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- Vi savner 5'eren
Birthe Dons har i 46 år haft bybussen lige uden for døren - nu må hun og kvarterets
mange andre ældre se bussen køre en anden vej
Artiklen fortsætter under annoncen...
SVENDBORG: - Jeg har kørt meget i taxa her på det seneste. For jeg tør ikke gå
strækningen, når det er mørkt...
Birthe Dons Hansen er godt og grundig gal på kommunen efter, at "hendes" bybus er
blevet fjernet. Sådan bare uden videre.
- En dag var bussen bare væk. Uden at nogen havde fortalt os noget i forvejen.
Stoppestedet var blot dækket over med sort "sørgeflor", fortæller hun.
Birthe Dons bor på Priorvej, en sidevej til Glarmestervej i Østre bydel, og har derfor haft
205'eren lige uden for døren. I samtlige 46 år, hun har boet i lejligheden.
- Og jeg har kørt med den næsten hver dag, forsikrer hun.
Men altså ikke længere. Ruten er omlagt, så Birthe Dons nu skal gå den noget længere
tur til Nyborgvej for at komme med.
- Nærmeste stoppested er ved "Grønne Post" på Nyborgvej. Men det er altså for langt
at gå, hvis jeg har været på indkøb eller det er mørkt. Så må jeg i stedet tage en taxa,
eller bede mine børn om at køre mig, siger Birthe Dons.
Ingen biografture
Der er ellers endnu en bus i nærheden. Rute 204 kører fortsat ad Glarmestervej. Men
slet ikke med samme gode dækning som "5'eren". Om aftenen kun hver anden time,
endnu dårligere i weekenden og ikke nær så længe som "4'eren".
- En tur i biografen kan derfor ikke længere lade sig gøre.
Savnet af "5'eren" er derfor stort - ikke kun for Birthe Dons men også for de mange
andre ældre i kvarteret.
- Der bor mange ældre her, i Sanddalsparken, Bispeløkken og også på Agertoften. Men
jeg møder dem ikke længere. Og Blomster-cafeen lige her over for må også kunne
mærke det. Det er utrolig synd for de ældre mennesker, siger Birthe Dons, der selv har
rundet de 76 år.

Og det har da heller ikke skortet på henvendelser til kommunen.
- Men det har ikke været nemt. Jeg har følt mig som en hest, der er blevet trukket rundt
med, fortæller Birthe Dons, som dog langt fra har givet op. Flere opkaldt til de
ansvarlige har dog ikke kunnet fastslå, om der kun er tale om en midlertidig omlægning,
som blot har vist sig meget langvarig. Snart et år.
Håb forude
Det er formanden for kommunens kultur- og planudvalg Morten S. Petersen (V), der er
politisk ansvarlig for bybusserne. Og han kan kort sammenfatte problemerne med rute
2005 i ét enkelt ord: Havnen.
De omfattende vejarbejder forsinker bussen så meget, at det har vist sig nødvendigt at
skære turen omkring Glarmestervej fra for at vinde et par minutter.
- Der spares tre minutter ved omlægningen. Og det kan da godt være, at bussen på
enkelte afgange alligevel kan få tid til Glarmestervej. Det vil jeg gerne undersøge
nærmere. Men i så fald skal der være sikkerhed for, at den kan gøre det på faste
klokkeslæt hver dag, ellers kan det ikke bruges til noget, siger Morten S. Petersen.
Det er dog ikke et svar, der stiller Birthe Dons tilfreds.
- De tre minutter burde bybussen kunne klare, uden at chaufføren bliver stresset. Ellers
skulle han finde sig et andet job, siger hun.
Og tilføjer, at det selvfølgelig også ville hjælpe, hvis passagerne altid havde aftalte
penge klar til billetten.
Men måske er der håb.
- For det er min forventning, at ruten lægges tilbage, når havnevejen er lavet færdigt,
siger Morten S. Petersen.
Det skulle den være inden jul.

