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Behandling: 
 

AU drøfta saka. 

 

AU tilrår fylgjande innspel: 

 

AU er positive til at det ev blir eit betre tilbod med transport i Luster.  

 

1. Det er ev størst behov i helgane, særleg buss frå Sogndal, men og i vekedagane. 
Det er dårleg busstilbod mellom Luster og Sogndal. 

Bussen frå Sogndal som går innover på kveldstid kl 22.00 går for tidleg, m.a. 
fordi siste kinoen ikkje er ferdig.   

2. Det må ev vere haldeplassar aller stader der det går ordinære bussar, inkludert 
Indre Hafslo, Solvorn, Ytre Hafslo. 

3. Bestille elektronisk, men og greitt via ein telefon. 

4. Ungdom vil truleg nytte seg at eit slikt tilbod, men tilbodet bør vere utvida med 
rute innover til Luster og  Skjolden. Då vil mange fleire få eit tilbod og det vil bli 
meir brukt.  

 

Saka blir å leggja fram for UK for handsaming, og for å svare på spørsmål frå 
administrasjonen. 

 

Vedtak: 
 

Sak om Kartlegging av behov for ev nytt transporttilbod i Luster blir å leggja fram for UK 
for å svare på spørsmåla frå administrasjonen og kome med endeleg innspel. 

 

AU tilrår fylgjande innspel: 

 

AU er positive til at det ev blir eit betre tilbod med transport i Luster.  
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5. Det er ev størst behov i helgane, særleg buss frå Sogndal, men og i vekedagane. 
Det er dårleg busstilbod mellom Luster og Sogndal. 

Bussen frå Sogndal som går innover på kveldstid kl 22.00 går for tidleg, m.a. 
fordi siste kinoen ikkje er ferdig.   

6. Det må ev vere haldeplassar aller stader der det går ordinære bussar, inkludert 
Indre Hafslo, Solvorn, Ytre Hafslo. 

7. Bestille elektronisk, men og greitt via ein telefon. 

8. Ungdom vil truleg nytte seg at eit slikt tilbod, men tilbodet bør vere utvida med 
rute innover til Luster og  Skjolden. Då vil mange fleire få eit tilbod og det vil bli 
meir brukt.  
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