
Til udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) i Aalborg kommune 

 

 

 

Vedr. busdriften til Grindsted og Langholt 

 

Jeg troede, at man ville opbygge en kollektiv trafik, der kan befordre folk til og fra deres hjem - men ser nu 

med stor undren, at man vil nedlægge busruter til både Grindsted og Langholt således, at der ikke er busdrift 

til og fra disse byer om aftenen og i weekenderne. 

 

 

Hvilken betydning vil en sådan besparelse have på disse byers fremtid? 

 Vil folk flytte til disse byer? 

 Vil folk med børn flytte til disse byer? 

 Vil ungdommen bo her – hvis de ikke kan tage til byen uden for normal arbejdstid? 

 Vil vi på sigt kunne bevarer vores skoler? –  

 Har skolerne en værdi, for børnefamilier der overveje at tilflytte vores byer? 

Hvilken udvikling ønsker vores politikker, der skal ske med vores 2 små bysamfund? 

 

 

Samrådene i Grindsted og Langholt vurderer, at en nedlæggelse af nogle af vores busforbindelser til 

henholdsvis Vodskov og Aalborg, vil have store omkostninger for disse 2 byer. 

Omkostningerne er specielt for de borgere, hvis eneste mulighed for at komme til ”byen” er - ved hjælp af 

offentlig transport. 

To målgrupper der rammes specielt hårdt vil være de ældre og de unge. 

Men også omkostninger i forbindelse med at kunne tiltrække nye borgere til disse 2 byer - således at disse 

byer gøres attraktive. 

Attraktive i forhold til tilflytning og dermed gerne udvidelse af vores små bysamfund – således at der er 

grundlag for at bevare f. eks. vore skoler m.v. 

Dette er også årsagen til, at vi har etableret ”Projekt Hammer Bakker” som er et projekt, der gerne skulle 

gøre byerne omkring bakkerne mere attraktive og dette projektet har opbakning fra alle de 6 samråd der 

ligger omkring bakkerne. 

 

De små samfund omkring Aalborg er sårbare, og her arbejder samrådene hårdt, for at gøre disse områder 

aktive og dermed attraktive. 

Samrådene i Langholt og Grindsted kæmper således en kamp for at bevare og udvikle vore bydele – en kamp 

som Sundhed og Bæredygtig udvikling indtil nu - har været med til at understøtte. 

 

Der har været lavet underskriftsindsamlinger både i Langholt og i Grindsted. Det har været videregivet i 

avisartikler, at samrådene er utilfredse med de påtænkte besparelser i busdriften (Metrobus rute 1) – men vi 

er mere end det - vi er vrede over at en forvaltning der hedder ” Sundhed og Bæredygtig Udvikling”, og som 

har været de små byers talerør - nu vil begynde at pille ved disse byers infrastruktur, en infrastruktur der har 

så stor betydning for vores overlevelse! 

 

Det er klart at busserne ikke skal køre tomme – men så må vi have en dialog, om der kan laves ændringer i 

køreplanerne. 

Samrådene i Grindsted og Uggerhalne samt i Langholt stiller gerne op til en sådan dialog.  

 

Det er således samrådene i Grindsted og Uggerhalne samt Langholts håb, at Aalborg kommune ikke 

fastholder den besparelsesbrik - der hedder ”nedlæggelse af metrobusdrift (rute 1) uden for tiderne i 

hverdagen 7.00 -8.30 og 12.00 – 16.00, samt at vi kan fastholde busdriften i weekenderne - det er vigtige for 

os! 



 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ole Schwarz 
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