
Erling Jensen gør klar til at bane vejen for den første lavgulvsbus -o ens - sådan se
indvendigt fra.
(Foto: Martin Ravn)

Horsens havde i gar pre-
miere pa de fire første
lay-gulvsbusser i Vejle amt. De
blev sendt udpa deres jom-
frutur fra bybusterminal-
en foran banegården lige
over middag.

Gulvet i busserne ligger me-
get lavt, og samtidig kan den
bussen vippe ind mod forto-
vet, sa afstanden til fortov-
skanten kommer helt ned pa
otte cm.

Dermed er den nye bus ideel

for ældre og gangbesvrede,
som har problemer med at
komme op i andre busser. Selv
kørestolsbrugere har mulig-
hed for at komme ind ved egen
hjlp. De skal blot slå en lille
rampe ned og lore ind pa den.

Det var da også en meget
glad viceborgmester Erling
Jensen (S), der klippede den
obligatoriske snor over, for
chauffør Ingolf Berg Nielsen
satte sin postkasserøde 6'er i
gear og begav sig ud pa premi-
ereturen.

- Vi skylder Vejle Amts Tra-

fikselskab en stor tak for, at
Horsens er en of de første byer
i landet, der har fået de nye
busser. De vil helt bestemt

være til glæde for passagerer-
ne.

De fire nye busser er indsat
pa linie 1 og 6, sa beboerne pa
plejehjemmene Nørrevang,
Lindehøj, og Kildebakken ma
stadilg klare sig med den"gamle

Derfor har DSB's bybusser
allerede søgt VAT om penge til
tre nye of slagsen pa linie 3 til
næste år, og Erling Jensen

undlod ikke at slå et slag for
DSB's ønske:

- Det er trods alt svrt at
Pre alle tilfredse med fire lav-
gulvsbusser. Så vi kan kun ha-
be, at Horsens hurtigst muligt
far nogle flere.
Ønsket faldt i god jord hos
dagens anden taler, trafikchef
Lone P. Knudsen fra Vejle
Amts Trafikselskab:

- Jeg tor godt love, at gar alt
efter planen, far I tre nye alle-
rede til næste år. (jala)

Trinløse busser
ud pa jomfrutur
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