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Silkeborg, den 30.06.14

Midttrafik.
Søren Nymarksvej 3
8270 Højbjerg

Vedrørende frustration over manglende overholdelse af køreplanen for
bybusrute nr.7 til Sejs-Svejbæk.
Denne henvender, da Lokalrådet i Sejs-Svejbæk, har modtaget henvendelser
fra borgere, som er frustrerede over, at line 7 ikke
overholder køreplanen.
En borger har sendt os følgende beskrivelse:
Det drejer sig om, at jeg i dag fredag den 30. maj 2014 kl. 9.35 stod ved
stoppestedet ved Sejs Skole for at være sikker på at komme med bybussen ind
til byen, den går kl. 9.45 fra skolen. Men der kom ingen bus. Til gengæld kom
der en mand gående fra bageren, og han fortalte, at han for længst havde set
bussen køre ind mod byen.
Så tog jeg til Rema og handlede i stedet, og da jeg tog herfra, kom følgende
7’er kørende ind mod Silkeborg – kl. var da 10.05. Også denne bus var for tidlig og skulle være afgået fra Sejs Skole kl. 10.15.
Det er desværre ikke første eller eneste dag, det er sket. Igen og igen er
7’eren kørt for tidligt fra Svejbæk og Sejs Skole. Derfor må jeg nu være ved
skolen før kl. halv for at kunne være sikker på at komme med kl. xx.45 og det
samme en halv time senere. Ofte betyder det, at jeg tager med bussen ud om
endestationen for at være sikker på at komme med, og her kan jeg så meget
ofte konstatere, at bussen igen kører for tidligt. Og ofte kører den hen til
f. eks. Rema og holder her og får tiden til at stemme bedre.
Det kan ikke være min opgave at stå og spille ”vred dame” overfor hver eneste

bus-chauffør. Det må komme oppefra, at de buschauffører overholder køreplanen. Den eneste chauffør, der kører til tiden, er Holger (der selv bor i Sejs.)
Jeg håber meget, at der kan komme styr på den bus, for det er til at få svip af,
når man har aftaler inde i Silkeborg og så ikke kan regne med køreplanen. Er
man ved at skære vores rute væk? Vil man bevise, at der ingen ”kunder er i
butikken?” Det er noget værre rod.
En anden:
Ved Brombærvej-stoppestedet sker det af og til, ret afhængigt af chaufføren,
at bussen er for tidligt på den, og bussen mistes.
I sin undren over, de uregelmæssige afgange fra stoppestedet har man nu og
da observeret, at bybus nr. 7 holde og venter ved Rema; tænkt, “det er nok
der, de justerer” i forhold til at overholde køreplanen.
En tredie:
Pædagogerne i den lokale børnehaver, har stået og vente på bussen med en
flok børnehavebørn, som skal til eller fra Hattenæs, og måtte erfare at bussen
er kørt, - før planlagte afgang.
Der er flere tilkendegivelser end de ovenfor nævnte, men de nævnte må være
tilstrækkelig til at danne en klar fornemmelse af, at der ikke er tale om et enkelt tilfælde, men en tendens.
Lokalrådet håber, at der snarest vil blive taget hånd om problemet, få det løst,
så man kan være sikker på, at bussen overholder køreplanen og er en pålidelig
transportmulighed for borgerne i Sejs- Svejbæk.
Med venlig hilsen
Kirsten Kristensen

