Fra:
Per Larsen [/O=VESTHIM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=PEL]
Til:
'Kristina Engemand' [Kristina@haubrofriskole.dk]
Sendt dato:
08-01-2019 16:23
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Vedrørende: SV: indsigelse til forslag til ændringer i betjening på lokale NT-busruter
Til Kristina Engemand
Jeg har modtaget dit brev med indsigelser.
Ud fra den liste med benyttede busruter, som du har vedlagt, skal skynde mig at fastslå, at kun et enkelt af de udsendte forslag har
væsentlig berøring for jeres elevers busbefordring.
Det drejer sig om rute 531, hvor et af forslagene går på at ophøre med eftermiddagskørslen på Havbrovej mellem Havbro og Hornum.
NT gennemførte den seneste passagertælling i uge 40 i 2018. I denne uge var der ingen passagerer med fra Havbro mod Hornum
(på afgangene kl. 15.15 og 16.19 fra Havbro). Det er på dette grundlag, at forslaget om at nedlægge disse to ture er fremkommet.
De udsendte forslag indebærer ikke en nedlæggelse af rute 112 - kun en enkelt afgang, nemlig afgangen kl. 13.50 fra Farsø mod
Fandrup-Grønnerup-Strandby. Her kan i stedet henvises til rute 522, der afgår fra Farsø på samme klokkeslæt og betjener samme
område - den kører bare først over Fredbjerg-Ertebølle-Strandby inden den kommer til Grønnerup og Fandrup.
De udsendte forslag omfatter ikke beskæringer på de andre ruter, du nævner.
Hvis disse præciseringer giver anledning til ændring i skolens høringssvar, hører jeg selvfølgelig meget gerne fra dig/skolen igen.
Med venlig hilsen
Per Larsen
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Telefon 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
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