Ledøje 6. maj 2016
Høringssvar fra Ledøje Bylaug om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017
Ledøje Bylaug har på møde den 28.4.2016 drøftet høringsnotat og rapporten fra COWI.
Bylauget har følgende bemærkninger (som kun vedrører busforbindelserne for Ledøje):
Ledøje ligger i Egedal Kommunes udkant, men borgerne her (betaler også skat og) forventer at blive
serviceret som en ligeværdig del af kommunen.
Med høringsforslagets ændringer af busdriften kobles Ledøje fra Egedal Kommune, og Ledøjes borgere
bliver nødt til i højere grad benytte service (dagligvarebutikker, bibliotek, idrætsfaciliteter, læge og andre
sundhedstilbud) i Ballerup Kommune, hvortil der vil være bedre busforbindelse. Idet brug af disse faciliteter
i Smørum alene vil være tilgængelige ved kørsel i privatbil.
Dette kan vel næppe være kommunalbestyrelsens hensigt? Kun i skolebuskørslens (ny linje 217)
begrænsede tidsrum og alene på hverdage vil der være busforbindelse fra Ledøje til Smørum, hvor vi
normalt benytter kommunal service i form af bibliotek, idrætscenter, kulturhus mv og køber ind i
Smørumcentret.
Citat fra kommuneplanen (Afsnit 3.2.1.) om tilrettelæggelse af den kollektive trafik:
”Planlægning af den kollektive trafik skal sikre gode og effektive trafikforbindelser, der
understøtter kommunens bymønster.”
Vi finder ikke at dette formål efterleves/følges/opfyldes med forslaget til ændret busbetjening, idet den
tidligere forbindelse (linje 159) mellem Ledøje og Smørum som sikrede bustransport om morgenen, hele
dagen, samt om aftenen og lørdag-søndag, nu erstattes med 3 afgange morgen og 4 afgange eftermiddag
og kun på hverdage (ny linje 217).
Høringsforslaget giver en fortsat forbindelse fra Ledøje til Ballerup Station, som er vigtig for os i Ledøje, da
mange pendler videre herfra. Af det modtagne materiale, bemærkes det dog at den ½ times drift Ledøje
har til Ballerup vil blive væsentlig forringet til 1 times drift. Yderligere bemærker vi, at den foreslåede
busforbindelse til Ballerup, alene får stoppesteder i den østlige ende af Ledøje. Det indebærer, at borgerne
i den vestlige ende af Ledøje vil får langt til bussen. Dette vil være et problem for de ældre borgere, samt
for arbejdspladserne i byen hvoraf mange ligger i den vestlige del af byen heriblandt børneinstitutionen
Mariehønen og plejehjemmet Porsebakken. Herudover ligger to ridecentre i byens vestlige ende. – I forhold
til dette problem kan Ledøje Bylaug foreslå, at den ny bus 144, i Ledøje efter Risbyvej kører videre ad
Ledøje Bygade og Nybøllevej for at vende ved plejehjemmet Porsebakken, inden den så kører tilbage ad
Ledøje Bygade til Ledøjetoften og herefter følger høringsforslagets rute.
Mindre vigtigt for borgerne i Ledøje er, at høringsforslaget giver nye busforbindelser fra Ledøje til
destinationer i andre kommuner. Der bliver forbindelse med mange afgange til Albertslund/Vallensbæk (ny
linje 144) og til Veksø og Måløv (kun i skolebustiderne) med den ændrede linje 217. – Dette vurderer
Ledøje Bylaug har mindre værdi for borgerne end at fastholde en hyppig forbindelse til Smørum og
Ballerup.

1

Ledøje Bylaugs forslag til busforbindelse mellem Ledøje og Smørum
Såfremt høringsforslaget fastholdes vedr. sammenlægning af skolebus og rutebus til den ny linje 217,
foreslås at der udvides med afgange midt på dagen, aften og lørdag-søndag. - Uden dette er
høringsforslagets nedlæggelse af den nuværende linje 159 mellem Ledøje og Smørum uacceptabelt for
borgerne i Ledøje.
Om skolebus-børn
Høringsforslaget indebærer, at børn med ret til skolebuskørsel skal køre med rutebussen den nye 217.
Forældre og børn er bekymrede ved dette, fordi der ikke vil være faste chauffører på rutebussen.
Chaufførerne vil ikke kende de enkelte børn og kan ikke sørge for at børnene komme af ved det rigtige
stoppested. Der vil ikke være mulighed for omsorg fra chaufføren.
Ledøje Bylaug ved, at der uden for den foreslåede rute for linje 217 inden for de nærmeste år vil være børn,
som er skolebusberettigede. Hvordan vil kommunen servicere dem, når der ikke er en fleksibel skolebus,
som nu? Særligt vil området øst for Ledøje ikke være betjent til Søagerskolen (Margretelund, Hede Enge).
Uddybning af Ledøjeborgernes behov for forbindelse til Smørum morgen, dag, aften og weekend:










Indkøb i Smørumcenteret
Læge, tandlæge, fodterapeut mv i Smørumcenteret
Konfirmandhuset med menighedsaktiviteter
Idrætscentret
Svømmehal
Klubtilbud for unge og aftentilbud på Ung Egedal
Aftenskoleaktiviteter
Bibliotek og kulturhus
Besøg og samvær med venner og familie i Smørum

Disse aktiviteter kan for unge og ældre, samt for børnefamilier uden eller med ’kun’ én bil vanskeligt
fastholdes uden muligheden for at tage bussen til Smørum i dagtimerne, om aftenen og i weekenden. Med
høringsforslaget vil den ny bus 217 kun køre 3 gange morgen 4 gange eftermiddag og slet ikke i weekenden.
Ledøje Bylaug er meget bekymrede ved udsigten til disse ændringer af vores livline til Smørum. Vi har
kun få kommunale faciliteter i Ledøje og ingen indkøbsmulighed. Smørum er det primære punkt hvor
Ledøjes borger kan opnå kommunal service og handle inden for kommunegrænsen.
Vi uddyber gerne disse forhold på et møde, og indgår gerne i drøftelser om alternative forslag til
busdriften.

Med venlig hilsen
Ledøje Bylaug
Bjørn Weitemeyer, Oldermand i Ledøje Bylaug
Pernille Breum, bestyrelsesmedlem og sekretær i Ledøje Bylaug
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