2022-03-24 Till Exploateringsnämnden

Skrivelse om inställd busstrafik på Bjursätragatan pga.
bostadsbebyggelse
Lokala hyresgästföreningen Rågstintan har tillskrivit ledamöter i exploateringsnämnden
angående de boendes kritik mot indragen busstrafik på Bjursätragatan på grund av pågående
bostadsbebyggelse längs Bjursätragatan, se bilaga.
Utifrån de viktiga frågor som ställs till oss i brevet önskar vi snarast en redogörelse från
kontoret om varför frågan om bussförbindelse inte har kunnat lösas genom fortsatt reguljär
trafik enligt trafikkontorets förslag eller genom att en temporär bussförbindelse upprättats.
Frågan om ansvarsfördelningen mellan staden och regionen behöver klaras ut, liksom om
avsaknaden av politiska uppdrag har försvårat en lösning.
Vi anser också att begäran om offentlig förklaring om varför bussfrågan hamnat mellan
stolarna är rimlig. Inte minst är det viktigt för oss som beslutsfattare, för att förebygga
liknande problem framöver, och för att om möjligt återställa förtroendet hos Rågsvedsborna.
Inom ramen för Fokus Hagsätra Rågsved planeras nämligen kommande år en omfattande
nyproduktion, och med den inställda busstrafiken i minne, en busslinje som uppenbarligen
betyder mycket för närboende, kan tyvärr inställningen till fortsatt utbyggnad bli mer negativ.
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Clara Lindblom m.fl. (V)

Bilaga till skrivelse om inställd busstrafik på Bjursätragatan pga. bostadsbebyggelse
2022-02-28
Till styrelsen för SL och exploateringsnämnden
Lös frågan om minibuss på Bjursätragatan tills 744:an kan trafikera igen!
Ska det vara omöjligt att ordna en temporär minibuss för boende som behöver bibehållen bussförbindelse längs
Bjursätragatan i Rågsved under tiden som gatan är stängd för genomgående trafik på grund av
bostadsbebyggelse? Ska det vara omöjligt trots att det finns pengar, men möjligen på fel konto? Ska det vara
omöjligt fast både SL och Stockholms stad erkänner att det är olyckligt och mycket problematiskt att boende blir
utan buss i ett års tid?
Blev tidtabellerna viktigare för SL än att boende i Rågsved fick behålla bussen som vi lokalt kämpat för i så
många år? Bussen som är så betydelsefull för vardagslivet, möjligheten att få hem tunga matkassar utan att
kämpa i backar och halka på isiga trottoarer eller tryggheten att med bussen komma närmare hem om kvällarna?
Varför kunde inte SL/Keolis trafikera med 744:an på ett körfält, vilket staden föreslog, i likhet med vid
Familjebostäders byggnation i andra änden av Bjursätragatan? Blev principerna viktigare än människorna och
den sociala hållbarheten när SL och staden inte löste frågan om en temporär minibuss trots att pengar finns, även
om de öronmärkts för att bygga en tillfällig körbana och inte för att betala drift av en minibuss som SL
upphandlar?
Ska vi boende således vara utan busstrafik ända fram till hösten? Den frågan riktar vi i Lokala
hyresgästföreningen Rågstintan till de ansvariga, och med oss har vi våra medlemmar som är hyresgäster hos
Familjebostäder i hyreshusen vid och längs med Bjursätragatan. Eller är det så enkelt att ett politiskt uppdrag kan
bidra till att lösa bussfrågan? Går det att göra en speciallösning mellan SL och staden, i likhet med vad SL i vissa
fall gjort med andra kommuner?
Många av oss boende i området blev också överrumplade när 744:an slutade gå på Bjursätragatan. Informationen
nådde inte ut till, och vi såg vare sig annons i lokaltidningen eller information i brevlådan. Frågor ställs av
boende om brand, ambulans och polis har godkänt avstängningen?
Vi skriver därför till er, efter att i över en månad ha haft såväl telefon- som mejlkontakter med projektledare och
chefer på exploateringskontoret och SL. Vi har fått vänligt bemötande, förståelse för att vi ifrågasätter varför inte
bussfrågan lösts och även fått uppfattningen att en vilja finns på tjänstemannanivå att lösa frågan. Vi har dock
inte fått svar på alla frågor och ännu saknas konkreta besked om att det går att lösa frågan så att en temporär
minibuss kan börja trafikera Bjursätragatan. Nu kan vi inte vänta längre.


Vi begär av er politiskt ansvariga att ni ger de uppdrag som behövs till respektive förvaltning, så
att vi snarast kan få tillbaka busstrafik på Bjursätragatan.



Vi begär att Rågsvedsborna får en offentlig förklaring till varför bussfrågan hamnat mellan
stolarna trots dess stora betydelse för boende – varför gick det inte att köra 744:an på en tillfällig
körbana som staden föreslog och varför har inte frågan om en temporär minibuss kunnat lösas
trots att pengar och vilja finns? Och varför var informationen så dålig?

Doknr: E2022-01430-1

Rågsved dag som ovan.
Helen Eyice, ordförande i LH Rågstintan
Bilaga: Mejl till exploateringskontoret 2022-01-17
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PS Att nu även busshållplats Rågsved är avstängd 22-02-28 – 22-04-17 pga vägarbeten minskar inte behovet av
en temporär lösning av trafiken på Bjursätragatan DS.

