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Viggo kører ud af corona med
rekordomsætning første weekend
i august - og lancerer i Aarhus sidst i 2020
Dantaxivognmænd sagsøger
foreningen Dantaxi F.M.B.A

Dantaxi er rykket ind i
Horsens og Randers

DRIVR:

Taxi 4x27 er klar til at
køre hårdt på i Aalborg

Halv pris på kilometertakst
er en kæmpesucces

Nyt landsdækkende
busselskab på vej

ADVOKATER

KURSER/UDDANNELSE

Adil Advokater

AMU SYD

Advokat M. Arbab Perveez
Vester Voldgade 106, st. tv., 1552 København V.
info@adiladvokater.dk
Tlf. 21 95 89 95

Carsten Bo Nielsen, Advokat (L)
Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K
Tlf. 50 24 00 58, mail: cbn@aruphvidt.dk

Autoglas

Halsnæs Autoglas - Tlf. 40 20 09 79

Taxi-, bus, og BAB-kurser
C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37
E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

DEKRA, Vognmands- og Efteruddannelser

Uddannelser og kurser til store og små vogne (taxi, bus
og lastbil). Herunder sygetransport (BAB/FLEX).
DEKRA har uddannelsescentre i hele landet.
Kontakt DEKRA på telefon 70 60 65 00 eller
E-mail: info@dekra.dk

Buskort - BAB - Flex

REPARATION AF INTERIØR
OG DØRBEKLÆDNING
Reparationer af kofangere, instrumentborde,
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk

REVISION OG BOGFØRING
Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll
Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.dk

Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

Få flere muligheder – tag dit kort nu - kontakt os
T: 4829 0000 - M: info@esnord.dk - esnord.dk
Erhvervsskolen Nordsjælland

TaxiRiget ApS

FINANSIERING

EUC Nord

Revision 80 ApS - Registreret revisor

Mercedes-Benz Finans Danmark AS
Digevej 114, 2300 København S
Tlf.: 33 78 89 00
E-mail: kundeservice@daimler.com
www.mercedes-benz.dk

Nykredit Leasing A/S

Taxi, kran- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 7224 6000 - E-mail: info@eucnord.dk

EUC Sjælland i Køge

Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk

UCplus A/S

FORENINGER/FAG.ORG.

Vognmmandsspecialisterne ApS

Arbejdsgiverforeningen for
Taxivognmænd i
Danmark

Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere
information om medlemskab.

3F Københavns Chauffører

Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00
Islandsvej 5, 7100 Vejle
BUS & GODS vognmandskurser
www.blivvognmand.dk -tlf. 2234 0500

Birkedommervej 27, 1. 2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50 - www.revision80.dk

TAXAMETERVÆRKSTEDER
Auto El Specialisten

Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde
Tlf.: 70 20 43 01- www. auto-el-specialisten.dk
E-mail:specialisten@mail.dk

Larsens Auto-El

Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr

RTT

MERCEDES SERVICE/PLADE

Transformervej 4, 2860 Søborg
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Gørløse Auto Import ApS

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen

Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk

Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

FORSIKRINGER
ETU Forsikring A/S
Forsikring for Taxi og Flextrafik biler
Tlf 74 72 86 13, mail: erik@etuforsikring

Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret.
For 1.275 kroner excl. moms (3 linier) er du med i “Kontakten”
i et halvt år (6 udgivelser). For yderligere information:
TAXI Minibus & Bus Danmark tlf. 49 262626
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Halv pris på kilometertakst er en
kæmpesucces
DRIVR har pt. stor succes med

har øget vores omsætning, men

opadgående. Priserne har ikke

men kigger vi på befolkningstil-

at sænke kilometertaksten til det

vi holder en stabil omsætning på

fulgt de øvrige transportmulighe-

væksten i Region Hovedstaden

halve i forhold til før Corona-krisen.

trods af, at der stadig er krise.

der som f.eks. tog, bus og metro

kontra antallet af taxiture, ser vi,

Lige nu kan vi ikke overkomme

og branchen er i fuld gang med

at der flytter flere og flere til

taget til sig, at vi har sænket kilo-

"Københavnerne har virkelig

alle bookingerne og afviser ca. 33

at grave hullet dybere og dybere.

