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706

Nykøbing – Ørding – Øster Assels Hvidbjerg

Ændringer af køreplanen
Justeringer som følge af ændringer på rute 705
•

Afgang kl. 15.48 fra Øster Assels til Nykøbing ændres til ny afgang fra Hvidbjerg Hallen kl.
15.55 via Øster Assels, Ørding og Fredsø til Nykøbing

Skoler og institutioner i Vils, Ørding, Hvidbjerg og Lødderup
Der fremsættes ønske om en afgang på rute 706 fra Nykøbing mod Hvidbjerg omkring kl. 12 på skoledage, af hensyn til skoler og institutioner i bl.a. Vils, Ørding, Hvidbjerg og Lødderup, som gerne vil
benytte de mange kulturelle tilbud i Nykøbing. Af hensyn til især de yngre børn, er det vigtigt, at
ventetiden inden hjemkørsel fra Nykøbing ikke er for lang, hvorfor man ønsker en busafgang ved
middagstid.
SVAR: Der findes i dag en afgang på rute 708 kl. 12.10 fra Nykøbing til Karby, som undervejs standser i
bl.a. Lødderup, Vils, Redsted og Hvidbjerg. Af de byer, som fremgår i høringssvaret, er det kun Ørding,
som ikke i dag er tilgodeset med en busafgang fra Nykøbing omkring middagstid.
For at tilgodese Ørding, vil det være muligt at driftssætte den bus, som i dag kører tom fra Nykøbing
til Ørding mandag – torsdag på skoledage, for at køre retur kl. 12.55.
Løsningen indarbejdes i det forslag på rute 704, som vedrører en ekstra afgang mellem Nykøbing og
Elsø kl. 12.30. Ved implementering af dette forslag vil bussen afgå fra Nykøbing kl. 12.30 via Nykøbing
Hallen til Elsø som rute 704, og herefter køre til Lødderup, Fredsø, Centrum, Ljørslev og Ørding, med
ankomst i Ørding kl. 12.58. Herefter retur til Nykøbing.
BESLUTNING: Udvalg for Teknik og Miljø i Morsø Kommune har besluttet at forslaget implementeres.
Ørding Friskole
Skolen betoner vigtigheden af, at nuværende afgang på rute 706 kl. 13.35 fra Ørding mod Nykøbing, via Ljørslev, Centrum og Fredsø, bibeholdes, idet denne afgang har stor betydning for, at eleverne kan komme hjem.
SVAR: NT og Morsø Kommune har ingen planer om at ændre på denne afgang.

