Til : Samferdselsutvalget
Vassøy 2011‐01‐28
ANGÅENDE BORTFALL AV BRUK AV KOLUMBUSKORTET PÅ FERJERUTEN STAVANGER – VASSØY
Fra 1. Januar 2011 fikk denne strekningen nytt rabatt og takstsystem for kjøretøy. Vi i Vassøy
Beboerforening er fornøyd med at vi endelig kan betale omtrent det samme som andre
bilferjestrekninger i fylket gjør. Så denne ordningen er både rett og rettferdig innført.
Men så opplever vi at en ny urettferdighet blir innført samtidig som vi har fått rettferdig takstsystem
for biler.
Kolumbuskortet (flexikortet) som vi siden 2005 har kunnet bruke på både hurtigbåt, ferje og buss, får
vi ikke lengre bruke på ferja. Vi skal betale personbillett for ferje for alle avganger med kun 17 %
rabatt. Det gjør at hver enkelt må betale kr 22,‐ for hver tur til eller fra byen med ferja, i tillegg til
Kolumbuskortet. Dette betyr i praksis minst en fordobling av våre reiseutgifter.
Vassøy er en del av Storhaug bydel, og Vassøy sine ca 750 innbyggere er helt avhengig av å reise
opptil flere ganger dagen Stavanger‐ Vassøy. De aller fleste jobber eller går på skoler i Stavanger eller
omegn, og i tillegg går de fleste på aktiviteter på ettermiddags og kveldstid i Stavanger sentrum.
Kolumbuskortet har store implikasjoner for oss og våre barn og ungdommers interaksjon og
integrering i kommunen ellers.
Tidligere hadde vi samme vilkår for kollektivtransport som Storhaug bydel, og andre bydeler i
Stavanger. Dette må være slik fordi vi mener at samferdselspolitikken må ivareta miljø, oppvekst og
levekår, samt likestilling mellom beboere i kommunen.
Av de tre ferjerutene i fylket som fikk denne ordningen fra 1. Januar 2011, er det kun Vassøy som
trafikkeres av ruter med ulike takst‐systemer og i tillegg har en slik beliggenhet at det å reise fram og
tilbake flere ganger per dag er nødvendig for beboerne. Vi på Vassøy er avhengig av både ferja og
hurtigbåten for at avgangstidene og kapasiteten skal være tilfredsstillende.
Vi mener at fylket bør ha en målsetning om å oppmuntre gående og syklende, for miljøet og
folkehelsen. Nå er det slik at alle de som ikke trenger å ha med bil hver dag mellom Vassøy og
Stavanger, blir straffet med at reiseutgiftene med et pennestrøk er blitt fordoblet, og vel så det. Pris
sjokk for besøkende med flexikort som reiser til Vassøy i helgene.
Konklusjonen er at transporttilbudet til Vassøy er blitt vesentlig dyrere – om lag en fordobling av
reiseutgiftene fra 2010, og alternativet for de reisende om å velge å reise enten bare med ferje eller
bare med hurtigbåt er ikke akseptabelt med de ruteavgangene vi har.
Derfor er eneste rimelige løsning at dere tar opp saken, og igjen innfører Kolumbuskortet på
ferjestrekningen Stavanger – Vassøy.
Vi har bedt om et møte med samferdselskomiteen i uke 5, og ber om at hver enkelt tar stilling til om
det er ønskelig at utslaget av endringene fordobler reiseutgiftene våre, og om det ut fra et
miljøperspektiv er gjennomtenkt når resultatet blir at kollektivbrukerne blir økonomisk straffet.
Med hilsen Vassøy Beboerforening

