
Til Midttrafik 

 

Høringssvar vedr. busrute 745 

(Tilstede: Dorthe & Søren Kristian Madsen, Annette Uhre, Anja Hedemann, Anne Mette Langmarch, Anette 

Vinther, Kim Buus, Lone Holm, Klara Holm, Ulla Barrit, Sara Deleuran, Majbrith Anesen) 

Midttrafik har sendt busrute 745 i høring og vi sender hermed høringssvar til denne: 

Det er fint med ekstra afgange fra Løgstrup mandag og fredag eftermiddag kl. 13.10, så vores mindste børn 

kan komme hjem fra skole, men desværre er ruten stort set kun en skolebus der tilgodeser de børn der går 

på Løgstrup Skole og ikke de unge på ungdomsuddannelserne i Viborg eller de ældre uden bil. 

Der mangler tilbud til unge og ældre der gerne vil benytte offentlig transport til Viborg. 

Mange unge i området har anskaffet bil eller har været nødsaget til at flytte hjemmefra, simpelthen fordi 

rejsetiden bliver for lang og uoverskueligt og med alt for lang ventetid.  

Vores unge, der benytter sig af ungdomsuddannelserne i Viborg, kan ikke komme til Knudby/Kvols hvis de 

først er færdige med skoledagen efter kl. 15.30.  

På skolefridage er der ingen mulighed for at vores børn kan komme i klub eller SFO. Der er indsat flexbus på 

ruten, men den kører fra Knudby kl. 6:55 og SFO/klub åbner først kl. 11.00. 

For vores ældre eller andre uden bil, der skal handle eller til læge i Løgstrup eller Viborg, er det ligeledes 

svært. Tager man bussen fra Knudby kl. 7.31 kan de tidligst komme hjem igen kl. 14:10 fra Løgstrup. 

De der arbejder i Viborg og bruger bussen på skolefridage skal benytte sig af flexbus og skal krydse fingre 

for at x-bussen i Løgstrup venter – der er to minutter mellem de to afgange og der skal gås 350 m. Og har 

man fri efter kl. 15.30, er det ikke muligt at komme til Knudby/Kvols.  

 

Forslag og ønsker: 

- En gennemgående afgang midt formiddag, også på skolefridage – fra Sønder Ørum til Viborg – det 

vil løse både ældres behov for bytur/lægebesøg og skolebørnenes behov for at komme i klub/SFO - 

evt. som flexbus 

- En – to gennemgående afgange sidst på eftermiddagen/først på aftenen, også på skolefridage – fra 

Viborg til Sønder Ørum, så de børn og unge der går i skole i Viborg eller de der arbejder i Viborg, har 

mulighed for at komme hjem – evt. som flexbus 

- Bedre sammenhæng mellem rute 745 og 940x  

- Flere flexbus muligheder på skolefridage og lørdag/søndag 

- Bedre oplysninger omkring flexbus og hvordan flexbus anvendes – herunder også takster.  

- Anvend evt. farvekoder på busplanen, så det bliver nemmere rent visuelt at se hvilke afgange der for 

eksempel er flexbus-afgange. 

 

Vi går meget gerne i dialog med jer omkring busplanen så vores landbyer udvikles i stedet for afvikles. 

 

Mange hilsner fra 

 

 

Taarup Borgerforening, Knudby   Kvols Beboer- og Foredragsforening 


