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Forslag til Trafikplan for Rønne 20112011-2021, høringssvar.
høringssvar.
På vegne af Bo42 og lejerne i vore 29 boligafdelinger skal vi hermed fremkomme med vores
kommentarer.
Vi har med stor interesse gennemgået forslaget for ”Trafikplan for Rønne 2011-2021”, og finder
generelt forslaget godt gennemarbejdet og indeholdende rigtig mange værdifulde overvejelser,
visioner og målsætninger.
I vort høringssvar vil vi tillade os, at tage udgangspunkt i det faktum, at mange af vore lejere er
ældre og handicappede og derfor tilhører en gruppe af borgere i Rønne, som er meget afhængig af
offentlige transportmidler.
I forslaget indledes der i forordet med bl.a. en beskrivelse om, hvorledes man vil ”øge
tilgængeligheden og forstærke sammenhængen mellem byens institutioner og handelsområder.
Planens mål er desuden at afhjælpe trafikskabte sikkerheds-, trygheds- og miljømæssige
problemer, så Rønne fortsat vil være en tryg og fremkommelig by at færdes i.”
Der er i planen særlig fokus på at fremme bæredygtige transportformer, som opfordrer til
bevægelse og mindsker CO2 udslippet. Dette finder vi meget positivt og er på ingen måde uenige
på det overordnede niveau.
Det er dog særdeles vigtigt, at der sikres tilgængelighed for alle, og at der tages højde for ældre
og handicappedes behov for transport, hvor det langt fra altid er, at disse har evne og
bevægelighedsapparat, der gør cykling muligt.
Vi kan ikke i trafikplanforslaget læse at der påtænkes at sikre og udbygge bybusforholdene,
således at borgere i Rønnes ydre boligkvarterer også sikres en øget tilgængelighed til byens
institutioner og handelsområder.
Endeligt er det vigtigt, at det i planen sikres at bybusserne er ældre og handicapegnede for denne
primære målgruppe, samt at busforbindelserne i planen fastlægges som sløjfe eller returvej,
således at borgeren på hensigtsmæssig måde både kan komme fra A til B, og retur fra B til A.
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