STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Folkpartiet liberalerna

Motion av Bo Johansson (fp) och Rolf Bromme (fp) om
inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och
Löwenströmska sjukhuset (Närakuten Löwet)
Den Närakut som sedan ett antal år är belägen vid Löwenströmska sjukhuset har som främsta
upptagningsområde Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Den vård som bedrivs där
fungerar mycket bra och såväl patienter som anhöriga är nöjda. Även vårdgivarna är mycket
nöjda med den nu fungerande organisationen.
Då är det emellertid beklämmande att tillgängligheten med kollektivtrafik till Närakuten är så
dålig. Att åka till närakuten på Löwenströmska från någon plats i Sollentuna fordrar oftast
mer än ett byte t.ex. mellan två busslinjer och/eller mellan buss och pendeltåg. Det borde
finnas någon busslinje som medger att invånare i Sollentuna på ett enklare sätt kan nå
Närakuten vid Löwenströmska.
Detta skulle kunna lösas genom inrättande av en busslinje som trafikerar sträckan mellan
Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset. Med rätt placering av busshållplatser
skulle invånare i Sollentuna och delar av Upplands Väsby kunna nå denna busslinje med ett
minimum av byten. Eftersom invånarna i Upplands Väsby och Sollentuna numera skall vända
sig till Närakuten Löwet och/eller akuten vid Danderyds sjukhus i stället för som tidigare
akuten vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, skulle en busslinje också förbättra
tillgängligheten till Danderyds sjukhus.
Linjesträckningen skulle vara som följer:
Start vid Löwenströmska sjukhuset, därefter hållplatser vid Gamla Apoteket,
Vallentunavägen, Truckvägen, Rosendalsvägen, Sjukyrkoberget, Grimsta By, Bollstanäs,
Rotebro station, Forum, Norrvikens station, Häggviks station, Malla Silverstolpes väg,
Edsbergs centrum, Sjöberg, Rinkeby västra, Mörby centrum och slutpunkt vid Danderyds
sjukhus.
Med en linjesträckning enligt ovan kan hållplatserna nås med hjälp av nu existerande
busslinjer i Sollentuna och södra delar av Upplands Väsby. För en person som bor i detta
område och som vill åka till Närakuten Löwet skulle högst ett byte räcka. Linjesträckningen
skulle ta c:a en halvtimme att köra och den skulle vara trafikerad mellan kl. 06:00 och 23:00
med hänsyn till öppettiderna på Närakuten Löwet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att landstingsfullmäktige beslutar:
att

inrätta en busslinje för trafik mellan Löwenströmska sjukhuset och Danderyds
sjukhus enligt intentionerna i denna motion.

Stockholm den 23 november 2005
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