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Svar på medborgarförslag: Busstrafiken
mellan Vendelsö och Gullmarsplan

Sammanfattning

Haninge kommun har fått ett medborgarförslag där
förslagsställaren anser att busstrafiken mellan Vendelsö och
Gullmarsplan kan bli mer effektivt om man begränsar antalet stopp
till de mest tongivande dvs en buss som enbart gör stopp på
hållplatser där mycket människor bor.
Motiveringen till förslaget lyder: ”Att ge de boende i Vendelsö ett
snabbt och effektivt sätt att ta sig in och ur staden”.
Vidare föreslår förslagsställaren att den nya bussförbindelsen ska
trafikera Gullmarsplan - Norra Sköndal- Trollbäcken - SågenBrandbergen. Förslagsställaren har också i sin umgängeskrets vid
ett flertal tillfällen hört vänner som visat missnöje mot buss 807, de
anser att ”den är för långsam och gör för många stopp. Med en
expressbuss skulle avståndet mellan Haninge och staden minska
och mer bli attraktivt för närheten till staden”.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun har som målsättning att öka andelen som
använder kollektiva färdmedel både inom kommunen samt vid
resor till/från kommunen. Kommunen arbetar med flera åtgärder
för att detta mål ska uppnås inom de områden som kommun har
rådighet över. När det gäller frågor som rör kollektivtrafikens utbud
dvs turtäthet, linjenät, vilka hållplatser som ska trafikeras osv. är
det Region Stockholm (tidigare landstinget) som är beslutade
organ. Vid synpunkter eller förslag på förändringar som rör
kollektivtrafiken bör man vända sig direkt till Region
Stockholm/Trafikförvaltningen/SL (www.sl.se) för att få bäst gehör
för sina synpunkter.
I december 2017 införde Region Stockholm en ny busslinje, linje
808, i syfte att skapa snabbare resvägar mellan Vendelsö och
Gullmarsplan. Detta genom en kortare linje som enbart stannar vid
de hållplatser där det bor flest människor och/eller som har flest
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påstigande. Linjen trafikerar Djurgårdsvägen –Sågen – Grindstugan
– Gudö - Trollbäckens Centrum - Gullmarsplan. En resa med linje
808 är knappt 5 minuter snabbare än motsvarande resa med linje
807 samma sträcka enligt tidtabellen.
Haninge kommun kommer även fortsättningsvis att framföra
behovet av effektiv kollektivtrafik mellan Vendelsö och
Gullmarsplan till Region Stockholm/Trafikförvaltningen.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag, Busstrafiken mellan Vendelsö och
Gullmarsplan, 2019-08-02
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: förslagsställaren, Helene Olofsson, Berit
Pettersson, Peter Jemtbring, Helena Hartzell
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