København samtidig med at der

metertaksten fra 10 kroner til kun

procent af bestillingerne”.

Færre og færre benytter sig af at

kommer flere og flere turister,

køre i taxi. Det viser tal fra Dan-

men antallet af taxiture falder fra

marks Statistik helt klart.

år til år.

fem kroner. Vi får langt langt flere

Haydar Shaiwandi er dog ikke

ture end tidligere - endda mange

i tvivl om, at det er den rigtige

flere end vi kan nå at køre”, for-

vej at gå og forklarer ud fra sine

tæller CEO i DRIVR, Haydar Shai-

mange års erfaring:

wandi, men understreger samtidig:
“Det betyder dog ikke, at vi

Kigger vi på antallet af ture

“Taxipriserne i København har
gennem de sidste 40 år været

siden 1976, ser vi et markant

kun er en forklaring på det. Den

fald. Branchen mener, det skyldes

service, branchen tilbyder i for-

vækst i den offentlige transport,
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Personligt mener jeg, at der

fortsættes næste side

Dansk PersonTransport:

"Vi er nød til at sætte prisen ned", mener
Haydar Shaiwandi.

hold til prisen, hænger ikke sam-

- Underleverandørerne
som turistbusbranchen
skal også have hjælp!

men. Derfor er vi nødt til at sætte
prisen ned for at få flere kunder.

Det er uhyre vigtigt at turistbus-

betragtning til yderligere kompen-

Vi er nødt til at give kunderne et

branchen bliver inkluderet i de

sation, hvis underleverandører

alternativ i forhold til de offentlige

forhandlinger, der er i gang lige

ikke tænkes med.

transportmidler og som et kør-

nu om forlængelse af kompensa-

selskontor i København i forhold

tion til corona-lukkede brancher

til Corona-krisen er vi også nødt

”Turistbusbranchen har aldrig
bedt om økonomisk hjælp før

Turistbusbranchen er en uund-

og vi håber på, det aldrig bliver

til at vise os fra den gode side.

værlig og væsentlig underleve-

nødvendigt igen, men lige nu er

Sundhedsministeren har jo for

randør til en stor del af turisme-

det bydende nødvendigt at sikre

længst anbefalet, at folk skal und-

erhvervet og det kulturliv, der er

denne hjælp. Størstedelen af

gå at bruge den offentlige trans-

lukket ned i øjeblikket.

branchen står stille og mange er

port alt for meget. Derfor bør vi

2/3 af branchen har mistet 80

på kanten af konkurs - og oven

vise os fra den gode side og tage

procent af omsætningen og står

i det har branchen, der er yderst

ansvar.

derfor over for truende konkurs”,

sæsonbetonet, ingen mulighed

siger adm. dir. for Dansk Person-

for at hente det tabte hjem i de

Transport, Michael Nielsen.

kommende måneder”, fortsætter

Mangler akut flere biler
Med et øjebliksbillede, der ligger

Turistbusbranchen er en ofte
overset underleverandør til en

Corona-krise, efterlyser DRIVR

lang række af de brancher, der er

flere tilladelser til erhvervsmæssig

tvunget til at lukke ned - herunder

personbefordring.

store events som konferencer,

“Vi mangler akut 25 biler og

Michael Nielsen.

Omsætningen for turistbusser er væsentligt reduceret - 2/3 af
turistbusbranchen har mistet mere end 80 procent af omsætningen i sommeren og over 60 procent oplyser, at de er i stor
eller meget stor risiko for konkurs.

festivaler, sportsarrangementer,

siger i øjeblikket nej til at udføre

messer, koncerter, krydstogtsan-

ca. 33 procent af bestillingerne.

løb samt transport af inden- og

Derfor vil vi meget gerne i kontakt

udenlandske turister. Derved er

med vognmænd, der ønsker at

turistbusbranchen en branche,

sælge deres tilladelser", forklarer

som de facto er lukket ned pga.

