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Distriktsrådene i Rønde, Thorsager, Kolind og Ryomgård har drøftet Syddjurs kommunes byrådsbehandling af ”Standsningssted ved Thorsager – screening og vurdering af anlægsøkonomi” samt de 2 referater fra arbejdsgruppen i kommunen.
Det er med tilfredshed at, vi noterer, der er bevilget penge til en undersøgelse af forholdene ved etablering af et standsningssted ved Thorsager i forbindelse med den kommende Letbane.
Distriktsrådene vurderer, at den kommende Letbane vil have en positiv effekt på bosætningen og erhvervslivet langs
”Det grønne bånd”.
Det er ligeledes bemærket, at busruterne 120 og 121 skal undersøges og vurderes. I den forbindelse skal Distriktsrådene
gøre opmærksom på, at vi forventer, at der i den forbindelse vil blive taget hensyn til sammenhængskraften i den nordlige del af kommunen samt at der bliver gode forbindelser mellem Det grønne bånd og Det blå bånd.
Følgende forhold bedes taget i betragtning:
Skolerne: Rønde har udviklet sig til en by med mange uddannelser, der benyttes af elever fra de omkringkringliggende
byer, som eksempel
 Rønde Gymnasium, hvor der kommer 20 elever fra Kolind, 11 fra Ryomgård, 2 fra Nimtofte og 12 fra Thorsager
 Handelsgymnasiet har 20 -30 elever, der benytter rute 120 eller 121
 Privatskolen har 20 elever, der benytter de 2 busruter
 10 klasse har 13 elever fra Hornslet, 17 fra Mørke og 6 fra Thorsager.
Vi skal her henvise til Byrådets beslutning den 24.06 2015 om forslag til Strategi for Kalø Campus, hvoraf det
fremgår ”Vi vil arbejde for at skabe en moderne og effektiv infrastruktur og kollektiv trafik, der sikrer medarbejdere, elever og studerende en optimal tilgængelighed til Kalø Campus.”
Ryomgård har Djurslands Produktionshøjskole, der får elever fra hele Syddjurs kommune.
Ryomgård Realskole (p.g.a. ferie har det ikke været muligt, at få oplyst antal elever, der anvender rute 121 til
skolen).
Praktiserende læger: Der er lægehuse i Rønde, Kolind og Ryomgård. Thorsager og Pindstrup er uden lægedækning og
her bruges lægehusene i Rønde, Kolind og Ryomgård. Der er således behov for transportmulighed. Samme forhold gør
sig gældende for tandlæger.
Ældreområdet: Der er aktivitetscentre i Rønde, Kolind og Ryomgård, der er derfor behov for at ældre fra områderne
omkring disse byer kan benytte den offentlige transport til disse centre.
Fritids- og idrætsliv: Da det ikke er nødvendigt, at skabe muligheder for alle aktiviteter i alle byer, f.eks. anvendelsen
af svømmebad og Kraftværket i Kolind, bør der sikres, at der er kollektiv trafik til disse aktiviteter.
Skolebusser: Syddjurs kommune har etableret kørsel for skoleelever og ungdomsskoleelever indenfor skoledistrikterne.
Distriktsrådene forslår, at det overvejes at offentliggøre køreplanerne for disse ruter, så borgere i yderområderne får
mulighed for at anvende disse busruter.
Landsbyerne: Det vil være nødvendigt, med en kollektiv trafik til at betjene landsbysamfundene, hvis man ønsker at
fastholde livet i disse, f.eks. Bugtrup og Skarresø, som i dag betjenes af rute 120.
Distriktsrådene er til rådighed for en dialog om den kollektive trafik, også den der ikke direkte betjenes af den kommende Letbane.
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