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Lejre Kommune 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

Att.: Vejingeniør Nicky Petersen   9. juni 2021 

Center for Teknik og Miljø   Sagsnr.: 21/3350 

 

Vedr.: Trafikbestilling 2022. 

Ældrerådet har med tak modtaget kommunens mail af 10. maj 2021, bilagt ”Tema-

drøftelse om Trafikbestilling 2022”.  

I mailen opfordres Ældrerådet til at fremkomme med eventuelle bemærkninger og 

udtalelser, eventuelt overordnede betragtninger, som temadrøftelsespapiret kunne 

give anledning til. 

I den anledning afgiver Ældrerådet følgende høringssvar: 

Som en overordnet betragtning vil vi gerne pege på de gentagne oplysninger om, at 

der er udmærkede cykelstier langs vejene, som jo egentlig skulle gøre busbetjening 

overflødig. Hertil er blot at sige, at det er rigtigt, men at den del af befolkningen, 

som Ældrerådet er talerør for, ofte er ude af stand til at betjene sig af en cykel og 

derfor netop har behov for nærbetjening af en busrute. 

Til de enkelte punkter kan vi sige, at en forlængelse af linje 236 fra Rye til Ejby efter 

vores mening er den letteste løsning, men måske ikke just den, hvor man får mest 

for pengene henset til, at der ifølge det oplyste i forvejen er fem andre buslinjer til 

Ejby. 

Med hensyn til busbetjening af Osager og Gøderup gør vores overordnede betragt-

ning om cykelstier, som kan benyttes, sig gældende, men vi kan dog samtidig godt se 

problemet med, at hvis Osager fik busbetjening, ville det medføre, at Ny Tolstrup og 

Avnstrup stod uden busforbindelse.  

Med hensyn til Gøderup måtte det vel også komme an på en vurdering af, om ind-

satsen står mål med udbyttet, f.eks. hvor mange potentielle brugere af en buslinje 

vil der i givet fald være? 
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Med hensyn til linje 207 ligner det for os noget, der mest angår skoleelever og pend-

lere, altså folk på arbejdsmarkedet, men dette kan også berøre den aldersgruppe, 

som vi som Ældreråd er talerør for, nemlig folk over 60, der stadig er på arbejdsmar-

kedet og i stigende omfang vil være det fremover. Så halvtimesdrift på linje 207 har 

vores opbakning. 

Vi vil gerne tilføje som en generel bemærkning til afsnittet om handicappolitik, at 

det er en udmærket målsætning at sikre, at alle har tilgang til busdriften. Her peges 

der f.eks. på implementering af lavgulvsbusser, som muliggør medtagning af køre-

stol, rollator m.m. Men det forudsætter altså, at der overhovedet kører busser, hvil-

ket jo som nævnt oven for ikke er tilfældet for alle dele af kommunen og derfor gi-

ver nogle borgere et retstab, idet de fratages muligheder for mobilitet, som andre 

borgere i kommunen har, og som vel nærmest ses som, om ikke en menneskeret, så 

dog som en borgerlig ret.  

Eller sagt på en anden måde: Vi er os som Ældreråd fuldt ud bevidst, at det også er 

et spørgsmål om økonomi, men da vi alle er skatteydere, hvad enten vi er unge eller 

gamle, fysisk velfungerende eller handicappede, bør vi vel af samme grund kunne 

nyde godt af de samme muligheder for mobilitet. 

Og så blot et forslag til sidst: Kunne det være en mulighed, at mobile ældre kunne 

tage skolebussen der, hvor den kører, uden dog at bussen skulle køre ad andre veje, 

end den plejer? 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kirsten Kornval 

Formand 
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