Haydar Shaiwandi, som gerne

lovgivning, og Dansk PersonTrans-

hører fra interesserede på mail:

port frygter, at turistbusbranchen

partner@drivr.com

efter 31. august ikke kommer i

Branchen er stærkt sæsonbetonet - cirka 2/3 af omsætningen
hentes ind mellem 1. maj og ultimo september. Med andre ord
har branchen ingen muligheder for at hente det tabte ind i
vintersæsonen – tværtimod skulle sommersæsonens indtjening betale de faste omkostninger frem til næste højsæson i
maj 2021.
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Fakta

langt fra det forventede med

"2/3 af branchen har mistet 80 procent af
omsætningen og står derfor over for truende
konkurs”, siger adm. dir. for Dansk PersonTransport, Michael Nielsen.

Taxi 4x27 er klar til at køre
hårdt på i Aalborg
Som nævnt i et nyhedsbrev sidst i

taxi Aalborg, hvor vognmændene

juni måned har Taxi 4x27 indtaget

har valgt at skifte til Taxi 4x27.

dele af taxikørslen i Aalborg.
Lige nu kører der 10 gule biler

"Det er skønt at vi har fået hul
på Aalborg, så vi kan udbygge

i Aalborg og flere er på vej. Fire af

vores tilstedeværelse i Nordjyl-

de nuværende kommer fra Dan-

land, og beholde et call center

deroppe", udtalte Cabonlines

lejen hos os nul kroner i 2020,

danske direktør, Thomas RB Pet-

hvis de skifter til Taxi 4x27 inden

ersen tilbage i juni måned. Han

årsskiftet. Udstyr og profil samt

lagde heller ikke skjul på, at de

montering betales af Cabonline",

forventede en større tilgang i løbet

lovede Thomas RB Petersen før

af efteråret:

sommerferien og de tilbud står

“De potentielle kunder, vi har

stadig ved magt.

talt med, glæder sig til, at der kommer et nyt selskab i byen. Vi kører

Gule biler i gadebilledet

allerede en del fast kørsel for

Salgschef i Taxi 4x27, Per Hansen

sygehuset og naturligvis Danpilot,

er ved at have overstået ferien

som vi har en rigtig god aftale

og er klar til at gå i gang med

med.

at skaffe flere kunder til de gule

I Aalborg og andre byer tilbyder vi vognmændene bonus
eller en markant nedsat pladsleje

taxier i Aalborg:
“Vi har allerede aftale med to
hoteller og forventer at få flere i

frem til marts 2022 og betaler
vognmændene allerede pladsleje
i deres gamle selskab, er plads-
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fortsættes næste side

To personer anholdt

Bedrageri med
covid-19
hjælpepakker
Københavns Politi har anholdt og sigtet to
virksomhedsejere for at svindle med hjælpepakker i to
forskellige sager.

kundedatabasen. De er åbenbart

end der er behov for. Vi bevarer

trætte af den manglende konkur-

selvstyret hos vognmændene, de

rence i Aalborg og vi har derfor

bestemmer selv om der skal ydes

ikke svært ved at indgå aftaler

rabatter. Fra vores side kommer

med nye kunder. Jeg forstår dog

der ingen diktering”, lover salgs-

godt, hvis etablerede vognmænd

chefen og understreger, at det

I den ene sag er en 30-årig mand-

I denne sag har politiet ligeledes

godt lige vil kigge os lidt an inden

at 4x27s gule biler ses tydeligt i

lig caféejer mistænkt for uretmæs-

ransaget på to adresser i Køben-

de skifter over til os fra Dantaxi. Vi

gadebilledet, hjælper rigtigt meget

sigt at have fået udbetalt

havnsområdet.

vil forsøge hele tiden at tilpasse

på salgsarbejdet

288.000 kroner ved at ansøge

“Det er skruppelløst at svindle

om lønkompensation for tre med-

med hjælpepakker skabt til nød-

fra kunderne og ligeså den anden

arbejdere samt kompensation for

lidende virksomheder. Det afspej-

vej, så vi ikke har flere vogne,

faste omkostninger, selv om han

ler sig jo blandt andet i, at der er

havde offentliggjort, at forretnin-

indført skærpede straffe for covid-

gen lukkede. Det er Københavns

19-relateret bedrageri. Derfor er vi

Politis vurdering, at medarbej-

skredet til anholdelser så hurtigt

derne blev fiktivt ansat.

som muligt for at få sat en stop-

vognantallet med efterspørgslen

“Nu kan man se vi er her.”

