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Referat af møde i følgegruppen for borgerbussen den 10.
juni 2020 kl. 17-19 i Huset, Stillinge

aljus@slagelse.dk
15. juni 2020

Deltagere:
Astrid Vind, Trelleborg Friskole
Kirsten Lambert, Hejninge/Stillinge Lokalråd
Line Andersen, Havrebjerg Sogneforening
Bolette Trier, Hejninge Bylaug
Erik Nygaard Kristensen, Hus og Grund
Michael Hein Hansen, Busborgergruppen
Oliver Klanert, Slagelse Kommune
Christian Schou Rasmussen, Slagelse Kommune
Anne Justiniano, Slagelse Kommune
Afbud:
Martin Meier, Stillinge Skole
Ebbe Gjørup, Busborgergruppen
Referent:
Anne Justiniano
1. Vinder af navnekonkurrencen
Der var indsendt over 120 forslag til navne på borgerbussen. Følgegruppen besluttede, at den
nye bus skal hedde Fribussen. Navnet var foreslået af 3 deltagere i konkurrencen. Anne J. kontakter vinderne og sørger for overrækkelse af præmie i form af gavekort til Dybkærgaard.
Der forsøges lavet en lille event, hvor der tages et billede af de heldige vindere.

2. Kommunikation og formidling af projektet
Udkast til flyer og plakat
Der blev præsenteret forslag til plakat og flyer. Følgegruppen havde følgende kommentarer:
• God idé med flyer,
• Måske kunne den have et mindre format, som eventuelt et betalingskort?
Hertil blev der svaret, at formatet er tænkt til at hænge på køleskabet. Vi skal huske at tænke i
flere målgrupper.
Det blev stillet forslag om at lave en app, hvor man orientere sig om bussens køreplan, eventuelle ruteændringer eller forsinkelser, nu hvor køreplanen ikke bliver integreret i Rejseplanen.
Medlemmer af følgegruppen, som har erfaringer med at apps, gav udtryk for at kan tage lang tid
– herunder at gøre den tilgængelig (eks. app-store). Mens der arbejdes med en app, eller som
alternativ kan der anvendes en QR-kode, som kan indscannes, og som henviser til et ’bogmærke’
på slagelse.dk.

Side2/4

Administrationen vil undersøge muligheden for at lave en app.
Kommentarer til plakaten:
• God idé med plakat.
• Kunne man give den lidt mere ’pang’ i forhold til farvevalg? Virker lidt ’kommunal’.
• Fint med et landskabsbillede som skaber genkendelighed – eksempelvis med broen.
Forslag til tilføjelser i forhold til grafikken:
• En traktor og nogle dyr (associationer til landbrugslandet)
• Trelleborg – (associationer til vores historie, vikingerne)
• Strandparasoller (associationer til stranden)
Flyer og plakat skal gøres færdig hurtigst muligt, nu med bussens navn og logo på, så det kan
formidles inden skolernes sommerferie.
Status på kommunikation
ZBC og Slagelse Gymnasium er blevet kontaktet. De vil gerne formidle information om bussen i
forbindelse med skolestart.
Der formidles en notits i denne uge via ’Aula’ på Stillinge Skole med opfordring til forældre om at
henvende sig, hvis de mener, at deres børn har krav på særkørsel.
Kommende kommunikationsindsatser
Kommunens kommunikationsafdeling arbejder med følgende idéer til formidling:
1. Artikel til Sjællandske
Artikel til Sjællandske, som tager udgangspunkt i et møde hos Egons Busser, som præsenterer
sig som operatør for den nye buslinje, og hvor der også er en politiker til stede. Det blev spurgt,
om lokalrådene i Stillinge området også havde lyst til at deltage for at fortælle om forventningerne til den nye bus? Lokalrådene tilkendegav, at de gerne bakker op, i det omfang det er muligt.

