Vi er mange, der vil have forbedret tilgængeligheden til Den Permanente.
Vi vil have et stoppested for Letbanen ved den Permanente !
Det er vinterbadere såvel som sommerbadere, som folk, der trækker luft i skoven.
Nogen kan slet ikke komme til dette rekreative åndehul uden offentlige transportmidler.
Det er børnehaver, dagplejere, børn, ældre, dårligt gående og folk med nedsat syn, som er særligt
udsatte, og som af forskellige grunde ikke kan gå de 1,3 km. fra busholdepladsen ved Marienlund.
Efter sidste års generalforsamling var vi 4, Viggo, Thorleif, Margrethe og jeg, der tog initiativ til en
underskriftsindsamling for at få det stoppested etableret. Tak til bestyrelsen i Jomsborg for at
anbefale underskriftsindsamlingen.
I løbet af en måned havde 1841 skrevet under primært på nettet. Tak for de underskrifter og for
de mange kommentarer til underskrifterne. Kommentarerne viser det store behov for
stoppestedet, og de viser, at det er rigtig mange af Jomsborgs medlemmer, der har behov for det
stoppested.
Underskriftsindsamlingen viste, at der er potentielle brugere fra nær og fjern. Fra Århus by og
forstæder. Fra Århus Kommune såvel som fra omegnskommunerne. Fra nord, syd, øst og vest.
Der var mange, der skrev, at de ville lade bilen stå og tage letbanen til Den Permanente, hvis der
var et stoppested. Et blik på parkeringskaos på Salonvejen viser, at det vil være en rigtig god ting at
få nedbragt antallet af parkerede biler her, for at sige det mildt.
Vi kunne have samlet langt flere underskrifter ved bare at stå ved den Permanente med et stykke
underskriftspapir. Interessen var enorm. Men vi valgte at stoppe ved de 1841 indsamlede og
afleverede dem til daværende rådmand socialdemokraten Kristian Würtz, der på det tidspunkt var
i bestyrelsen for Letbanen. Han var skam meget positiv, i mødet med os såvel som i medierne.
Som han sagde, så er der "kun gode grunde for at letbanebetjene Den Permanente Badeanstalt" .
Han ville nu lade selskabet for Århus Letbane ”gøre rede for tekniske, økonomiske og tidsmæssige
forhold omkring genoprettelse af stoppestedet":
Den redegørelse har vi stadig til gode, og vi har ikke fået et letbanestop. Kun et skilt. Og det har vi
selv lavet – af papir.
Da vi kom til kommunevalget havde Socialdemokratiet og rådmanden skiftet mening. Nu havde de
fået en grund til ikke at etablere stoppestedet: De prioriterede hurtighed fra Djursland til Århus
Midtby fremfor stoppesteder.
Sidenhen har det vist sig, at de også prioriterer visse stoppesteder frem for andre.
For det er nu ganske vist: Der etableres et nyt stoppested ved de nye boliger ved det tidligere
Psykiatriske Hospital i Risskov.

Efter valget var Kristian Würtz ikke mere rådmand for Teknik og Miljø og ikke medlem af
letbanebestyrelsen. Århus byråd udpegede nye bestyrelsesmedlemmer i Letbanebestyrelsen. Keld
Hvalsø Nedergaard fra Enhedslisten og Jan Ravn Christensen fra SF. De to bestyrelsesmedlemmer
har vi kontaktet og de fremsætter nu forslag i Århus Byråd om genetablering af stoppested ved Den
Permanente.
I initiativgruppen fortsætter vi presset på Århus kommune for etablering af stoppested og
stoppetider ved Den Permanente. Vi repræsenterer 1841 underskrifter.
Jeg vil meget opfordre til at bestyrelsen, der repræsenterer 9.500 vinterbadere medvirker til det pres.
At I skriver til byrådet og opfordrer til, at der genetableres stop ved Den Permanente. Jeg opfordrer
til at tilgængelighed til Den Permanente indgår i partnerskabsaftalen om udvidelsen af Den
Permanente.
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