Fældet af Corona

I forbindelse med anholdelsen

Den kendte og tidligere fodboldspiller på landsholdet, Martin Jørgensen, er
kommet i søgelyset af flere medier efter at firmaet DGB 2020 A/S - tidligere DE
GRAA BUSSER A/S er taget under konkurs efter et konkursdekret afsagt den 21.
juli 2020 af Skifteretten i Aarhus.
Martin Jørgensen fratrådte i direktionen for selskabet den 21. Juli 2020
og står nu i spidsen for My Way Travel ApS som administrerende direktør på
samme forretningsadresse i Hasle ved Aarhus. Selskabet driver rejsebureau og
turistvirksomhed.
På finans.dk fremgår det i en udtalelse fra Martin Jørgensen, at Corona-krisen var årsagen og at seks mand har mistet deres arbejde. Alle kunder har fået
deres penge tilbage og der er sørget for de kunder, som skal rejse i efteråret.

inspektør Peter Reisz, der er leder

ser i Københavnsområdet.

af afdelingen for økonomisk krimi-

I den anden sag er en 36-årig
kvindelig virksomhedsejer mistænkt for uretmæssigt at have
fået udbetalt 267.000 kroner
- også fra covid-19-hjælpepakker ved at have ansøgt om lønkompensation for fem medarbejdere,
som ikke var hjemsendt. Kvinden
havde ansøgt om kompensation
på i alt 598.000 kroner.
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per for svindlen”, siger vicepoliti-

har politiet ransaget på to adres-

nalitet ved Københavns Politi.

Vil du være en del af
et landsdækkende samarbejde?
Taxi 4x27 er en del af Nordens største taxiselskab, Cabonline, og vi arbejder stadig målrettet på at blive et
landsdækkende netværk af taxivognmænd og taxicentraler.

Taxi 4x27 Cabonline er i følgende byer; København - Kirke Saaby - Odense -Sønderborg
Kolding / Vejen - Aarhus - Holstebro - Frederikshavn - Skagen
– derudover velkommen til 2 nye byer Horsens og Aalborg vi glæder os til samarbejdet
Vil du være med - så kontakt os!
Pladsleje/vederlag
• Kr. 250,- ugen/vogn
• Der betales 4,75% af ikke-kontant omsætning i afgift.
• Prisen ligger fast indtil 31. marts 2022
Binding
• Uopsigelig indtil 31. marts 2022, herefter løbende måned plus 6 mdr.
• Ændringer i pladslejevederlaget og procenten varsles med 6 måneder, dog tidligst fra 31. marts 2022
• Ingen krav om konvertering af tilladelse for at blive optaget
Andet
• Der afregnes ugentligt
• Har du egne aftaler med Flex, kan disse fortsættes som egne aftaler til udløb og i det omfang det lokale trafikselskab tillader det.
• Gratis anlæg med første montering betalt
• Første profilindpakning betalt
• Priser og rabatter sættes i dialog med Vognmandsforeningen, hvis repræsentanter vælges af vognmændene selv.
• Adgang til indkøbs- og rabataftaler, herunder forsikring
• Ingen skjulte taximeterrabatter
Er du Kørselskontor eller bestillingskontor og ønsker en lav fast pladsleje til dine vognmænd,
så kontakt os for en dialog om samarbejde.
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Har du allerede en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte
til Taxi 4x27 kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.
* Den reducerede pladsleje tilbydes alle vognmænd i hele landet frem til 31. marts 2022.
Kontakt			
• Adm. direktør Thomas RB Petersen: tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00
• Salgschef Per Hansen: ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Har du allerede har en aftale med andet selskab,
og ønsker at skifte til Taxi 4x27 kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem.
Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.

