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Vedr. evt. besparelse på busrute 736 – Stubbekøbing- Nørre Alslev
Vi henvender os på vegne af Liv i Stubbekøbing, købstadslauget for Stubbekøbing og omegn.
Foreningens formål er at skabe trivsel og fremme udvikling samt gøre vores hjørne af region
Sjælland til et attraktivt sted at leve og besøge.
Vi har bemærket at region Sjælland har varslet besparelser på bl.a. rute 736. Det er vi berørte
af. Derfor vil vi gerne i samskabelsens navn bidrage med argumenter direkte fra os i
lokalområdet og fortælle hvorfor og hvordan ruten giver værdi for området. Vi har derfor, via
forskellige kanaler, spurgt borgere i Stubbekøbing og omegn.
Der er kommet talrige tilbagemeldinger. Her er de sammenfattet i følgende punkter:
Vedr. adgang til uddannelse:
Ruten benyttes af elever og studerende til
- folkeskoler (Stubbekøbing og Nørre Alslev skole)
- efterskoler (Gunslevholm, Næsgaard, Stubbekøbing efterskole, Liv og Job (STU))
- gymnasie, handels- og erhvervsuddannelse på Sjælland (Vordingborg Gymnasium,
ZBC, Absalon).
Vedr. pendling til arbejde
Ruten er forbindelsesled mellem Stubbekøbing og toget i Nørre Alslev for alle der arbejder i
den øvrige del af region Sjælland og region Hovedstaden. Ligeledes er der daglige pendlere til
arbejde i Nørre Alslev.
Ruten er desuden eneste offentlige transport til Storstrøm Fængsel, hvor der må forventes et
fortsat øgende transportbehov for ansatte og besøgende.
Vedr. erhvervsliv
Næringsdrivende i byen ser med bekymring på en evt. besparelse på ruten, fordi butikslivet er
afhængigt af at lokale kunder (bl.a. 198 elever fra Gunslevholm efterskole) kan komme frem.
Ruten giver området mulighed for rekruttering af eksempelvis arbejdskraft fra andre steder i
regionen.
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Vedr. turisme og brug af egnen
Der er sommerhusejere fra hovedstadsområdet, som er afhængige af at benytte rute 736.
Skoler og børnehaver bruger ruten til udflugtsmål i området.
Vedr. fastholdelse af levevilkår
Ruten er nødvendig for at opretholde et sundt livsgrundlag i alle livets faser. Lokale borgere
nævner adgang til svømmehal, familiebesøg, bank, tandlæge i Nørre Alslev, samt kontakt til
bekendte og sundhedsvæsen nord for Strømmen. Denne adgang er forudsætning for at
fastholde bosætning og lokaludvikling i regionens yderområder.
Sammenfattende konkluderer vi, at rute 736 er ved at komme sig efter nedlæggelsen af den
selvstændige 735 til Nørre Alslev. Faste brugere på ruten opfatter et stigende antal passagerer
på strækningen – både pendlere og uddannelsessøgende. Hvis Stubbekøbing fortsat også skal
være befolket af erhvervsaktive og studerende må infrastrukturen være i orden.
Rute 736 er en kollektiv trafikløsning, en livsnerve for Stubbekøbing, der er uhyre vigtig for
områdets sammenknytning til den øvrige region. En nedlæggelse / besparelse vil medvirke til
isolation og nedbrydning af områdets udviklingsmuligheder.
Vi indgår gerne i yderligere dialog.
I er velkomne til at kontakt os på mail: formand@stubbekoebing.dk

På vegne af Liv i Stubbekøbing
Anette Nielsen
Møllegårds allé 5
Anne-Mette Lysgaard
Grønnegade 20
Conni Nis-Hansen
Kongsnæsbakken 5
4850 Stubbekøbing
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