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Følgende henvendelse er sendt til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fra 
Hørsholm Kommunes borgmester Morten Slotvej (C) dateret 12. december 2017

  



Fra: Elisabeth Boelskifte På vegne af Morten Slotved 
Sendt: 12. januar 2017 09:43 
Til: formand@regionh.dk 
Cc: Elisabeth Boelskifte <ebo@horsholm.dk>; Morten Slotved <msl@horsholm.dk>; Katrine 
Aare Langer <KLA@horsholm.dk> 
Emne: Buslinje 375R 
  
Kære Sophie Hæstorp Andersen 
  
Jeg skriver til dig, fordi jeg håber på, at vi sammen kan finde en fornuftig løsning på et problem, som har 
stor betydning og bevågenhed for rigtig mange borgere i og omkring Hørsholm Kommune.  
  
Region hovedstaden har jo besluttet at ændre på busdriften og hermed opnå nogle besparelser, herunder 
ændringer pr. 1. februar på linje 375R. I dag kører linjen fra Hillerød Station via hospitalet og via Usserød 
Kongevej, Rungstedvej til Rungsted St. Pr. 1. februar skal linjen køre fra Hillerød St. til Kokkedal St. 
Passagerer fra størstedelen af Hørsholm Kommune til Hillerød Hospital, Regionsgården og uddannelses-
stederne i Hillerød vil miste den direkte forbindelse. Dette vil betyde længere rejsetid alt efter hvor god 
korrespondance, der bliver mellem 375R og de andre linjer. Under alle omstændigheder er det en klar for-
ringelse, at der skal foretages et skift. Dette gælder især for pendlere til Hillerød og for pårørende og pati-
enter til Hillerød Hospital.  
  
Hørsholm Kommune ønsker at bevare den eksisterende linje og vil selvfølgelig bære de omkostninger, 
der er forbundet hermed.  Det er også dette, som min administration har arbejdet med et stykke tid sam-
men med administrationen hos dig og Movia. Beskeden er dog, at en sådan beslutning skal gennem Regi-
onsrådet og forligskredsen, hvilket betyder, at tilbageføringen tidligst kan ske til sommer. 
  
Jeg er bange for, at borgerne vil opleve dette som dårlig service og meget forvirrende, hvis buslinjen æn-
dre rute nu pr. 1. februar, for så til sommer evt. blive tilbageført til den eksisterende rute. Vi kan tilmed ri-
sikere at miste en række passagerer.    
  
Er det på nogen måde muligt at lade ruten fortsætte som i dag, indtil Regionsrådet og forligskredsen har 
taget stilling til Hørsholm Kommunes forslag? Hørsholm Kommune betaler selvfølgelig omkostningerne 
hertil, så regionen opnår den forventede besparelse fra 1. februar. 
  
  
Venlig hilsen 
 Morten Slotved 
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