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Förslaget till busshållplatslägen - synpunkter från SPF Seniorerna och Egnahemsföreningen i 

Sunnersta 

Många av våra medlemmar har svårt att gå, för deras skull bör man vara restriktiv med att dra in hållplatser. Vi 

har förståelse för och accepterar indragningen av hållplatserna vid Rådjursstigen och Heimdalsvägen. 

Därutöver vill vi framhålla följande: 

1. Vi är tacksamma för den förändring som gjorts i linjedragningen för linje 8 som innebär att hållplatserna 

Lärkvägen och Ekolnsvägen norra på Dag Hammarskjölds väg får behålla buss i stadstrafik. Den nya 

planen innebär dock att de två hållplatserna Herrgårdsvägen och Brostugevägen på Dag Hammarskjölds 

väg blir utan stadstrafik. Det är därför önskvärt att Knivstabussen 101 åter kommer att trafikera Dag 

Hammarskjölds väg när den nya bron tas i drift, och att denna buss stannar vid hållplatserna 

Herrgårdsvägen och Brostugevägen, i överensstämmelse med det ursprungliga förslaget till ny 

linjedragning där det föreslogs att Knivstabussen skulle ersätta den indragna linje 20. Det blir långa 

gångavstånd om inte dessa hållplatser trafikeras, t ex är avståndet mellan de föreslagna hållplatserna 

Lärkvägen och Holmvägen ca 1 km. Hållplatsen Herrgårdsvägen är dessutom närmaste hållplats till 

vandrarhemmet och bör även behållas av den ”mjuka linjen”.  

2. Det är angeläget att behålla hållplatsen Mälarvägen på Granebergsvägen, även om det är få påstigande, 

eftersom avståndet mellan hållplatserna vid Trasthagen och Sunnerstabacken är ca 1 km, i kuperad 

terräng. Eventuellt kan den ”norra” hållplatsen flyttas till plan mark mellan Kohagsvägen och Jägarvägen. 

3. Det är ett märkligt förslag att hållplatserna Svankärrsvägen och Tjädervägen på Rosenvägen slås ihop till 

en, kallad Svankärrsvägen, men geografiskt fördelad så att bussar i ena riktningen stannar vid nuvarande 

Tjädervägen och i andra riktningen vid Svankärrsvägen. Detta skulle bli mycket förvirrande. Det 

omöjliggör också att man vid en hållplats kan välja mellan buss 8 och 11 som går i olika riktningar mot 

city. Idag kan man om man t ex missar buss 8 gå tvärs över gatan och ta buss 11. Därför bör man behålla 

båda hållplatserna i båda riktningarna. 

4. Hållplatsen Lärkvägen bör döpas om till Sunnersta Centrum, Sunnerstaskolan eller Sunnersta kyrka av 

följande skäl: 

a) Lärkvägen är en mycket liten gata, som få känner till, och som numera inte ens går fram till Dag 

Hammarskjölds väg annat än som gångväg. 

b)  Hållplatsen används också av elever, lärare och annan personal vid Sunnerstaskolan. Dessutom används    

Sunnersta kyrka till andra aktiviteter än kyrkliga. Även pizzerian och Coop Nära har många besökare, 

liksom idrottsplatsen vid skolan. Hållplatsnamnet Lärkvägen är inte tillräckligt upplysande för dem som 

inte väl känner till Sunnersta.  
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