Motion till Ekerö kommunfullmäktige
Ärende: Förbättrad service avseende färjeförbindelsen Adelsö.
Bakgrund:
Sedan många år drivs en mycket nyttjad färjeförbindelse mellan Adelsö och Munsö. Detta är i sin
bokstavliga mening en livlina för Adelsö. Dess invånare och besökare. Som alla vet är Adelsö en
härlig plats för många besökare på sommaren som här finner vacker natur, lugn och ro. En unik
plats med historia som går tillbaka långt innan själva Stockholm grundades. Här har bott människor i långt över 1000 år. De fast bosatta uppgår till ca 700 personer. För att mångdubblas under
sommartid. Det ställer krav på förbindelserna.
För att Adelsö ska leva behöver alla som bor på eller besöker ön en förbindelse. Ön ska leva och
ser idag flera aktiva företag som givetvis behöver goda transporter. Den utgörs idag av en linjefärja. Författaren av denna motion må anse att en bro vore det ideala. Men det är en annan fråga
som får behandlas i framtiden. Nu finns en linjefärja på gott och ont och är den enda länken med
fastlandet. Stora krav ska och måste ställas på att den alltid ska fungera. Människors utkomst,
viktiga möten och sociala liv är beroende av att denna färja gör sin tjänst.
Färjan ska och måste tjänstgöra. Dygnet runt. Året runt. Dagens turlistor för färjeleden mellan
fastlandet och Adelsö är helt otillräckliga. Som det är nu körs morgon och kväll, under begränsad
tid, 20-minuters trafik. Detta är bra och helt nödvändigt. Dock inställer sig under vanlig dag- och
kvällstid problemet att trafiken enbart körs med 30-minuters intervall. Det är helt otillräckligt. Alldeles speciellt ser man detta under sommaren då bilköerna är långa, färjan fullastad och ofta blir
trafikanter kvar på endera sidan då de inte får plats. Tyvärr ser man också ibland ett ofördelaktigt
beteende hos vissa bilförare då de känner sig stressade att hinna med färjan istället för att stå
och vänta kanske en hel timme. Detta måste få en ändring.
Efter redan kl 23.00 går färjan enbart en gång i timmen vilket medför stor stress och svårt tidspussel för många som också har ett liv utanför ön. Efter 02.00 på natten har man dessutom den
märkliga ordningen att man gör paus en timme och missar man förbindelsen med en enda minut
så får man således vänta till 04.00 innan man kan ta sig till endera sidan. Detta är helt oacceptabelt. Det innebär begränsningar för öns befolkning om de vill vara på ex.vis olika sociala tilldragelser på annan ort och kunna ta sig hem i rimlig tid. Det blir Färjerederiet som sätter reglerna för
när man ska vara hemma. Det är otillständigt. Färjerederiet är till för kunderna och inte tvärtom.
Sverigedemokraterna Ekerö yrkar därför:
Att

Turlistan för färjetrafiken mellan Munsö and Adelsö ska utformas så att det från tidig
morgon till sen kväll skall vara 20-minuters trafik. Alternativt kan man överväga att ha en 		
behovsstyrd trafik, dock med grunden i trafik med 20 minuters mellanrum.

Att

Kallelseturer skall nattetid kunna ske minst 2 gånger i timmen. Något uppehåll skall ej 		
förekomma vid något tillfälle vare sig natt eller dag. Personal är alltid på plats och 		
kan således utföra trafiken.
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