Medborgarförslag

Här skriver du en kortfattad beskrivning av ditt förslag

Utöka linjesträckning på servicelinje 9 Vänerblick  Resecentrum  Margretelund  Kartåsens Industriområde
Vill du beskriva ditt förslag ytterligare så gör du detta här

Ser man på hur en servicelinje ska fungera tycker jag att det ska vara en linje för medborgarna i samhället. Ett
komplement till övriga busslinjer i området. Servicelinje 9 tycker jag uppfyller de två kriterierna väldigt bra, men jag tycker
den borde utökas för att kunna nyttjas mer. Kostnaden för busslinjen ligger på dryga 1,6 miljoner kr årligen (2014 års
kontrakt) vilket jag kan tycka är en skälig kostnad för en extra busslinje men en dyr kostnad för en såpas kort linje.
Därför vill jag lämna ett förslag på en förlängd linjedragning med ny ändhållplats. Sträckan Vänerblick  Resecentrum
oförändrad men efter resecentrum föreslår jag att linjer fortsätter så här:
Hamngatan (Ny hlp vid Norra kyrkogatan)  Wennerbergsvägen  Prästgårdsgatan (Ny hlp vid Wennerbergskolan) 
Kapellgatan  Solhagsvägen (Återinför hlp vid Solhaga äldreboende)  hlp Lidåkersgatan  hlp Östbygatan  hlp Margretelund
 hlp Fridhemsparken  Lindhagsgatan  Änghagsgatan (Ny hlp vid Änghagsgatan 4)  Tallhagsgatan (Nya hlp vid
Tallhagsgatan 1 och 7)  Kartåsgatan  Traversgatan (Nya hlp vid Traversgatan 1 och 11)  Linspelsgatan  Kartåsgatan
Ändhållplats (Ny hlp vid Frebaco). Därefter skyltar bussen om till Vänerblick.
Förenklat blir turen Vänerblick  Resecentrum  Margretelund  Kartåsens Industriområde.
Fördelarna blir många:
* Anställda på företag belägna på Änghagen och Kartåsen får bättre möjligheter att kunna åka kollektivt till och från jobbet
vilket kan minska bilåkandet.
* Boenden på exempelvis Solhaga äldreboende, Solhaga HVBhem och Östhaga äldreboende får närmare till en hållplats
och därmed enklare att kunna ta sig till och från centrum samt sjukhuset.
* Skolelever som åker buss till och från skolan får fler möjligheter att ta sig till och från Wennerbergskolan, Lidåkerskolan,
Östbyskolan, Månesköldskolan och Stenportskolan på grund av hållplatsernas placering i nuvarande linjesträckning samt
detta förslagets utökade sträckning.
* Bättre bussförbindelser från fler stadsdelar till exempelvis större platser som Änghagens handelsplats, Ågårdens
idrottsplats, badhuset och Skogshyddan.
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