
MASSAKRE PÅ DEN OFFENLIGE BUSKØRSEL – en katastrofe for omegnsbyerne 
 

Så kom det. Oplægget til besparelse på den offentlige buskørsel. Hvad havde jeg forventet? 
En reduktion i time driften og fjernelse af nogle flere afgange i weekenderne. Ja, det ville være 
acceptabelt, men det foreslåede ”de facto” stop for bybuskørsel til Gjessø, har i en sådan grad 
chokeret mig, at jeg frygter for byens fremtid. 

Bybussen til Gjessø fjernes altså sandsynligvis og i stedet indføres en skolebusordning. To 
afgange om morgenen og tre afgangen om eftermiddagen. Det rammer os ekstra hårdt i 
forhold til de andre omegnsbyer, der har fået samme nedslående besked, fordi vi ikke bliver 
betjent af regionale busruter. 
 
Hvad er det, at Gjessø ser ind i nu? Vi ”føder” Vestre Skole med elever, men nu bliver vores 
unge menneskers mulighed for at være sammen med deres klassekammerater efter skoletid 
væsentlig forringet, og vil de være en del af et sports- og ungdomsmiljø i Silkeborg, bliver de 
100% afhængige af forældrenes kørsel. Vi tager os selv af de yngste børn via vores unikke 
lokale skole og vores fantastiske ungdomsforening – men tilbud til de unge har vi ikke, dem 
skal de søge i Silkeborg.  
 
De fleste af os har bosat os i Gjessø, fordi vi gerne vil bo, hvor der højt til loftet og natur uden 
for døren. Vi har accepteret de fordele og ulemper, det giver - men det har været med 
forudsætningen og forventningen om, at der kører bybus til Gjessø. Vi er også en by, der vil 
omfavne det hele liv. De ældre skal kunne blive i byen, når de flytter ud af parcelhuset og må 
fravælge bilen, fordi de er blevet utrygge ved at køre selv. Tilbuddene til dem, de er også i 
Silkeborg, men uden bil og bus, bliver de om ikke umulige, så i alle tilfælde meget vanskelige 
at benytte for vores seniorer. 
 
Jeg var optimistisk, da det nye byråd blev valgt sidste år, men jeg tillader mig nu at stille 
spørgsmålstegn ved de løfter, som blev givet: ”Vi vil udvikling i omegnsbyerne”. Er det det, vi 
oplever lige nu? Nej, kan jeg konstatere. I sidste uge fik vi beskeden; Ingen fjernvarme til 
Gjessø og nu varsles så fjernelsen af bybussen. Jeg håber ikke, det vil få en negativ indvirkning 
på folks motivation for at flytte til og bo i Gjessø, for hvad bliver så det næste, der tages fra os? 
Vores skole? Jeg synes ikke, det er prisen – en symbolsk årlig besparelse på 300.000 kroner - 
værd, at vi skal løbe den risiko. 
 
Min klare besked til Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg er; I må sammen med Midttrafik 
tilbage i ”maskinrummet” og finde en anden plan. Ikke kun for Gjessøs skyld, men også af 
hensyn til de andre omegnsbyers fremtid. 
 
Steen Okkels Nørby, formand for Gjessø Lokalråd 
 
 
 
 
 

 


