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Orientering fra "busbanden 5462" i Morud

Kære Kim Johansen
Allerførst vil vi gerne kvittere for din positive reaktion på vores henvendelse til udvalget den 4. april, hvor vi gav udtryk
for vores ønske om at bidrage positivt til forbedrede løsninger til gavn for borgerne i vores område og for hele
udviklingen i Nordfyns Kommune.
Vi ser også frem til et godt samarbejde i den kommende tid.

"Busbanden 5462" er et udvalg under Morud Lokalråd, og i går, tirsdag 2.
maj, havde vi via morud.dk indkaldt til møde i Langesøhallen, hvor alle interesserede borgere havde mulighed for at
deltage og komme til orde. I den forbindelse blev vores gruppe med to unge deltagere, sådan at vi nu repræsenterer et
meget bredt spektrum af Morudborgere, som enten direkte eller indirekte er afhængige af busdriften til og fra Odense.
Blandt vores medlemmer er en ung mand, der er flyttet til Odense alene på grund af den ringe mulighed for
busforbindelse.
Vi har samtidig kendskab til, at der - begrundet med forringelserne af busdriften - er sket fraflytning af navngivne
familier fra det nye kvarter omkring Frugthaven, der som bekendt er en af de vigtigste spydspidser i bestræbelserne på
at tiltrække nye, attraktive skatteborgere til Nordfyns kommune.
Som nævnt i vores forrige mail er vores mål todelt: På den korte bane vil vi arbejde for at undgå yderligere forringelser
på linje 122.
På den lange bane er vores mål at få bybussen fra Slukefter videreført til Morud.
På vores møde drøftede vi derfor også det punkt, som I skal behandle på jeres udvalgsmøde i dag, tirsdag.
Vi anerkender ikke nedlæggelsen af den særlige aftenafgang fra Slukefter af den simple grund, at denne afgang ikke har
været synliggjort i tilstrækkelig grad for buspassagerne. Vi har tidligere henvendt os til Fynbus med ønsket om at få
afgangen skrevet på trafiktavlen på Odense Banegårdcenter med kommentaren "Mulighed for videre forbindelse til
Morud og Hårslev". Der er endvidere den besværlighed, at man som passager skal vide, at bussen på den pågældende
afgang rent faktisk fortsætter til Slukefter, selvom der står "Ubberud" som endestation på bussen.
Det er nu en gang en forudsætning for at kunne afsætte en vare, at kunderne kender den. Derfor mener vi, at den ekstra
aftenafgang bør have en fair chance - gennem en synliggørelse over for passagerne. Herefter skal den naturligvis kunne
tåle en bedømmelse, hvis den ikke har et tilfredsstillende passagergrundlag.
Den tidlige morgenafgang er vi også meget betænkelige ved at skulle fjerne. Flere af os bruger den for at opnå videre
forbindelse med lyntoget til København. Selvom det ikke er på daglig basis er det dog en væsentlig forringelse, som
yderligere sorterer nuværende og mulige passagerer fra.
Mht. teletaxaordningen betragter vi den i sin nuværende form som ufleksibel og uigennemskuelig for den enkelte
borger og et ikke-tilfredsstillende svar på borgernes behov og ønsker.
Pengene til teletaxa så vi hellere anvendt til forsøgsordninger med udvidelse og ikke forringelser af den ordinære
busdrift.
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Når alt dette er sagt skal vi endnu engang understrege, at vores ærinde er en positiv og konstruktiv dialog om
fremtidens busdrift i vores lokalområde. For vi er fuldt ud klar over, at du - og det øvrige udvalg - ligesom os er
interesserede i at lave løsninger, der tjener borgerne bedst muligt.
Derfor vil vi meget gerne mulighed for at drøfte vores tanker og forslag til løsninger på et møde med dig og eventuelt
andre medlemmer af udvalget.
Vi håber derfor, at du kan foreslå os et par mulige mødetidspunkter inden for de nærmeste uger, hvor Lokalrådet og et
par repræsentanter for busbanden vil deltage.

På vegne af "Busbanden 5462" under Morud Lokalråd.

Rasmus Gade
tovholder og buspendler
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