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Skrivelse angående förslaget att ändra sträckning på buss 71.
Skrivelse från Jarlabergs Samfällighetsförening med ingående delägare, dvs 7 bostadsrättsföreningar
och 22 egna hem motsvarande uppemot 3 000 boende.
Vi vill med denna skrivelse lämna följande synpunkter mot SL:s bakgrund att ändrad stäckningen för
busslinje 71.
Vi är starkt kritiska till förslaget att ta bort station Jarlaberg från buss 71:s sträcka. Vår ståndpunkt är
att bussförbindelserna från Jarlaberg är viktiga för alla boende här för att kunna ta sig in till stan eller
närliggande köpcentra samt vidare till andra kollektiva färdmedel såsom tvärbana, tunnelbana och
pendeltåg. Buss 71 passerar bland annat Sickla köpcentrum, Sickla udde där man kan byta till
Tvärbanan för att ta sig vidare till bland annat Gullmarsplan, Globen, Alvik, Solna. Tvärbanan passerar
ju även Årstaberg där man enkelt kan byta till pendeln i alla riktningar.
Med 71:an kan man även smidigt åka till Södermalm utan att behöva passera slussen.
Om 71:an försvinner tas möjligheten bort för de som inte har bil, inte kan eller vill använda sig av bil
för att ta sig till Sickla köpcenter, Bauhaus, vårdinrättningar bland annat.
Flera av boende i Jarlaberg är äldre och har svårt att ta till affärerna särskilt efter att Tempo stängde i
Jarlaberg. Att ta sig på en buss i Jarlaberg (som föreslagits) för att åka en station ner till Nacka strand
för att sedan behöva gå av för bussbyte är inte heller så lätt med eventuella rullatorer, barnvagnar,
matkassar.
Vad gäller barn och ungdomar så har buss 71 i sin nuvarande sträckning förbindelse till alla olika
grundskolor i Sicklaområdet. Det kommer också stå färdig en ny friskola (F-9) i Sickla till hösten,
JENSENS.
När pandemin väl är över kommer dessutom antal resande att öka drastiskt. Nackas och Jarlabergs
befolkning växer snabbt i takt med ökat bostadsbyggande. Att dra ner på bussarna verkar ogenomtänkt
iallafall innan tunnelbanan är på plats.
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