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Det er positivt, at Frank Jensen og Morten Kabell i
forbindelse med den nye kommuneplan under parolen
”Sammen om byen” lægger op til, at man vil lytte til byens
beboere. Det er sjældent sket og f.eks. ikke i forbindelse
med planen om at nedlægge busslusen på Holmen. Da
dette forslag ikke er blevet endeligt besluttet, har
politikerne nu mulighed for at lytte til beboerne og lade
være med at nedlægge den.
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Man bør også lytte til beboerne på Margretheholmen, som
ønsker at få linje 9A forlænget ud til dem, og gerne til
Refshaleøen, hvor der foregår mange aktiviteter.
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Kommunisterne på Christianshavn
bakker fuldt ud op om 9 A’s
forlængelse
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Dermed kan vi også undgå øget biltrafik, f.eks. når børn
skal bringes til skolerne eller børneinstitutionerne på
Christianshavn. Det tog mange år, før man fandt ud af, at
der også skulle være bus til Holmen, denne gang bør der
handles hurtigst muligt.
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