Kollektivtransport, JA takk!
Noe som blir snakket masse om i dag er kollektivtransport. De vil at alle Drammensere skal bruke
bussen mer så det blir færre biler i sentrum. Jeg bor i Vestbygda mot Skoger kirke og har et stort
problem. Det går ingen busser her ute i enden av Jarlsbergveien. Jeg får ikke dratt steder uten at
mamma og pappa må være hjemme. Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor må jeg være avhengig av
foreldrene mine for å reise noen steder?
Fra skoger kirke til svingen er den eneste delen i Drammen hvor det ikke er noen bussforbindelse.
Når jeg gikk på barneskolen fikk jeg taxi til skolen, fordi det var farlig skolevei og for langt å gå. Nå når
jeg går på ungdomsskolen får jeg busskort og en skolebuss som kjører fra Skoger kirke til Svingen for
at jeg skal kunne komme meg til skolen. Mister jeg den, må foreldrene mine kjøre meg. Jeg kan ikke
vente på neste buss som andre kan, det kommer ikke flere denne dagen. Når jeg er ferdig på skolen
er det en buss som går ut til Skoger, men det er kun hvis jeg sier til buss sjåføren at jeg skal dit.
Mister jeg den eller at bussen ikke kommer må jeg gå 3,6 km langs farlig skolevei for å komme hjem
uten gangfelt, 70 sone, som ikke bilene holder. På morgenen kjører det ekstremt mange fra Konnerud
på denne veien for å komme på jobb.
Broren min som går på videregående må ta buss til skolen han å, men det går ikke noen busser til da
han skal på skolen. Brakar mener at han kan gå til nærmeste bussholdeplassen der hvor det går buss
selv om det er 1,3 km på farlig vei. Men når vi var små kunne vi ikke det. Mister du en bussen ved
skoger kirke må du vente 1 time eller 2 til neste buss. Til svingen er det 3,6 km, og det går buss hvert
15. minutt til byen. Men ingen bussforbindelse langs Jarlsbergveien som er hovedveien. Men Mælen
som ligger i Skoger går det buss til. Og fra skoger kirke til Mælen er det også 1,3 km, så hvorfor kan
ikke det også gå til Skoger kirke bussholdeplass?. Det går også buss ut til Andorsrud. Det bor like
mange folk langs Jarlsbergveien som begge de stedene. Jeg synes det er veldig irriterende. Også i
tillegg når det blir snakket sykt mye om kollektivtransport, om at de vil at flere ungdom og voksne skal
ta mer kollektivtransport. Så hvorfor kan de ikke sette bussruter her også? De kaller det bybusser
Drammen, men inkluderer ikke oss som bor her ute i Vestbygda.
Jeg synes at de kan gjøre om på bussrutene her i Drammen. Sette inn ruter fra Svingen til Skoger
kirke. De kan for eksempel sette inn en buss hver time, eller 2 ganger i timen. På enkelte tider av
døgnet. Jeg kan si ærlig at jeg synes det er skikkelig dumt at det ikke er buss her. Og hvis det
kommer til å gå buss her så kommer det til å bli brukt masse. Vi har gått på skole på Konnerud, har
vennene våre der. Det er derfor helt naturlig for oss å ta bussen til byen via Konnerud og ikke Skoger
kirke. Busslommene er her langs hele veien, men vi mangler bare bussen.
Det jeg har snakker om her nå er at et tema som blir snakket veldig mye om i dag er kollektivtransport
og miljøet. At de vil at flere ungdom og voksne tar mer kollektivtransport. Men jeg som bor i
strekningen skoger kirke-svingen har ikke noe kollektivtransport. Jeg vil at det skal komme
kollektivtransport på denne strekningen. Og jeg håper at det kommer til å skje nå! Ikke når jeg får
lappen å må kjøre min lille søster som foreldrene har kjørt meg. Vi ungdommer vil jo gjerne klare oss
selv!
PS.. Vi hadde spart mange, mange kilometer med unødvendig kjøring fra alle barnefamilier her ute
som må bringe og hente oss.
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