Østmøn Lokalråd, 22. marts 2014
Høringssvar vedr. trafikbestilling for 2016
Vi er i Østmøn Lokalråd rigtig glade for den succes, som flextur og den kommunale
refusionsordning for flextur har vist sig at have. Den betyder, at uanset hvor i
kommunen, man er bosat, kan man komme til den nærmeste købstad til en pris, der
svarer til udgiften til en bustransport, som desværre i mange af yderområderne ikke er
tilgængelig.
De fleste borgere i kommunen – også dem, der ikke har eget transportmiddel – har
jævnligt behov for at besøge deres nærmeste købstad. Ud over indkøb og deltagelse i
kulturelle aktiviteter har mange ældre i yderområderne behov for at bruge offentlig
transport til den nærmeste lægepraksis, og den ligger typisk i købstaden. Østmønbeboerne skal i hvert fald til Stege.
Som også anført af kommunens administration antages omfanget af kollektiv trafik i
en kommune at have en direkte effekt på bosætning og fraflytning. Det er derfor
afgørende vigtigt, at alle har mulighed for offentlig transport. Og da busnettet er
utilstrækkeligt i yderområderne, er en flextur-ordning helt nødvendig.
Samtidig må den ikke blive rasende dyr. Hvis man ændrer taksten fra den såkaldte
kommunetakst til såkaldt almindelig takst, og samtidig afskaffer den kommunale
refusionsordning, bliver det meget, meget dyrt at tage en tur fra Østmøn til Stege og
retur, hvis man bor øst for Elmelunde – og det er der ca. 1.300, der gør. Hvis der var
en ordinær bus inden for rækkevidde, ville en sådan tur/retur koste 48 kr. – og
sommetider under 30 kr. med rejsekort. En flextur/retur til Stege fra Kraneled eller
Busene vil derimod koste ca. 228 kr., mens en retur fra Mandemarke vil koste ca. 192
kr. og fra Sømarke ca. 168 kr. Det svarer på årsbasis til hhv. 23.712, 19.968 og
17.572 kr. for to ugentlige byture! Det er der selvfølgelig ikke mange, der vil have
råd til. Er det, hvad vi ønsker?
Østmøn Lokalråd opfordrer meget indtrængende til, at der skaffes de nødvendige
midler til at fastholde flextur og den kommunale refusionsordning i forbindelse med
transport til nærmeste købstad.
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