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Til Regionsråds politikere



Søborg trinbræt er vigtig for Gilleleje Camping og vil få økonomiske konsekvenser hvis det bliver nedlagt, da det ikke er alle vores gæster der har bil, og det er det eneste offentlige transportmiddel der forbinder pladsen Til både Gilleleje, men i stor grad også til seværdigheder og andre turistmål. 

Gilleleje Camping har også en del fastliggere der er afhængige af trinbrættet for at komme her til, disse campister vil vi miste hvis trinbrættet lukkes.



Søborg trinbræt er desuden forbindelse til Søborg slotsruiner, Søborg kirke samt de omkringliggende lokalsamfund, som også er afhængige af trinbrættet.



Der er i Gribskov kommune skåret så meget ned på offentlig transport, at det vil få store konsekvenser for kommunens lokalsamfund, turisme og erhverv, hvis man fortsætter med at fjerne

Lokalstationer, busruter og afgange. 

Gribskov er arealmæssigt stor og består af mange små lokalsamfund, det er der intet nyt i, så argumentet om, at der ikke er mange passagerer der benytter det enkelte stoppested eller trinbræt,

Holder simpelthen ikke.



Hvis man vil have borgere og virksomheder til at flytte væk fra hovedstadsområdet og f.eks. til Nordsjælland, så er det altså ikke offentlig transport man skal skære ned på, nej det er den modsatte retning man skal gå



Det er ikke Søborg trinbræt der er årsag til forsinkelserne, det er dårligt planlagte køreplaner! 

Så se at få lavet bedre køreplaner og lad være med at lukke flere trinbræt/stationer.



Vi skal åbne op for Nordsjælland og ikke lukke ned for Nordsjælland, man burde ikke skulle være afhængig af at have bil, for at arbejde eller bosætte sig i Gribskov kommune.



Med venlig hilsen



Helle Saugmann Lund



Gilleleje Camping og Feriecenter

Bregnerødvej 21

3250 Gilleleje



+45 50726000



info@gillelejecamping.dk



www.gillelejecamping.dk





Til Regionsråds politikere 
 
Søborg trinbræt er vigtig for Gilleleje Camping og vil få økonomiske konsekvenser hvis det bliver nedlagt, da 
det ikke er alle vores gæster der har bil, og det er det eneste offentlige transportmiddel der forbinder 
pladsen Til både Gilleleje, men i stor grad også til seværdigheder og andre turistmål.  
Gilleleje Camping har også en del fastliggere der er afhængige af trinbrættet for at komme her til, disse 
campister vil vi miste hvis trinbrættet lukkes. 
 
Søborg trinbræt er desuden forbindelse til Søborg slotsruiner, Søborg kirke samt de omkringliggende 
lokalsamfund, som også er afhængige af trinbrættet. 
 
Der er i Gribskov kommune skåret så meget ned på offentlig transport, at det vil få store konsekvenser for 
kommunens lokalsamfund, turisme og erhverv, hvis man fortsætter med at fjerne 
Lokalstationer, busruter og afgange.  
Gribskov er arealmæssigt stor og består af mange små lokalsamfund, det er der intet nyt i, så argumentet 
om, at der ikke er mange passagerer der benytter det enkelte stoppested eller trinbræt, 
Holder simpelthen ikke. 
 
Hvis man vil have borgere og virksomheder til at flytte væk fra hovedstadsområdet og f.eks. til 
Nordsjælland, så er det altså ikke offentlig transport man skal skære ned på, nej det er den modsatte 
retning man skal gå 
 
Det er ikke Søborg trinbræt der er årsag til forsinkelserne, det er dårligt planlagte køreplaner!  
Så se at få lavet bedre køreplaner og lad være med at lukke flere trinbræt/stationer. 
 
Vi skal åbne op for Nordsjælland og ikke lukke ned for Nordsjælland, man burde ikke skulle være afhængig 
af at have bil, for at arbejde eller bosætte sig i Gribskov kommune. 
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