Til rådmand Hans Henrik Henriksen
Sendes c.c. til:
Karina Søborg – Formand for Samrådet i Langholt

Grindsted, 12.september 2012

Hej Hans Henrik
Jeg havde skrevet til Thomas vedr. evt. besparelsen på busdriften til Langholt og Grindsted (Metrobus 1)
(du har fået tilsendt det svar jeg fik af Thomas - cc..)
Samrådene i Grindsted og Langholt vurdere, at en nedlæggelse af nogle af vores busforbindelser til
henholdsvis Vodskov og Aalborg, vil have store omkostninger for disse 2 byer.
Omkostninger for de borgere, hvis eneste mulighed for at komme til ”byen” er - ved hjælp af offentligt
transportmiddel.
Men også omkostninger i forbindelse med at tiltrække nye borgere til disse 2 byer - således at disse gøres
attraktive.
Attraktive i forhold til tilflytning og gerne udvidelse af vores små bysamfund – således at der er grundlang
for at bevarer f. eks. vores skoler m.v.
Dette er også årsagen til, at vi har etableret Projekt Hammer Bakker - altså for at vi kan gøre byerne
omkring bakkerne mere attraktive.
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 bevarer og udvikle vores bydele – en
kamp som Sundhed og Bæredygtig udvikling indtil nu har været med til at understøtte.
Jeg selv er formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne og Karina Søborg er formand for Samrådet i
Langholt.
Det er således mit 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!

NB: Jeg håber ikke at jeg lyder vred i denne skrivelse – men jeg tager det særdeles alvorligt, såfremt man vil
ødelægge det lokalsamfund som vi ønsker at opbygge!
Med venlig hilsen
Ole Schwarz
Formand for samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Koordinator for Projekt Hammer Bakker
Høgevej 6
9310 Vodskov
Telf. 96386858
Mobil: 23923068
Mail: oleschwarz@stofanet.dk

