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Vedr. ændring af buskørsel mellem Funder og Kragelund.
Med indførelse af de nye køreplaner 2011 – 2012 er rute 33 nedlagt og erstattet af rute 5 der kører
Silkeborg til Funder Kirkeby og rute 35 (skolebus) mellem Funder Skole - Kragelund og Stenholt.
Rute 35 dækker ikke behovet for bustransport mellem Funder og Kragelund. Ruten har kun 5
afgange, 1 om morgenen og 4 om eftermiddagen.
Lokalsamfundene Funder, Funder Kirkeby og Kragelund har altid hørt sammen gennem fælles
kirkeledelse, idrætsliv, kulturliv og nu også fælles skoleledelse. Der har i mange år været
busforbindelse mellem de 2 samfund, tidligere med privat vognmand og senere rute 33.
Desværre har man med den nye køreplan besværliggjort dette samarbejde. Hvorfor?
Funder og Kragelund skole har fået fælles ledelse. Dette medfører et tættere pædagogisk
samarbejde mellem de 2 skoler, hvor man udnytter hinandens faciliteter. Det er derfor vigtigt at der
er en hurtig transportmulighed mellem de 2 skoler.
Det fælles idræts- og kulturliv i de to byer er vanskeliggjort. Det er efter kl. 16.00 umuligt at blive
transporteret frem og tilbage med offentlig transport.
Den fælles konfirmandundervisningen for Funder og Kragelund har tidligere foregået i en
konfirmandstuen ved Kragelund Kirke. Dette er ikke længere muligt på grund af de begrænsede
busafgange. Konfirmanderne fra Funder må nu nøjes med et mindre lokale i Funder Kirkeby
Kirkehus, der ikke er egnet til undervisningsformål.
Det skal nævnes at vejen mellem Funder og Kragelund ca. 7 km. er sikkerhedsmæssigt uegnet til
cykling på grund af manglende cykelsti, belysning og smal vejbredde. I vinterperioden er cykling
forbundet med største risiko.
Lokalrådet anbefaler at Midttrafik ændrer køreplan 2012 – 2013 således der fremover opnås en
bedre busdækningen mellem Funder og Kragelund. Det kan være en genindførelse af rute 33 evt.
med færre afgange til Kragelund på bestemte tidspunkter. Det kunne også være at øge antallet af
afgange på rute 35.
Det er vigtigt at køreplanen koordineres med brugerne, dvs. skolen, menighedsrådet,
idrætsforeningerne samt lokalrådene i Funder og Kragelund for at sikre de nødvendige afgange
samt sikre at køreplanen passer til brugerne.
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