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Busstrafiken på Adelsö fungerar dåligt
Sedan företaget Arriva har övertagit busstrafiken på Mälaröarna har kollektivtrafiken till och
från Adelsö försämrats. Tidtabellerna hålls ofta inte och ett antal bussar har uteblivit helt.
Förarna hittar inte och kör fel. Det har hänt flera gånger att buss 312 efter att ha kört
slingan runt Lindby tar åt fel håll mot Kyrkan i stället för att köra runt ön via Tofta. Det har
också hänt att man helt missat Lindbyslingan. Passagerare har blivit frånåkta och det har
hänt att bussen inte kommit alls på utsatt tid.
Samordningen med färjan har ofta klickat. Det rimliga är att om buss 311 och 312 är
försenade så ska de kontakta färjan för att be den vänta in bussarna. Så sker ofta inte idag.
Detta leder till orimliga väntetider vid Sjöängen för passagerarna.
Situationen är än mer allvarlig med tanke på att SL-bussarna också fungerar som skolbussar.
Den dåliga samordningen med färjan har lett till att skolungdomarna har fått vänta länge på
Munsösidan, när färjan har gått. Härom veckan var det en skolbuss som på morgonen körde
så långsamt att den missade färjan från Adelsö. Detta fick till följd att en stor mängd elever
från Adelsö missade anslutande buss och kom rejält försent till skolan.
Vi hoppas på att trafiksituationen för Adelsös kollektivresenärer ska förbättras. Och vi ser
fram mot ett svar från SL och/eller Arriva med en redogörelse för vilka åtgärder som
planeras för att busstrafiken på linjerna 311 och 312 ska bli acceptabel igen.
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