Bjørndal boligsammenslutning
er en fellesorganisasjon for beboerforeninger, borettslag,
sameier og huseierlag på Bjørndal. BBS skal bidra til å
skape et trygt og godt bomiljø for befolkningen på
Bjørndal og hevde medlemmenes felles interesser overfor
myndigheter, opinion og næringsliv.
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Til
Ruter AS
Postboks 1030 Sentrum
0104 Oslo
ANMODNING OM Å UTVIDE RUTE 71B TIL OGSÅ Å DEKKE SØNDAGER
1.

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) er bl a opptatt av at beboerne på Bjørndal (ca 9000)
skal få tilbud om et så godt kollektivtransporttilbud som mulig.
I den anledning fremmer BBS behov for å utvide bussrute 71B slik at denne også går på
søndager.

2.

BBS har registrert at bussrute 71B ikke har rute på søndager. Siste busstur starter kl 00:19
(inn i søndager) i retning Mortensrud og kl 01:31(inn i søndager) i retning Seterbråten.
Neste buss blir da kl 04:49 mandags morgning i retning Mortensrud og kl 05:46 i retning
Seterbråten.

3.

Behovet for kollektiv transportmulighet også på søndager fra området vest for Slimeveien er
selvfølgelig stort. Området har de siste årene hatt en meget stor befolkningsøkning, og disse
står i dag uten godt nok kollektivtransporttilbud på søndager.

4.

Bjørndal boligsammenslutning fremmer forslag og behov for å etablere kollektivtilbud også
på søndager mellom Mortensrud og Seterbråten. Etter BBS sin vurdering kan dette gjøres
ved også å kjøre rute 71B om søndager.
Primært ønsker BBS at en slik utvidelse ikke resulterer i at andre kollektivtilbud reduseres.
Likevel har BBS forståelse for at Ruter kan ha kapasitetsutfordringer når det gjelder å utvide
tilbudet på rute 71 B.
Sekundært anmoder BBS derfor Ruter om å vurdere om det kan foretas en reduksjon i rute
71A om søndager slik at eksempelvis en avgang i hver retning hver time går mellom
Seterbråten og Mortensrud som rute 71B.

Med vennlig hilsen
Ragnar Hafsøe
Styreleder i Bjørndal
Boligsammenslutning (BBS)
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