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Togstop
i Hovedgård ……
Analyse april 2009.
Mange borgere i Hovedgård og omegn ønsker at toget stopper i Hovedgård.
På den baggrund har vi under Hovedgård Lokalråd etableret en arbejdsgruppe med
det formål at overbevise staten om, at toget bør stoppe i vores by.
For at dette kan lade sig gøre, har vi brug for din hjælp !
Fordelene ved et togstop i Hovedgård er, efter arbejdsgruppens mening, blandt
andet følgende:
•

Hovedgård er en pendlerby, hvorfor et togstop vil gøre byen og oplandet mere attraktiv, for
attraktiv - både for de der bor her, og for de der agter at flytte hertil .

•

Et togstop vil nedbringe mængden af trafik på det alt for belastede vejnet
og nedsætte rejsetiden for de mange daglige pendlere.

•

Et togstop vil gøre det lettere at være borger i vores by, med kortere rejsetid til
uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud i dag- og aftentimer.

•

Den ændrede sundhedsmæssige behandlingssituation i landdistrikterne
betyder, at det skal være lettere at komme til byen.

•

Et togstop vil gavne miljøet og nedbringe Co2 udslippet, og ad den vej
være en god samfundsøkonomisk investering.

•

Et togstop i Hovedgård vil være et vigtigt supplement til de lokale og regionale
busruter.

En rapport, udgivet af Trafikstyrelsen i december 2008:
”Stationsstrukturen i Danmark”
– en screening af det statslige jernbanenet udenfor Hovedstadsområdet.

viser, at der er og vil være for få passagerer fra Hovedgård og omegn til at
gøre genåbning af stationen rentabel.
Rapporten bygger på tal fra 2005.
Der er sket meget i Hovedgård og omegn siden da!

En kontakt til Trafikstyrelsen har gjort det klart for os – at stationen

muligvis kan genåbnes, såfremt vi kan dokumentere:
At situationen og forudsætningerne i Hovedgård og omegn har ændret sig
markant siden 2005:

•

I Hovedgård og de omkringliggende byer er der kommet betydeligt flere til
indbyggere siden 2005.

•

Der er planlagt mange nye boliger i nærmeste fremtid / Horsens
Kommune satser, jf. kommende kommuneplan, på Hovedgård og omegn
som bosted.

•

Blandt de mange tilflyttere er der en overvægt af pendlere / familier
med børn.

For at kunne dokumentere, at det er fornuftigt og rentabelt at genåbne stationen,
har arbejdsgruppen brug for en række oplysninger.
Hvis du / I er interesseret i at stationen genåbnes, bør du hurtigst muligt udfylde
medsendte spørgeskema og returnere besvarelsen til:

”Togstop Hovedgård”
Gl. Kattrupvej 87, 8732 Hovedgård
….. senest onsdag den 29. april 2009
….. portoen er betalt.
Herefter vil arbejdsgruppen i samarbejde med Horsens Kommune, analysere
resultatet og kontakte Trafikstyrelsen på ny.

Med venlig hilsen
”Togstop Hovedgård - Gruppen”
Et udvalg under Hovedgård Lokalråd.

Lars Lund - Hansen – 3031 0868
Kate Vandrup – 2049 1290
Formand Kasper T. Andersen – 2210 8060

Togstop i Hovedgård
Genåbning af Hovedgård Station - behovsanalyse marts 2009
Udfyld venligst alle spørgsmål herunder - (vigtigt af hensyn til analysens troværdighed)

Navn på samtlige medlemmer af husstanden:
Navn og Adresse

Alder:

Beskæftigelse:

Hvor mange af husstandens medlemmer vil benytte toget:
Dagligt / antal personer

Destination

2 - 4 gange om ugen / antal personer

Destination

En gang om ugen / antal personer

Destination

Hver fjortende dag / antal personer

Destination

Hver måned / antal personer

Destination

Sjældent / antal personer

Destination

Aldrig / antal personer
Anfør på hvilket tidspunkt du / I hovedsageligt ønsker at benytte toget:
Hjemkomst til Hovedgård

Afrejse fra Hovedgård
Beskriv hvorfor netop du/ I har brug for at toget stopper i Hovedgård

Tilkendegiv ved at sætte kryds hvordan du vil betale din togrejse:
Billetautomat

10-turskort

Plejer du/I at benytte rutebus (202)
Kan toget erstatte bussen (202)

Spørgeskema udfyldt den / dato

månedskort

Årskort

Ja

Nej

Ja

Nej

Sted

8732 Hovedgård

Gl. Kattrupvej 87

"Togstop i Hovedgård"

Kasper Andersen

Modtager
betaler
portoen

ere attraktiv, for

Beskæftigelse:

