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Emne: Fremtidig busdrift
Til Byrådsmedlemmerne i Herning Kommune
Vi har stor respekt for det store stykke arbejde medlemmerne i byrådet gør for Herning Kommune, derfor
har vi valgt at sætte disse korte punkter op for at I hurtigt kan få et overblik over situationen og være rustet
til og træffe den rigtige beslutning for borgerne i Herning Kommune, men vi står naturligvis til jeres rådighed
hvis i måtte ønske yderligere oplysninger om sagen.
Buskørsel til uddannelser fra Sinding-Ørre:
Situationen:
Som det sikkert er jer bekendt har Region Midtjylland bestemt at nedlægge bussen på rute 12, og vi har et
håb om at Herning Kommune vil medvirke til en fremtidig løsning.
Vi har nydt godt af betjeningen fra rute 12, men vi er heller ikke blinde overfor at bussen ikke har været
brugt voldsomt meget udenfor morgen og eftermiddagskørslen.
Nedlæggelsen giver nogle ret store udfordringer for de unge mennesker i Sinding-Ørre området, da de efter
sommerferien ikke længere har mulighed for at komme til deres uddannelser i Herning eller Holstebro.
På samme måde er der heller ikke mulighed for at tage 10 klasse i Herning eller at komme til Talentklasserne
Vores unge mennesker er meget bekymret for hvad de skal gøre efter sommerferien, hvilket er meget
uheldigt, da det netop er nu de skal vælge uddannelse, og det vil være frygteligt kedeligt hvis nogle må
fravælge uddannelse pga. transport.
Desuden forsvinder muligheden for borgere uden egen transportmiddel for at komme frem og tilbage til
Herning.
Den ideelle løsning:
Herning kommune opretter en ny ”Rute 12” der køre fra Aulum over Ørre – Sinding – Tjørring og til Herning
på samme rute som 12´eren nu køre, så er der mulighed for både og komme til stationen i Aulum og videre
til Holstebro samt ind til uddannelserne i Herning.
Denne løsning vil også binde lokalområdet sammen med Aulum, og gøre det rigtigt attraktiv og bosætte sig i
området mellem Aulum og Herning.
Eneste ulempe her er den forholdsvis store udgift det vil påføre Herning Kommune.
Alternativ:
Vi ser det bedste alternativ til rute 12´s betjening af vores område som værende en udvidelse af den
eksisterende skolebuskørsel til Vildbjerg skole, ruten kan her om lægges til at gøre stop ved Vildbjerg station
således toget kan benyttes til transport til Herning og Holstebro.

Det vil være nødvendigt med en tidligere afgang for bussen (rute 161 samt 157) for at forbinde til toget til
Herning og Holstebro og videre til bybusserne, og desuden vil det være nødvendigt at kigge på
afgangstidspunkterne om eftermiddagen.
Vi vil selvfølgelig gerne stille os til rådighed for at finde en god permanent løsning der kan betjene vores
område og sikre at vi forsat vil være et attraktivt sted for børnefamilier og bosætte sig.

På vegne af lokalrådet i Sinding-Ørre og Sinding-Ørre Borgerforening.
Philip Nielsen, Formand

