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Telefon
26121318
Direkte telefon
2612 1318
E-mail
ltb@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800275

Vesterbro Lokaludvalg har drøftet høringsmaterialet på møde i
Lokaludvalgets Teknik- og Miljøudvalg, den 28. sept. 2016, den 27.
oktober 2016, samt på lokaludvalgsmødet den 26. oktober 2016.
Lokaludvalget vil gerne indledningsvist beklage den korte høringsfrist
til en plan af det omfang. Der er reelt ikke mulighed for
borgerinddragelse og det er ærgerligt, at der ikke er større vilje til at
debattere med de lokale beboere. Vi så, at det samme skete, da
metrostationen i sin tid blev flyttet fra Tove Ditlevsens Plads. Vi så
det med de omlægninger af 1A’s stoppesteder, der for nylig har fundet
sted på Vigerslev Allé, og nu igen med denne plan.
Der er desværre lange afstande ved skift mellem transportmidler,
hvilket er særligt problematisk for dårligt gående, der fx skal fra
metroen til Hvidovre Hospital.
Materialet er desværre upræcist og svært gennemskueligt. Er det
meningen af bus 4A skal køre ad Sdr. Boulevard mellem
Vesterfælledvej og Enghavevej? Det er en strækning, der i dag
fungerer som et rekreativt byrum og er lukket for gennemkørende
trafik.
Ud fra s. 26 i den store plan kan vi konstatere følgende:
- der bibeholdes en bus (10?) på Istedgade, hvilket vi er tilfredse med
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- der kommer til at mangle busbetjening på Vesterbrogade på
strækningen fra Frederiksberg Allé til Pile Allé, hvilket er rigtigt
dårligt for de borgere, der skal til Sundhedshuset på Vesterbrogade
12. Da Vesterbrogade er en hovedfærdselsåre, er det underligt, at der
ikke skal køre bus på hele strækningen.
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- vi er glade for en A-bus linie til Hvidovre Hospital, og vi går ud fra,
at der også vil køre en natbus på strækningen
- der kommer ikke til at køre nogen bus på Sdr. Boulevard fra
Vesterfælledvej til Enghavevej

Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

- Hvordan bliver frekvensen for A-busserne?
Hvad angår det nedlagte stoppested på linie 1A på Vigerslev
Allé/Enghavevej tilslutter vi os Kgs. Enghave Lokaludvalg og en
række borgere, der har henvendt sig både til os og til lokalaviserne.
Den nedlæggelse, giver alt for store afstande ved skift mellem
buslinierne, der kører af Enghavevej og buslinien i Ingerslevsgade.

Med venlig hilsen

Thomas Warburg
Formand for Vesterbro Lokaludvalg
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