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Inkommit via e-post 5 september 2019 

Jag antar att ni har uppmärksammat att Torekov från augusti saknar bussförbindelser på helgerna. Vi 

är flera som har skrivit till kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, ungefär på följande sätt: 

Till: Zachau Carina <Carina.Zachau@skane.se 

Vi skriver för att uppmärksamma dig och din nämnd på det orimliga i att det inte går några bussar till 

och från Torekov under veckosluten. Häromdagen fick vi hämta vår dotter med bil i Förslöv då 

turerna hade ställts in. Vi tog då också med en man från Helsingborg som hade för avsikt att vandra 

på Skåneleden men också drabbats av att inga anslutande bussar fanns. 

Jag tror att du och alla andra inser det orimliga i att den nya stationen i Förslöv ska vara en 

ändhållplats på helgerna och att västra Bjärehalvön ska sakna kollektivtrafik på helgerna. 

DETTA MEJL HAR FÅTT FÖLJANDE SVAR SOM VISAR ATT NÅGON ÄNDRING INTE ÄR ATT VÄNTA: 

Hej, 

Tack för ditt mail angående busstrafik till och från Torekov under helgen. 

Nämnden har under de senaste två åren fått över en ½  miljard i nya regionbidrag som innebär att vi 

kan bibehålla mycket av den trafik som finns på landsbygden. Vi har ändå fått göra en del 

förändringar och anpassningar på de linjer som har ett lågt resande underlag. Beslutet togs i mars 

månad och förändringen har verkställts i augusti 2019. Vi hade gärna haft kvar alla busslinjer på 

landsbygden men inser också att resandeunderlaget är mycket lågt på vissa linjer och avgångar och 

av den anledningen har vi begärt en utredning från vår förvaltning kring framtidens landsbygdstrafik. 

Den utredningen ska presenteras under första kvartalet 2020 och därefter ska det genomföras 3-4 

pilotprojekt i skåne. Det är vår förhoppning att nya tankar och idéer ska utveckla och förnya 

kollektivtrafiken i de områden som har ett fåtal resande. 

Mvh 

Carina Zachau 

Ordf kollektivtrafiknämnden 

Region Skåne 
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