Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2011-04-28

Interpellation från Conny Fogelström (S) till trafiknämndens ordförande; Varför tillåts inte buss 609 trafikera
Gribbylund under dagtid trots att lediga bussar finns i
Täbygaraget?
Bland de Täbybor som bor i kommundelen Gribbylund finns en tilltagande
upprördhet över de bristfälliga bussförbindelserna till och från Danderyd. Över 800
Gribbylundsbor har redan skrivit under ”Upprop för bättre bussförbindelse”, och de har
även – den 23 september 2010 – tillskrivit SL, s styrelse, samt övriga berörda inom
Stockholms läns landsting, i saken. De har dock ännu inte fått något svar värt
namnet, och ingenting har hänt i sak. Frågan är varför?
Och det här är inte första gången som de boende i den här kommundelen framfört
önskemål om bättre förbindelser mellan Gribbylund och Danderyds sjukhus. Så har
skett med viss regelbundenhet i ett antal år nu och skrivelser har ställts till SL, s
ledning både i november 2006 och i september 2008, utan något som helst resultat.
Det här duger givetvis inte!
Grunden till deras kritik är att många medborgare behöver kunna ta sig till både
tunnelbanan och sjukhuset även mitt på dagen och uppfattningen att vare sig Täby
kommun, eller landstingsägda SL, gjort tillräckligt för att förbättra
transportmöjligheterna för dem som bor i kommunens östra delar är nu mycket
utbredd. Bussförbindelserna mellan Gribbylund och Danderyd måste helt enkelt
förbättras.
Visserligen finns busslinje 609, men den går bara på vardagar och då endast morgon
och kväll, för att tillgodose behovet av arbetspendling. Men för de som är äldre och
ofta har inbokade tider hos en läkare eller sjuksköterska på Danderyds sjukhus mitt
på dagen finns mycket i övrigt att önska. Problemet berör givetvis även alla de
Täbybor som arbetar oregelbundna arbetstider på Danderyds Sjukhus och behöver
transportera sig till och från jobbet även under helgerna. Mellan klockan 9.00 och
15.30 på vardagarna, och på helgerna, finns nämligen ingen förbindelse alls.
Dagens situation innebär att alla resande måste byta buss minst en gång för att kunna
ta sig till Danderyds sjukhus. Det är inte ovanligt att dessa byten leder till 30 minuters
väntan på en kall och blåsig busshållplats. För sen eller alltför tidig ankomst till
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sjukhuset är mer regel än undantag, och oftast tar en enkelresa dagtid mellan
Gribbylund och Danderyd faktiskt över en timme. Detta är helt enkelt inte rimligt.
Bättre bussförbindelser skulle förstås även minska antalet bilresor till gagn för vår
gemensamma närmiljö, och vid kontakter med det lokala bussgaraget på
Kemistvägen i Täby så har jag fått ett tydligt besked om att det finns gott om bussar
uppställda där under dagtid.
Det bästa sättet för att lösa problemet vore därför att utöka turtätheten på 609.an så
att denna busslinje även kan trafikera sträckan Gribbylund – Danderyds sjukhus ett
par gånger i timmen mellan klockan 09.00 – 22.00 dagligen. Det vore ett enkelt sätt
att lösa Gribbylundsbornas transportproblem och det skulle innebära en bekväm
tillgång till både sjukvård för våra äldre och till smidiga arbetsresor även för dem som
arbetar på så kallade obekväma arbetstider.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till trafiknämndens –
tillika SL, s – ordförande, Christer G Wennerholm(m);
•

Varför har Du nonchalerat Gribbylundsbornas skrivelser?

•

Varför tillåts inte linje 609 trafikeras under dagtid trots att lediga bussar
bevisligen finns att tillgå i Täbygaraget?

Stockholm den 28 april 2011

Conny Fogelström (s)

