Nuvsvåg Utviklingslag
c/o Fabrice Caline
9582 Nuvsvåg
e-post: fabrice@nuvsvaag.com
13.11.2014
Loppa Kommune
v/ Terje Haugen
9550 Øksfjord
e-post: postmottak@loppa.kommune.no

Høring - forslag til ny bussruteplan
I korte trekk, foreslår FFK at:
• Buss Nuvsvåg-Tverrfjord (204) blir redusert til kun skolebuss.
• Buss Alta-Øksfjord (201): samme fra Alta; fra Øksfjord er buss fredag kveld fjernet, men det er
lagt inn buss mandag morgen
Utviklingslagets anbefaling
Utviklingslaget ønsker å beholde busstilbudet Nuvsvåg-Myrnes (204) slik det er i dag, også i
skoleferiene og på søndagene. Tilbudet er allerede redusert til det nødvendige minimum for pendlere og
folk som ikke har bil.
Til nøds kan bussen som korresponderer med 16-fergen settes opp som en Flexx-rute.
Endringene på rute 201 er vi derimot positive til.

Utviklingslagets analyse
- Vi velkommer at det er satt opp buss fra Øksfjord på mandagsmorgenen (rute 201).
- Kuttene i rute 204 vil i praksis gjøre pendling med kollektivtransport umulig. I tillegg til 4 personer
som reiser gratis (frikort), er det 2 faste pendlere i Nuvsvåg, 2 faste i Tverrfjord, og personer som
pendler til Aksis i Øksfjord.
- Det blir også umulig å komme seg til sykehus med kollektivtransport når det er skoleferie.
- Unger som går på barnehage eller skole mister muligheten for å bli igjen i Øksfjord etter skoletid.
- Flere i Nuvsvåg, deriblant eldre folk, har ikke bil. De vil ikke lenger kunne komme seg til og fra
kommunesenteret på en dag med kollektivtransport. Dit er man nødt å reise for å gå til tannlege,
fysioterapeut, bank, kommunale kontorer og NAV.
- I dag er det mange som benytter kl. 14-turen til Øskfjord og 16-turen tilbake for å slippe å være borte
en hel dag. Dette blir ikke mulig lenger.
- Folk som kommer med sørgående hurtigrute mister korrespondanse.

Spørsmål
- Vi er forundret over at det går an å foreslå så dramatiske kutt. Vi har prøvd å få vite argumentasjonen
for å kutte, men har ikke lyktes med det. Vi vil gjerne igjen gjøre FFK oppmerksom på at det i dag er 4
personer som reiser gratis -- 2 barn og 2 voksne. Disse er så vidt vi vet ikke tatt med i tallgrunnlaget.
- Vi har heller ikke fått svar på hva som skjer dersom det ikke går unger på skolen lenger: blir rute 204
da lagt helt ned?

Med vennlig hilsen
Nuvsvåg Utviklingslag
v/ Fabrice Caline

