
f

Oktober 1950.

R U T E B I L S A G E N.

.,

Den 17/6 1939 lykkedes det efter 12 As,l's mange og 12"nge
Farha.ndlingerp sto re Po Lkemø de r (1Æødet i Stjcrnc:kroen d. 2/4 1937)
m, m . at ets.b13re: Rutebj.lforbinJ.Glf.'jG fy 3s ArI18,g~:~1'FællcdvGj ad Røch~
Mellemvej og Konge Lun d sve j til Nøre,gersmindG .•

Denne Rute som begyndt::: med l Times Kørsol udvidGd08 5snerc
til t Timss Kørsol til Kommunsgrænsenp med LØfts om senere; Indfø-
re i se e,f 20 Min. Kør aeL til Kommuncg r ænacn ,

I Mellemtiden rejstes Kravet cm SporvQjskørs~l psa Rød3

Mc1l.:::mve;j til V.3jlauds All;;: af Se..n.nnonslutningcn liVcSt8.l1lc -,gc:rs F:rcm~
ms ll, men inden donna. blov 01.1Kcnd age rn ang fOl'l;;~.ngtG man fr,$, S.~i.l-

menslutningon ilSundby OV8rdreyl', e,t Forbindelsen førte 8 ud -til
Kommun;~g1"ænS3n (Findorupvoj). DcttJ bl.ev imidlertid a.fs12Æ,st a.f
SporvGjcne og man lavedc) Endcst2,tion ved Kanad avo j 1500 Meter f:ra.
Kcmmune gr ænecn •

Det 8porv8jsecleka.bGt SBAJ,lcds6 havde ove r t s..ge t den bedst
trafikG!'\?:dc:;Del a f Rut en , ve.: cc t umuligt for den priv2,te Vogn-
mand e,t opr ofnoLde Ruten pa.a den sidste Strækning, hvo r ert ar han
ophørte 8,t kør~~ ..

1'2,8. d01'1 Ma.a.dr::blev de :Menneskc!', d e r er bosid.dende umid ...
bar t ve cl Kommunegr ænes.n , men i Ts..e,rl1by Kommune ~ 8,fsk2.8,ret fr:;:., den

direkte Forbindelse til Byen.
Der ve» gan ske vist af A/S • .Ams~gerb~mcn cpret tec en Rute

fra. Nør2,.gEn'smindG ad Kongelunc1svejon dr e j e nde om ad :B'inclcrupvsj
og OlG Klokko::,svCij. Engl and s ve j l Ts,e,ynbyvoj • .i1..l:1l.:-?,gorlg,ndevCj til

Sundby ve s 'G.:.:rp12ds , men denne Rutc nar for os kun Into:rcssG til
Korfnr::ij on .2,f ILmsyn til Raadriue , SygGkS,58S, Apotek m sm, Som For~

bind81a::. til BYO:;:1 er don prakUsk te.l',ud en Bo tydning, da, vi ikk;:;
kan tev8, vore Mcdlcrnmcl· til &.t kør; d.et haLve Amc:~.g~rrundt f or a.t
komme til Byen, hvilket b'3det kan b::-..;visosvcd , 8,"i; Langt den s tø r s t;



Linie 31.
Vi h2,vdc ved ct scor t Møde den 23' Maj Besøg af 08•• 700

Monne ske r 9 forme,aet Hl' .Bo rgms s te r Sundbo til 2,:~ arbGj de for at
Linie 31 blev ført ud til Finderupvej, hvilkot ogsas skete fra
don 25/6 1950, men Hr. Bor'gmcø tc r Sundbo t.ur dc kun lOVG 05 Kør s «
Len pe.a don sLds t e Strækning iS.:munorma-"2 ..nc dernc ,

Don 8 t Ssptcmo0r hr.vdc vi 01'1 Forhandling med Hr. Bor grae s t er
Sundbo paa Købonh.avnæ Rs.adhu s p unde r denne For hs:..ndling udt a.I te
Hr. Sundbop 2,'~ he,n V8.·r klr,r OV::;l', 2..t Ruten v=.: p~,2,kræv6t og nød-
vond ig , men mento ikke ~'.t;kunne; opretholde Ruten i Vinter grunuct
M!'.ng el p"".?, M:?t 3 r i C) l •

'li er imidlertid 2,[ don Opfe ..ttelso. 2,t man med Lethed kan
epr o tholclc Ruten med d;::; fi rc Bus ser der j evnr ø r D.s;.gspre asen bLev
bevilget Midler til ved Rutens Oprettelse, i Særdeleshod d2 vi
er tilfr'3dso med t Times Kør se t , mod nu ca. l] Min.

Som Sagen ligger mensr vi. e,t der med god Vilj ø in te t skulde
være til Hindring for, a,t Ruten fortsætter l Vinterme.anodsrncp

man ha.r vel heller ikke før hørt9 at Københavns Sporveje opr-et te .•
de en Ruts om Sommeren og lukkedo denne Rute om VintGren.

oven at aaende Sa.g Cl' goCkc,jndt af samtl Lgo Grunde j crforGning;:,I'
beliggende u:middolbe,rt Syd for Finclcrupvoj med ce.• 400 UCdlomrnor,
end vidorc Et! Sammenslutningen "Sundby Overdre:vil ~ sem har ca.• 200
Med1mnmGr bo ende mellom Kanadavc j og Finderupvo j •

For Grundejcrfo:::,cmingen
I'Pi10g~»,rdGn"

For Grundojerforsningon
aTas.rn by li

Pa.ul Pe t.crscn ,
Studsbøls Alle 72.
Ts',;?,rnby.
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