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Invitation til dialog med Morud Lokalråd/Busbanden 5462 om fremtidig busdrift
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Til udvalgsmedlemmerne Kim Johansen, Ole Taustrup Hansen, Bent Olsen, Mogens Christensen, Ingmar
Madsen
samt trafikplanlægger i Fynbus, Erik Larsen

Vi ønsker ny dialog om fremtidens busdrift til Morud
Jeg skriver på vegne af et nyoprettet udvalg under Morud Lokalråd, som vi kalder ”Busbanden 5462”. Med denne mail
vil jeg først og fremmest gøre opmærksom på vores eksistens og invitere jer til dialog om fremtidens busdrift i vores
område.
Køreplan på vågeblus i Nordfyns 4. største byområde
Vores lokale udvalg er nedsat for – gennem én stemme for Morud-området - at sætte fortsat fokus på busdriften lokalt,
efter at linje 122 overgik til kommunal drift og nu eksisterer i en kraftigt amputeret udgave. Vi er klar over, at I på mødet
5/4 med al sandsynlighed vil vedtage at fortsætte uændret med linje 122 i den nuværende form, uden formiddags/aftenafgange, uden nat- og uden weekendkørsler …

Denne lille vignet er ikke en, vi har fundet på i Morud …
- Men den afspejler vores holdning og formål godt. Vi har nemlig bemærket, at Fynbus opfordrer odenseanere til at
komme med kommentarer til den fremtidige busdrift ud fra devisen: ”Du kan gøre en forskel!”
Vi vælger at være så naive at tro, at det også gælder i Nordfyns kommune.
Så ja tak - vi vil gerne hjælpe med at gøre køreplanerne bedre.
Vores mål?
Her og nu at undgå yderligere forringelser på linje 122
1 år frem: At få bybussen fra Slukefter videreført til Morud, så Nordfyns 4. største byområde får en tålelig busdrift
Den nuværende busdrift har alvorlige konsekvenser for byens borgere og Morud-områdets udvikling.
Det vil vi sætte fokus på i den kommende tid – gennem lokale aktiviteter og initiativer rettet mod alle borgere i byen.
I tænker nok: Det er Region Syddanmark, som har ansvaret. Vi tænker: Måske har I ret. Måske ikke. Men uanset
hvad: vi vil videre!
”Intet er umuligt for den, der ikke selv skal gøre det”. Sådan lyder en let omskrivning af et godt gammelt ordsprog.
Det er derfor, vores budskab til jer med denne mail er: Vi håber, I vil se os som en samarbejdspartner, der vil gøre en
aktiv indsats for at vende udviklingen.
Foreløbig fortsætter vi med at tage bussen, så ofte vi kan.
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Vi vil IKKE afvikling. Vi vil fortsat udvikling. Og vi vil, at I skal vide, at vi tænker længere end til jeres møde tirsdag!
Og vil vi arbejde konstruktivt og fremadrettet på en løsning, der får busserne tilbage til Morud – og vi håber, I vil hjælpe
med at fremme vores sag – til gavn vækst og fremgang i hele Nordfyns kommune.
Venlig hilsen
Rasmus Gade
og andre buspassagerer
”Busbanden 5462”
Et udvalg under Morud Lokalrådet
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