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Länstrafiken i Örebro AB
Box 8013
700 01 Örebro

Indragna hållplatser vid Sjölundavägen/E18
(Lekenområdet)
Vi som är både delårsboende och permanentboende har via omvägar fått höra att
Länstrafiken i Örebro avser att dra in ett antal hållplatser från Sjölundavägen/E18
till Villingsberg.
Vi har tidigare påtalat till Länstrafiken att den nuvarande hållplatsen vid
Sjölundavägen/E18 inte har varit trafiksäker, utan behöver byggas om samt att
man inte har skött vinterväghållningen, vilket gjort att passagerarna har fått stiga
av och på bussen i snödrivor. En del av oss har därför till och med skottat för att
minska risken.
Vi är därför väldigt förvånade att man nu planerar att dra in hållplatsen. De länsövergripande strategier som finns när det gäller landsbygdspolitik är att man så
mycket som möjligt ska vidmakthålla servicen, speciellt i form av förbättrad
kollektivtrafik, till de människor som bor utanför tätorterna. Vi vet att det inte är
så många på- och avstigande på en del hållplatser, men man kan inte använda
samma beräkningsunderlag som i en central stadskärna. Skulle man använda
samma planeringsmetodik, så tror jag att man skulle få en stor nedgång i antalet
passagerare, om man skulle planera med färre hållplatser på samma sätt inom
centralorterna.
Vi anser också att det bryter mot den miljöpolitik som finns för länet om att flera
ska åka kollektivt. Det är därför helt orimligt att man nu sätter sig ner och räknar
passagerare på varenda hållplats. I praktiken skulle det innebära att man till slut
bara skulle köra kollektivtrafik mellan de stora orterna i länet.
Lekenområdet har de senaste 10 åren fått ett ökat permanentboende, ca ett 50-tal.
Till det kommer ytterligare 50-60 fritidsfastigheter. Beslutet, om det genomförs,
innebär att man premierar bilåkandet i stället för kollektivtrafikåkandet, vilket vi
inte kan förstå. Kostnaden för att stanna vid Sjölundavägen/E18 är för övrigt
minimal ur ett transportekonomiskt perspektiv.
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Vi vill därför kraftfullt protestera om en nedläggning genomförs.
Vi vill gärna träffa företrädare för Länstrafikens politiska ledning för en diskussion.
För Lekens gemensamhetsanläggning
Bernt Pettersson
Ordförande
Tel 076-899 74 89

För Lekens vägsamfällighetsförening

Gert Waller
Ordförande
070-219 22 22

För Lekens fiske- och naturvårdsförening

Johnny Eriksson
Ordförande
070-209 55 71

