Høringssvar ”Mobilitet” – Billund Landdistriktsråd.

Billund Landdistriktsråd har på møde d. 23. januar 2017, ud fra de enkelte lokalråds bemærkninger, drøftet
Mobilitetsrapporten. I forhold til denne drøftelse flg. udsagn.

Overordnet synes BLDR, at resultatet af konsulentens tilbagemeldinger er ”en lidt tynd kop te”. Flere af
lokalrådene har haft svært ved at benytte det udarbejdede hjælpeskema med udbytte. Ud fra dette har
Billund Landdistriktsråd derfor valgt at fokusere på følgende områder i et fælles høringssvar.
1. Syd-trafik.
Billund Kommune skal fremover gå i aktiv dialog med Syd-trafik særligt i forhold til dækningen af
busdriften af yderområderne i kommunen. Det bør undersøges, hvad vi får for pengene og om
nogle af ruterne kan køres billigere og med tættere afgange til såvel de to centerbyer i Billund
Kommune som destinationer udenfor kommunen.
2. Fleks-trafik.
Fleks-trafik skal markedsføres bedre og transporten over kommunegrænserne fremmes, så
systemet virkelig kan bruges til noget. Alle lokalområder ligger i kommunens yderområder og har
derfor brug for tværkommunale transportmuligheder. Samtidig bør en tilskudsstigning overvejes, så
prisen pr. kørt km for borgeren bliver mindre. Det er jo unge og ældre, som hovedsageligt benytter
transportformen.
3. Ung-fleks.
Ung-fleks skal markedsføres bedre og transporten over kommunegrænserne fremmes. Vigtigt at få
Ung-fleks til at virke som supplement til eksisterende busruter og evt. i kombination med disse med
kørsel til særligt ungdomsuddannelserne.
4. Fremtidsperspektivet.
Med fare for at blive beskyldt for at være både bagstræberiske og dermed ikke interesserede i
udviklingen af den teknologiske fremtid indenfor transportområdet har Billund Landdistriktsråd
valgt ikke at kommentere hele rapporten og dermed de mere fremtidsorienterede aspekter af
emnet. I den nuværende form har disse virket både urealistiske og uaktuelle. De tekniske løsninger
er sikkert længere fremme om nogle år, og Byråd og Landdistriktsråd kan derfor på et mere relevant
tidspunkt gå i en mere kvalificeret dialog om emnet.
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