2. Video til lokalrådene og skolernes Facebook
Forslag om at lave en video, der fortæller om bussen og lidt om ruten, hvordan man stopper den
(vinkebus), at det er gratis at køre med den. Også her tilkendegav Følgegruppen, at man bakker
op om initiativet og deltager i optagelserne i det omfang, det er muligt.
Klip-snoren-event – når Fribussen kører første gang
Det blev foreslået, at skolerne dannede ramme om et sådant arrangement. Trelleborg Friskole
foreslog at det blev holdt søndag den 9. august, hvor der er mere ro. Det skal undersøges, om
der er interesse for politisk deltagelse. Der blev ikke aftalt yderligere om dette.
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3. Planerne om kloakering i Hejninge
SK forsyning har oplyst at man starter opgravning 1. juli ved Trelleborg Friskole.
Det blev foreslået, at man undersøger muligheden for at lave en passage ved sportspladsen ved
Trelleborg Friskole som kommer ud på Strandvejen ved/mellem nr. 151 og 153.
Oliver og Christian vil mødes med SK Forsyning for at aftale den endelige passage, idet der som
tidligere nævnt, vil være krav om, at der forsat skal være mulighed for færdsel gennem/ved Hejninge i graveperioden.
Følgegruppen blev orienteret om, at der må påregnes forsinkelser i køreplanen for den nye bus
mens gravearbejdet står på.

4. Gennemgang af procesplan
Procesplanen blev drøftet med udgangspunkt i nedenstående:
Tidspunkt

Aktivitet

10. juni

Møde i følgegruppen for borgerbussen:
Vinder af navnekonkurrencen
Status på formidling af informationsmateriale

15. juni

Offentliggørelse af navnet på bussen
Koordinering med SK Forsyning om passage gennem Hejninge i forbindelse med kloakering
Opfordring til forældre, der mener at deres børn har særligt
kørselsbehov, om at rette henvendelse

Juni, juli

Formidling og kommunikation – herunder udarbejdelse af plakat og flyers + distribution, opdatering af hjemmesiden,
Video til Facebook + artikel til Sjællandske

Juni/juli

Tilrettelæggelse af særkørsel

26. juni, sidste skoledag

438, 439 og 491 kører sidste gang

Starten af august

Artikler (pressemeddelelse) i lokale aviser om borgerbussen,
dens rute og køreplan, opslag på Facebook

Starten af august

Brev via e-boks til forældre, hvis børn har krav på særlig kørselsordning med besked om hvor, og hvornår deres børn vil
blive hentet.

Starten af august

Møde med Egons Busser om parkering ved Stillinge Skole og
Trelleborg Friskole

10. august, 1. skoledag

Borgerbussen kører – klip-snoren-event?

16. september

27. oktober

Møde i følgegruppen:
Status – hvordan ’kører det’?
Drøftelse af evalueringsdesign
Møde i følgegruppen
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Tidspunkt

Aktivitet
Drøftelse af evaluering – fortsat: Forberedelse af tilfredshedsundersøgelse, udarbejdelse af spørgeskema m.m.

November/december

Evaluering

16. december

Møde i følgegruppen, behandling af evalueringsresultaterne,
anbefaling til ET-udvalget

Januar 2021

Behandling i ET-udvalget – beslutning om projektets fremtid,
(EU-udbud) og eventuelle ændringer ved skolestart august
2021

Februar 2021

Igangsættelse af EU-udbud
Møde i følgegruppen
Evalueringens resultat, anbefalinger til Erhvervs- og Teknikudvalget

juni 2021

Afslutning på EU-udbud, ny aftale indgås

Kommentarer og forslag:
Trelleborg Friskole spurgte om der var nyt i forhold til forespørgslen, som fremsat på sidste
møde, om at indsætte en ekstra afgang om morgenen, som giver skolebørn, der kommer nordfra
mulighed for at bruge bussen. Der blev svaret, at forslag om dette vil skulle forelægges for Erhvervs- og Teknikudvalget.
Der blev spurgt til evalueringsmetode. Det blev oplyst, at man har gode erfaringer med at spørge
passagerer i bussen om deres erfaringer og oplevelser med kollektiv trafik.
Datoer for de næste møder i følgegruppen skal drøftes løbende.

8. Næste møde
Næste møde holdes 16. september kl. 17-19 i Huset i Stillinge.
Foreløbig dagsorden:
• Status – hvordan ’kører det’?
• Drøftelse af evalueringsdesign

9. Eventuelt
Der blev spurgt om mulighed for at få opstillet et busskur ved Trelleborg Friskole, jævnfør tidligere forespørgsel som rejst af følgegruppen i forhold til, hvad der skal ske med inventar, der står
ved de 3 busruter, som skal nedlægges.
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