Oplæg for køreplan gældende 10.08.20 –
Kontaktperson: John K. Mejlsted, tlf. 72 48 92 04, mail: jkm@ntmail.dk

Rute 104
Støvring – Rebild – Skørping - Terndrup
Forslag til ændring af køreplanen
Karensmindeskolen
Karensmindeskolen huser Rebild Kommunes 10. klasses tilbud. Det er derfor overordentlig vigtigt at ruterne fra oplandet i hele kommunen tilpasses ankomst / afgang til Karensmindeskoles
ringetider. I år har 10. klasse haft mødetid kl. 08.25 og fri kl. 13.55 og 14.45
Afgang fra Karensmindeskolen kl. 13.46 skal justeres så vores elever kan nå at komme med når
de har fri kl. 13.55.
Karensmindeskolen har efterfølgende aftalt med Kørselskontoret, at de eksisterende køreplaner
godt kan fungere for skolen.
Støvring Gymnasium
Afgangen fra gymnasiet kl. 16.20 mod Skørping rykkes frem. Mange elever venter længe hver
dag, der er ringetid kl. 15.55.
Svar
Turen kan desværre ikke afgå tidligere fra Gymnasiet. Køreplanen er presset, og de tidligere ture
skulle i givet fald tidligere lægges, hvis ændringen skulle gennemføres.
Kundehenvendelse (Hellum)
Skørping Skole afg. kl. 14.07 mod Terndrup ligger for tæt på skolens ringetid kl. 14.05.
Svar
Det kan ikke anbefales at senere lægge turen. Vognløbet er desværre meget stramt, så hvis turen skal afgå nogle minutter senere, vil det medføre at de efterfølgende ture også skal senere
lægges bl.a. afg. fra Gymnasiet kl. 16.20, som gymnasiet har ønsket skal afgå tidligere. Hellum
hører til Terndrup Skoledistrikt.
Kundehenvendelse (Hellum)
Rute 104 med sidste afgang mod Terndrup 16.45 - er stort set altid forsinket - jeg ser den kører
tit 16.50, og derefter når jeg bliver nødt til at hente min datter med toget fra Aalborg 16.55. Hvis
bussen kører kl 17 fra Skørping Station, kan togpassagerer mod Hellum (min datter m.fl.) nå at
komme med.
Svar
Turen skal primært betjene Støvring Gymnasium efter ringetiden kl. 15.55. Gymnasiet har ønsket, at afgangen kl. 16.20 kom til at ligge tættere på ringetiden. Det kan derfor ikke anbefales,
at senere lægge turen med 15 min., for at opnå forbindelse i Skørping med toget fra Aalborg som
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foreslået af kunden fra Hellum. Der kan i stedet benyttes en Plustur.
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