
Upprörd över dåliga bussförbindelser 
 
  På Blekingetrafiken bekräftar Sven Hult, Trafikplaneringen, att det stämmer.  
 - Nej, det går inga bussar till Eringsboda från Ronneby. Det har det inte gjort på flera år, och 
anledningen är att det är för dåligt underlag. Det är inte tillräckligt många som reser på denna 
sträcka.    
 Får övernatta 
 Arne Gustafson är bosatt i Lund, och det är om somrarna som han och hans fru vill resa 
kollektivt till sin sommarstuga i Eringsboda.  
 - Till Kristianstad går det bra med tåg. Sedan blir det buss till Ronneby men därifrån går det 
inga bussar vidare. Jag kan åka till Tingsryd idag och ligga över där på ett vandrarhem, för att 
sedan ta bussen som går klockan 06.50 mot Eringsboda morgonen därpå, säger Arne 
Gustafson.  
  
 Egen bil 
 Att åka med "Öppen Närtrafik" som samordnas med andra såsom färdtjänsten ska enligt Sven 
Hult fungera.  
 - Det finns grundregler som gäller generellt för Öppen Närtrafik, men sedan kan det vara 
specialregler för respektive kommun. Man ska ha minst en kilometer till närmaste 
busshållplats och det har ju mannen i detta fall. Med Öppen Närtrafik ska det således fungera 
att ta sig från Ronneby till Eringsboda.  
 - Ja det ska gå i båda riktningarna, menar Sven Hult.  
 I övrigt rekommenderar han att man åker själv med bil, om man inte vill åka med Öppen 
Närtrafik.  
 - De flesta tar bilen, därför är underlaget så litet att det inte finns skäl att ha någon buss.  
 Är det inte ändå dålig service att inte erbjuda detta. Om det fanns en buss kanske fler skulle 
välja detta alternativ? 
 - Det är en kostnadsfråga naturligtvis, fortsätter Sven Hult.  
 Tilläggas kan att under vinterhalvåret går det skolturer, men då får resenärerna räkna med att 
åka tillsammans med skolelever. 
 
Toni kommentar: 

Planhushållningen när den är som bäst – hur många sekunder skulle det ta för ett privat 

företag att skapa en trafik om na bara fick utföra den utan kommunala byråkrater som 

skall planera åt oss medborgare? 

Avskaffa länsbolagen och släpp busstrafiken fritt! 


