KØREPLAN2017:
Revision af bogbussens 2011-køreplan
Holdepladser p.t.

Kommentarer til nye pladser og åbningstider i forslag til KØREPLAN2017

Dommervænget
P-plads v. Kiwi
1 x ugl.

Meget tæt på Roskilde Bibliotek – kun 10 min på cykel, 20 min til fods.
Pensionister bruger os ofte, god p-plads til både Kiwi-kunder og lånere.
Efter skolereformen ser vi sjældent børn – de kommer sent hjem fra f.eks. Ros
Privatskole. Børnefamilier ser vi sjældent …børnehavebibliotek i børnehuset.
Ændres fra meget stille 3. stop torsdag ….til 1. stop torsdag.

Herringløse
1 x ugl.

Der er langt til Herringløse. Køretid på 25 min.- både til og fra.
Fungerer godt som 4. stop – fortsætte med 4. stop

Himmelev Skole
v. tandklinikken
1 x ugl.

Skolebørn og ældre lånere. Ringetider i dobbelttime på skolen kl. 12.20 –
13.10/13.10-14.00: ingen børn ude kl. 13.10, hvor bogbussen kan bakke ind.
Som 1. stop åbner vi kl. 13.15, holder åbent i 60 min, kører kl. 14.15.
Ved ændring: Informere skolen om bogbussens nye åbningstid og tilbyde
bogbusbesøg på formiddage.

Hyrdehøj bag centret
1 x ugl.

Mange huse bygges p.t. tæt på holdepladsen – jfr. lokalplan 621.
Plejehjem bag Kvickly bygges snart – jfr. lokalplan 640.
Skolereformen medfører, at børnene farer forbi fra skole til fritidstilbud m.m.
Hyrdehøj og Margrethehåb …. ikke samme dag. Borgere fra vestbyen handler i
Hyrdehøj-centret. Gode stiforbindelser mellem MAH – HYR – RØN.
De lånere, der bruger bogbussen i Hyrdehøj p.t. , er voksne/ældre fra vestbyen.
Bogbussens plads ønskes flyttet til P-pladsen foran Hyrdehøj Centret, 2. stop.

Lokalplan 640 for plejecenter
i Hyrdehøj.
Lokalplan 621 for boliger
ved Hyrdehøj Bygade –
under opførelse p.t.

Margrethegården
1 x ugl.

OK som 1. stop om mandagen. Kun pensionister bruger bogbussen her.

Margrethehåb
v. Peblingevej
2 x ugl.

Lånere påpeger, at de spiser sammen i bofællesskaber kl. 18-19.
5. stop mandag ændres derfor til 4. stop torsdag. Fortsætter med 3. stop
fredag. Hver gang på ruten til eller fra Svogerslev.

Rønnebærparken
1 x ugl.

Mange ældre lånere og en del småbørnsfamilier.
Kraftigt fald i besøg og udlån efter breve med blanket til forældreunderskrift!!!
Børn har sent fri fra skole. Børnhavebibliotek i børnehuset, idrætsbibliotek,
bogstartkampagne og andre aktiverende initiativer i området.
Åbningstid ændres til 2. stop fredag, ældre har tid og forældre har tidligt fri.

Sct. Hans
Onsdag formiddag

Betjeningsaftalen stopper ved juletid 2016 – opsagt af Centerledelsen,
Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Snoldelev Torv
1 x ugl.

Flere lånere ønskes. Lad os ryste posen – komme børnefamilierne i møde!!!
Holdepladsen ønskes rykket til Børnehuset Lærken, Sandhøjsvej 4 , væk fra
trange forhold på torvet. Stisystemer forbinder Snoldelev på kryds og tværs.
Åbningstiden rykkes fra 5. til 3. stop for at gi` børnefamilier mulighed for at
bruge bogbussen i forbindelse med afhentning i børnehuset .
Samme dag som Vor Frue a.h.t. køretiden. – før Vor Frue. Markedsføring!
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KØREPLAN2017:
Revision af bogbussens 2011-køreplan
Holdepladser p.t.

