
Eksempelliste på konsekvenser af dårlige busforbindelser: 
Navnene er udvalget bekendt. 
 
Far til søn på gymnasium, Vivild: 
De unge på uddannelse har urimeligt lange skoledage. 
 
Borger uden kørekort, Vivild:  
For at komme til Allingåbro er det nødvendigt først at bestille flexbus til Auning. 
Derefter rutebus til Randers og så rutebus til Allingåbro.  
 
Borger uden kørekort, Vivild 
Har brug for at besøge familie i Randers.  
 
Oldemor, Vivild 
Barnebarn med 2 børn og barnevogn fra Randers endte i Auning -måtte have familie  
til at køre til Vivild. Hjem igen bestilte hun en flextur fra Vivild til Auning. Men kunne 
ikke komme med pga barnevogn og 2 børn.  
 
Borger uden kørekort, Vivild 
Arbejder i Randers Midtby – plejer at tage bussen. Tør ikke at bruge flexbus om 
morgenen til Auning, da hun SKAL have bussen kl. 6.05 fra Auning for at kunne 
møde kl. 7.00. Flextur kan være forsinket eller kommer slet ikke. Al flextrafik er fra kl 
7.00 til 20.00. Bruger 3 forskellige ruter: 212, 213,214, - 213 kører kun til Paderup.  
 
Borger med tre udeboende børn, Lystrup 
Børnene kan ikke komme på besøg. Svært at komme fra Aarhus eller Randers.  
 
Tandlægen i Vivild 
Patienter har svært ved at komme til og fra klinikken.  
Flextur glemmer at hente. 
 
Borger uden bil, Auning 
”Jeg har læge, tandlæge og familie i Vivild, ingen bil så jeg er afhængig af bussen” 
 
Borger, Allingåbro 
”Jeg har brug for at kunne tage bussen fra Allingåbro og til Vivild og hjem igen.  
 
 



Mor til tre børn i Vivild: 
Umuligt at bo i Norddjurs med teenagebørn, når de ikke selv kan fragte sig rundt. 
 
Mor med tre børn i Vivild: Kører barn til Allingåbro hver morgen, da han ellers skal 
meget tidligt op. 
 
Familie med hjemmeboende søn,  Vivild: Vi har 3 biler, da sønnen ellers ikke kan 
komme på uddannelse i Randers  
 
Borger med handicappet datter, Vivild  
Handicappet datter kan ikke komme fra Grenaa og hjem, da hun ikke kan ringe efter 
flexbus og ikke kan skifte. 
 
Mor med tre sønner: ”Med tre store drenge i huset, så mangler vi desperat 
mulighed for offentlig transport til skoler, uddannelser, sport og fritidsaktiviteter og 
til vennerne.  
 
Borger, Vivild ”Det er for dårligt over for de unge der skal i skole og de gamle, der 
ikke har bil, at det er så svært at komme afsted til Randers og Århus. Hvordan vil 
man tiltrække unge familier, vi savner dem i vores kommune” 
 
Far, Vivild ”Jeg har en skolesøgende søn, der i nær fremtid skal læse videre, enten i 
Grenaa eller i Randers. Det besværliggør de gentagne nedskæringer på busdrift i 
vores lokalområde. ”  
 
Mor, Gjesing: :”Jeg ønsker at mine børn kan komme til de ungdomsuddannelser, de 
ønsker. Jeg ønsker at mine børn kan køre til deres venner uden at være afhængig af 
deres forældre. Jeg ønsker at have muligheden for kun at eje en bil, som dengang vi 
valgte at flytte på landet og bussen gik direkte til både Randers og Aarhus, uden at 
det er nødvendigt at skifte bus og uden først at skulle cykle 5 km for overhovedet at 
komme med bus. Jeg ønsker et sundere klima. Jeg ønsker at gøre det attraktivt at bo 
på landet ….”  
 
Mor, Ørsted. ”Jeg synes det er synd at unge mennesker, der læser videre efter endt 
folkeskole skal bruge timer frem og tilbage til deres udddannelsessteder i 
henholdsvis Randers og Grenaa.” 
 



Borger, Skovgaarde: ”Fordi I på sigt lukker de små lokalsamfund, I tvinger folk til at 
flytte til storbyerne. Ingen ønsker at flytte ud, hvor der ingen transportmuligheder 
er” 
 
Skoleelev,  Lystrup. Går i Friskole i Grenaa. Cykler til Vivild for at nå tilkaldebus 7.40. 
I Fjellerup skifte til rutebus til Grenaa 7.46, men når den ikke altid, da flexbussen kan 
svinge fra 0-15 minutter.  
 
Fjellerup Brugs:  
Turister kommer gående fra Bønnerup og de tror de kan tage bussen tilbage 
 
Mor fra Nørager: Min datter kan ikke skifte bus pga angst.  
 
A: Borger i Voldby: Kun rute 352 kan benyttes. Næsten ingen afgange.  
Så der skal cykles til Grenaa eller flextur 42 kr. Taxa 200 kr.  
 

 
 

Rejsekortet kan ikke bruges med flexbus.  
Flextur koster 7 kr pr km. Det er dyrt ift. alm. buspriser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


