
Læserbrev 

Udvikling eller afvikling 

Det er med stor beklagelse, vi kan konstatere, at der er lagt op til, at der skal skæres 
ned på busforbindelserne til Sparkær.  

 
Forringelsesforslaget går på at skære de nuværende 20 busruter til 12. Det betyder, 
at den første daglige forbindelse skal nedlægges, således at man ikke kan benytte 
offentlig transport fra Sparkær, hvis man møder tidligere end kl. 8. Ligeledes kan man 
ikke komme hverken til eller fra byen senere end kl. 16.50. I weekenderne skal al 
bustrafik afskaffes.  

Når skolebørnene er transporteret til uddannelsesstederne, er der ikke flere trans-
portmuligheder for de ældre og andre uden bil. Måske er det forståeligt nok, at man i 
et nyt forsøg på at lave en køreplan ønsker at tilgodese de uddannelsessøgende, som 
Midttrafik udtaler, derfor er det meget underligt, at de nye bustider således ikke er 
tilpasset uddannelsesstedernes ringetider. 

De unges frustration er derfor meget forståelig; deres uddannelseskort er steget med 
over 70 % og deres bustider skal forringes med 40 % samtidig med, at der alligevel 
ikke er taget hensyn til deres mødetider. Vi kan alle leve i håbet om, at ingen unge 
skal opgive deres ungdomsuddannelse på dette grundlag. For de unge i landsbyerne 
er vel i princippet lige så berettigede til en uddannelse, som de unge i byen er? 

Er de ældre fremover nødt til at bosætte sig i byerne, så de har mulighed for at kom-
me til lægen, frisøren eller deltage i arrangementer? 
 
Og er det i det hele taget en større overordnet plan om at afvikle de små landsbysam-
fund i stedet for at udvikle dem? Vi kan kun vente i spænding på, hvornår der kom-
mer nogle tiltage, som skal hjælpe de små landsbysamfund til at få flere familier til at 
bosætte sig.  

Vi kan foreslå, at Sparkær får et trinbræt, så toget fremover kan standse i byen. To-
get skærer allerede gennem Viborg Kommune med mange større og mindre byer, 
men desværre kun med stop få steder. 
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