Kommentarer til nye pladser og åbningstider 2017

Svogerslev Hovedgade
v. Søndergården
5 x ugl.
(p.t. uden 3. stop)

Fortsætte med 5 x ugl. Forskellige tidspunkter: 1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5. stop.
Mange lånere – især mange voksne lånere og pensionister. Højt besøgstal på
pladsen. Pendlerby. Sætter stor pris på daglig biblioteksbetjening med
bogbussen. Nu også med 3. stop i køreplanen– kan måske trække flere
børnefamilier til. Børnehuset Troldhøj tæt på holdepladsen. Markedsføring!

Trekroner Vest:
Nordens Parkvej
v. Isafjordvej
5 x ugl.

MEGET stort udlån i Trekroner Vest, mange reserveringer, stor tilfredshed med
bogbus.
Fortsætte med 5 x ugl – forskellige tidspunkter : 1.+2.+3.+4.+ 5. stop.
Specielt mange børnefamilier og pendlere, få pensionister, studerende.
Overvejes: ny holdeplads ved Trekroner Centret – mange nye etageejendomme
opføres p.t - i nærheden ligger Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej.
Nyudvikle markedsføring af servicen i Trekroner for pladserne i ØST og VEST.

Trekroner Øst:
Trekroner Parkvej
v. Skademosegård,
Højbakken
2 x ugl.

Lånere ønsker sene tider, ingen lånere på 1. stop – p.t. torsdag.
Klubben er lukket på Skademosegård. Børnehuset bruger sjældent bogbussen.
Fortsat 2 x ugl. Ændring til 5. stop mandag, bevar 3. stop tirsdag (stor
tilstrømning tirsdag, mødested, nye kommer til hver uge).
Før eller efter Trekroner Vest. Markedsføring i forhold til tilflytterne.

Veddelev, Strandvejen
1 x ugl.

P.t. 5. stop. Flere lånere ønskes.
Flere nye lånere dukker nu op i Veddelev, bl.a. børnefamilier – derfor fortsat
aftentid.
Fortsat 5. stop – efter Herringsløse. Markedsføring bredt.

Vindinge, Lønbjergvej
2 x ugl.

Vindinge er vokset langs Sandvejen, bag købmanden, modsat side af Vindinge i
forhold til holdepladsen på Lønbjergvej (lokalplanerne 206, 409, 584)
Børnefamilier i de nye kvarterer bruger os meget lidt – der er lidt langt til fods.
Holdeplads Lønbjergvej ligger i sølvbryllups-/guldbryllupskvarter.
NYT: udbygningsplaner på marken langs Lønbjergvej – forslag til lokalplan 644.
Forslag: 2 stop ugl.– på 2 forskellige holdepladser.
Ny holdeplads langs Sandvejen før Vindinge Idrætspark – 5. stop onsdag.
Beholde holdepladsen på Lønbjergvej: 2. stop torsdag – pensionister/ældre.

NB: Lokalplan 644/forslag
Boliger i Vindinge Vesttil gavn for holdeplads på
Lønbjergvej – på sigt.
Se lokalplanerne 206, 409 og
584 – alle helt bebygget.

Vor Frue
Hovedgaden v. kirken
1 x ugl.

Fortsat 4. stop i Vor Frue om onsdagen, efter Snoldelev, før Vindinge.

Samskrevet på basis af flere års erfaringer og iagttagelser på holdepladserne,
ønsker fra lånere, eftervirkninger af skolereformen, udvikling i områder og
kvarterer, gennem forberedende møderække efterår 2016 mellem
busbibliotekarer, koordinator og områdeleder, i samråd med bogbussens
chauffører, under inspiration af Niras-rapporten.
/ kgb 31.10.2016
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