mig der bor på
Domus Vista og som har et arbejde på Rigshospitalet hvor jeg arbejder som sygeplejerske bliver det et mindre mareridt. Jeg
arbejder 90-95  %  aften hvor min vagt slutter 23.15 og hvis natte vagt slutter jeg  07.15. Med  det nye bus net kommer det til at betyde
mindst 50 % længere tid at komme hjem i forhold til i dag.  Når jeg nu er færdig på min aften arbejde er jeg hjemme inden 24.00 og
hvis nattevagt inden kl. 08.00. Jeg har forsøgt kigge på hvordan ændringen kommer til at ramme mig og jeg må sige at det gør mig
modløs og ikke det spor positiv. I dag kun 1 bus og ingen skift men fra næste år 2-3 skift.

Det skal siges at på Domus Vista bor der mange sygeplejersker der arbejder på regionens hospitaler.

Bus:

1. 2A: nat tid tabel, det nærmeste bus stop er evt. Roskilde vej men jeg aner ikke hvilket stop det drejer sig om? En gå tur hjem ca.
10-15 min. hvis den stopper tæt nok på?

2. 4A: nat tid tabel, nærmeste stop Peter Bangs vej og Roskilde vej, men hvor hende? Hvis tæt nok tager det ca. 10-15 min. at gå
hjem.

3. 6A: mod Bispebjerg. Når nat tid tabel kører bussen 2 gange/timen, i bedste fald 20 min ventetid til toget kommer og fra Ålholm 5
min. at gå  hjem.

4. 7A: kommer til at stoppe udenfor min dør men med tid tabel kun 2 gange/h. Efter kl 23!? Når jeg ikke bussen i centrum/
Frederiksberg Alle st. skal jeg vent 30 min, fuldstændig uholdbart og frustrerende. Bibehold 6A og lad den køre den rute den
har i dag og hver 20 min. under natte tid!

5. 9A: nat tid tabel, stopper på Peder Bangs vej, en gå tur hjem tager ca. 10 min.

Lokale busser kan jeg bare glemme da de slutter køre under natte tid.

S-tog:

B: nærmeste stop Valby, ca. 15 min. tid at gå hjem. Kører 3 gange i timen under natte tid, 2 gange efter ca. 00.30 til 05.00.
C: nærmeste stop Langgade, ca. 10 min at gå hjem. Kører 3 gange indtil ca. 01.00 til 06.00.
H: nærmeste stop Valby, ca 15 min gå tur hjem. Kører 3 gange i timen under natte tid, ej weekend.
F: nærmeste stop Ålholm, gå tur hjem ca. 5 min. Kører 3 gange i timen indtil ca. 01.30 til 06.00.

Krav: Bibehold 6A og lad den køre den rute den har i dag og hver 20 min. under natte tid!
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