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Høringssvar fra Ældrerådet til Klima- og 
Miljøudvalgets møde den 09-06-2022 

 

Pkt. 102 Forberedelse af busbestilling 2023 

Roskilde Ældreråd er imod at nedlægge buskørsler til kommunens plejecentre.  

Mange ældre, som har deres kære på et af kommunens plejecentre, har kun den 

kollektive trafik til at komme frem og tilbage til kommunens plejecentre. Det være sig, 

enten med bus eller med flextrafik. Så busnedlæggelser og en prisstigning af flextrafik, 

vil kunne betyde færre besøg på plejecentrene. 

 

Roskilde Ældreråd har drøftet nedlæggelse af weekendkørslen på linje 204 til 

Bernadottegården.  

 

Roskilde Ældreråd foreslår, at linje 201A, som for nuværende kører på Fynsvej, een gang 

i timen kører forbi Bernadottegården. På den måde vil Bernadottegården stadig kunne 

serviceres i weekenden, ovenikøbet med en bedre servicering, end for nuværende, fordi 

201A kører i en længere periode.      

 

Roskilde Ældreråd ser på samme måde på nedlæggelsen af linje 209 til Trekroner 

Plejecenter. For at bevare busdriften til Trekroner Plejecenter vil vi foreslå, at enten linje 

201A eller linje 220 een gang i timen kører op til plejecentret. Her ville det også kunne 

give en service forbedring af Trekroner Plejecenter, til gavn for byens ældre 

 

Roskilde Ældreråd har svært ved at acceptere forklaringen på, at en gåafstand på 500 

meter fra Bernadottegården op til Himmelev Bycenter ikke er så lang. Det gælder også 

ved Trekroner, og selv hvis en ny sti anlægges, så vil en gåafstand på 400 meter være 

uacceptabelt. Derudover er bakker et problem for mange ældre. 

 

Alle prisstigninger på flextur er problematiske. For borgere i yderområderne helt uden 

busbetjening og for ældre, gangbesværede borgere i Roskilde By vil en øget grundtakst 

betyde risici for ensomhed, idet deres bevægelsesfrihed begrænses af økonomiske 

årsager. 

 

Hvis Klima- og Miljøudvalget beslutter en stigning på flextrafik, vil Ældrerådet foreslå, at 

kommunens pensionister friholdes for en eventuel stigning. Dette kan ske ved, at alle 

kommunens pensionister modtager et årskort til flextrafik, som forevises, når de bruger 

flextrafik.  

 

Den løsning som Roskilde Ældreråd foreslår, som fastholder prisen for kommunens 

ældre, vil også kunne være med til at afhjælpe det ønske mange ældre har om en direkte 

busforbindelse til sygehuset i Køge. Når det igen bliver muligt at foretage udvidelser på 

busbetjeningen, vil Roskilde Ældreråd foreslå en sådan direkte linje fra Roskilde Station 
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til Køge Sygehus. Mange ældre er utrygge ved det skift fra tog til bus, der er nødvendigt 

på Ølby Station. 

 

Dato for afgivelse af høringssvar: 07-06-2022 

 


