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Henvendelse vedr. buslinje 1 og 14 

Østerbro Lokaludvalg har på sit møde den 27. november 2014 drøftet 

ændringen af linjerne 1 og 14 omlægninger samt nedlæggelsen af 

stoppested ved Haraldsgade for linje 14. 

 

I begge tilfælde har Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen 

valgt at undlade høring af Lokaludvalget før disse dispositioner blev 

forelagt Borgerrepræsentationen til politisk beslutning. 

 

Bag beslutningen om etablering af Lokaludvalg, og det dermed 

følgende høringsløfte inden beslutning blev taget, var ønsket om at 

høre borgerne lokalt. Ønsket var at sikre den politiske 

beslutningsproces et løft, så der ved erfaringsudveksling mellem 

lokaludvalg og Kommunens planlæggende afdelinger kunne sikres et 

kvalitetsløft og større tilfredshed hos borgerne. 

 

Ved inddelingen af de enkelte Lokaludvalgsområder var løftet til 

borgerne at disse ville hænge sammen og at det offentlige trafiknet 

ville blive indrettet, så borgerne kunne komme til de kommunale 

servicekontorer. 

 

Ved nedlæggelsen af de lokale ældreråd blev Lokaludvalgene bedt om 

at afsætte mindst 1 plads til et valgt ældrerådsmedlem, så de lokale 

ældrerådshøringer fortsat kunne ske. Det er derfor uforståeligt for 

Lokaludvalget Østerbro, at den eneste skiftemulighed for ældre i 

Emdrup Øst og Rymarksvænge nedlægges. En beslutning truffet i 

Center for Byudvikling. Det påstås, at da planlægningen af den nye 

hurtige forbindelse til Nørreport er et budgetanliggende behøver der 

ikke ske høring. Et yderst ”søgt” svar for en planlægningsopgave der 

har strakt sig over mere end et år. 

 

Vi skal derfor bede dig om at sikre at de ældres mulighed for at nå 

frem til pensionskontoret for Nørrebro/Bispebjerg genetableres ved at 

linje 14 igen får stop ved Haraldsgade/Lyngbyvej indtil den 
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lovpligtige høring af Ældrerådet i København er sket. Så de valgte 

medlemmer af Borgerrepræsentationen kan tage stilling på et oplyst 

og lovmæssigt korrekt grundlag. 
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