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Kære Pia Nielsen
I fortsættelse af din email af 23.09.2016 til de tekniske direktører, og efter aftale med By- og Miljødirektør Philip Hartmann, fremsendes vedhæftet dagsordenen for Trafikog Teknikudvalgets behandling af sagen 19.09.2016 samt bilag fra sagen.
Udvalget besluttede at Gladsaxe Kommune arbejder for at undgå afkortningen af linje 200S, idet linjen fortsat bør betjene kommunens største kollektive knudepunkt
Buddinge Station. Endvidere at Gladsaxe Kommune beder Region Hovedstaden bevare natbuslinje 96N, som betjener kommunens største boligbebyggelser i Høje Gladsaxe
og Værebro Park.
I denne forbindelse beder vi om, at Trafik- og Teknikudvalgets beslutning samt borgmesterens henvendelse til regionsformanden indgår i den kommende politiske
behandling i fagudvalg og regionsråd.
Venlig hilsen
Ivan Christensen
Projektchef
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Kære teknisk direktør
Hermed en opfølgning på nedenstående orientering.
Forligspartierne bag Region Hovedstadens budget for 2017 er blevet enige om rammerne for de varslede besparelser på natbusserne i hovedstadsregionen.
I hovedtræk betyder det, at der først og fremmest spares ved at omlægge og tilpasse ruter der, hvor der i forvejen er andre transportmuligheder som fx S-tog, S-busser og
regionaltog. Enkelte ruter nedlægges helt eller delvist, og flere S-busser skal fremover også køre om natten for at betjene de passagerer, som med nedlæggelsen af nogle af
natbusserne mangler alternativ transport om natten. Resten af besparelsen skal findes ved, at natbusserne skal køre færre ture.
Der er her til eftermiddag udsendt en pressemeddelelse, hvis indhold er gengivet nedenfor.
Regionens trafikbestilling vil blive behandlet i miljø- og trafikudvalget den 27/9, i forretningsudvalget den 4/10 og endelig i regionsrådet den 11/10. I kan finde
sagsfremstilling og bilag til sagen her: https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/MTU/MTU%20dagsorden%2027-09-2016%202.pdf
I er meget velkomne til at tage fat i mig eller Claus Bjørn Billehøj, hvis I har spørgsmål eller lignende.
Med venlig hilsen
Pia Nielsen
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