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Förslag
Formulera förslaget
Angående (obefintlig) busskommunikation från Frösundavik mot Viby och Futurum
Jag har under ett och ett halvt års tid fört dialog med UL och Håbo kommunen angående
kommunaltrafiken i kommunen. (kopia på korrespondens finns vid behov). Jag har haft god
korrespondens med Elin Brattström, Samhällsplanerare Håbo kommun, Telefon: 0171-527 04
. Hon har varit tillmötesgående och svarat på frågor. Mina frågor kring buss 301 har blivit lösta
och bussen trafikerar nu en ny hållplats med belysning, däremot händer ingenting vad gäller
buss 302. Jag har även efter tips av Elin talat med Thomas Hallberg på UL.
I den stadigt växande kommundelen Frösundavik så går flertalet barn i Viby och Futurum. Inte
alla familjer har/eller vill ha två eller fler bilar för att skjutsa och hämta sina barn varje dag.
Vore toppen om barnen kunde ta bussen till och från skolan själva. Kommunen går ut med att
vilja vara miljövänlig och att miljöfrågan tas på stort allvar, då borde detta förslag tas på allvar
och leda till åtgärd!
Bakgrund:
Om man ska åka kommunalt från Frösundavik till Futurum eller Viby så finns idag ingen
lämplig busshållsplats. Den närmaste hållplatsen som finns är Granelund på Råbyleden
(linje 302). Hållplatsen är trafikfarlig för alla åldrar, speciellt för barn, då den ligger i en kurva
på en obelyst plats utan övergångsställe eller trafikljus. Dessutom kör bilar och tyngre trafik
väldigt fort på den vägen. Ytterligare en faktor är att det inte finns någon bra väg från vårt
bostadsområde ut till den här vägen (man får gå över kyrkogården och åker, obelyst terräng
utan väg, är det som finns att välja på idag). Detta håller både kommunen och UL med om!
Som jag ser det så finns det en lösning som skulle göra det möjligt för de barn som bor i
Frösundavik och går i Futurum eller Viby att på ett säkert sätt ta bussen till och från skolan
. En lösning som dessutom skulle få fler vuxna att välja kollektivt istället för att alltid ta bilen.
Miljövänligt och invånarvänligt.
Mitt förslag:
Det finns idag en hållplats iordningställd vid Frösundavik-rondellen. Buss 302 skulle kunna ta
en sväng runt den efter att ha vänt i Hagviken för att sedan fortsätta förbi Viby och Futurum
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som vanligt. Jag förstår att det är viktigt att hålla tidtabeller och tiderna ska passa ihop med
pendel osv. De busschaufförer jag har talat (ganska många!) med säger alla att det finns god
marginal att göra en sån sväng (många åker runt där redan idag då det kan vara lättare att ta
sig ut på Kalmarleden den vägen).
Om det inte går att få in alla turer på linje 302 att göra den här svängen kanske det går att
lägga in vissa turer? Förslagsvis på morgonen innan skolorna börjar och på eftermiddagen
efter att skolorna slutat. Det går redan extra turer dessa tider, varför inte låta extrabussen göra
en extrasväng, det skulle inte ta många sekunder för några skolbarn att hoppa på bussen när
den ändå åker runt och vänder!
Det finns två andra alternativ som Elin Brattström och Thomas Hallberg hänvisar till, som
skulle göra att hållplatsen kanske är klar när mina barn tar studenten (för sådana här
markförhållande frågor och belysningsärenen i kommunen har jag förstått tar år och decennier
innan de får laga kraft). Här är de i alla fall:
2. Anlägg en busshållplats på andra sidan(hitsidan) vid Granelund (förslagsvis innan svängen,
ner mot bondgården) med ordentlig belysning och trafikskyltar!
3. Anlägg ett redigt och tydligt övergångsställe med trafikljus och tillräckligt med belysning för
att kunna använda befintlig hållplats Granelund. Själva hållplatsen bör också iordningsställas
för idag är det bara en stolpe vid vägen i mörkret.
Dessa alternativ innebär också att man bör se till framkomligheten till hållplatsen så att den
inte behöver gå över kyrkogård och leråkrar. Det är här frågor om markförhållanden som både
Håbo kommun och UL hänvisar till som försvårande omständigheter. Sluta krångla till det
och gå på alternativ nr 1! Det är det mest ekonomiska för kommunen och det bästa för alla vi
boende i området. Hållplatsen finns redan - behövs bara en stolpe!
Jag hoppas att det går att lösa den här frågan innan vintern kommer och cykelsäsongen är
över, eftersom det är det färdmedel vi är hänvisade till idag.
Med vänlig hälsning,
Annelie Lifvergren
(boende i Frösundavik med två barn i Futurum)
Certifikat
Certifikatutgivare
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