Endorsed by Cabonline

BUS
Vejstruprød Bus Import • Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 74 56 13 26 • www.vbi-group.eu

Ny minibus

dstyr dstyr
Ekstra uer
t ekstra u

- mulighed

for lækk

mfort sæde
M1 stol - Kogo med ekstra vip
Ekstra bred

pe 6 biler

Ty
transport Lettere syge

Mercedes Benz Sprinter 314 CDI
Fra kr. 350.000,- eksl. moms

- efter dine ønsker og behov

Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

uch skærmie.
onsrat & 7” dito
telefon & med
Multifunktiilo
o,
t, distronic, ra
rtp

Til styring af fa

E6 - 3500 kg. - M1 - Lift

Bemærk:
350.000 kr. er for standard opbygning.
Den viste model har ekstra udstyr.

Kontakt:
Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

Salg: Sjælland
Mark Petersen
Tlf. +45 4020 3680
mp@busimport.dk

Salg:
Dan Pedersen
Tlf. +45 4035 6252
dbp@busimport.dk

Salg:
Svend Pedersen
Tlf. +45 4017 4791
sp@busimport.dk

Lager
Tlf. +45 7356 1444
Værksted
Tlf. +45 7356 1445

Nyt landsdækkende busselskab på vej
Fire private busselskaber planlægger at fusionere under navnet Vikingbus og skabe en af Danmarks
førende operatører med cirka
450 busser, der udfører alle former for bustransport i Danmark
og i udlandet. Polaris vil indtræde
i ejerkredsen ved fusionen.
De fire virksomheder er Egon’s
A/S, Larsenbus ApS, Papuga A/S
og Papuga Bus A/S, som samlet
beskæftiger omkring 775 medarbejdere med en omsætning på
800 millioner kroner.
Vikingbus vil betjene en bred
vifte af kunder i Danmark og
Europa inkl. rejsebureauer, private
virksomheder, foreninger samt
offentlige kunder, der serviceres
inden for skolekørsel, handicapog sygetransporter samt rute- og
bybuskørsel. Vikingbus vil operere

De fire initiativtagere ses her fra venstre: Lars Larsen, direktør for Larsenbus ApS, Carsten Papuga, direktør for Papuga A/S, Mogens Pedersen,
direktør for Egon’s A/S og Peter Papuga, direktør for Papuga Bus A/S.

inden for mini-, rute- og turistbuskørsel.
”Samlet bliver vi en endnu

den største og mest fleksible

tilbud og digitale services til kun-

fusionen, mens Polaris vil eje 60

busflåde i branchen. Med vores

derne”, siger Mogens Pedersen,

pct. De fire ejerledere vil også

bedre og stærkere partner for

samlede kompetencer og vari-

der vil blive adm. direktør for det

fremover udgøre den daglige

både større og mindre kunder.

erede busflåde vil vi blive endnu

fusionerede selskab.

ledelse i den fusionerede virk-

Vi styrker vores solide, lokale

mere konkurrencedygtige, og vi

forankring og tilbyder kunderne

vil bedre kunne udvikle flere nye

De fire nuværende ejerledere

somhed:

vil eje 40 pct. af Vikingbus efter
fortsættes side 11
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opført. Yderligere afdelinger for-

omkostningseffektiv og miljøven-

lokale forankring.

lig kørsel, fordi Vikingbus med sin

Styrkerne ved fusionen er bl.a.

store busflåde og brede geogra-

stordriftsfordele ved indkøb af

fiske dækning kan optimere rute-

busser, brændstof, reservedele

planlægningen, så kørsel med

mv. samt fælles IT- og økono-

tomme busser begrænses, hvilket

misystemer, markedsføring og

medfører en mere bæredygtig

udvikling. Fusionen vil betyde, at

drift.

to afdelinger i Storkøbenhavn vil

Mogens Pedersen, direktør for Egon’s A/S, vil blive adm. direktør for Vikingbus.

Fusionen vil også sikre mere

ventes etableret for at styrke den

Vikingbus vil blive indfaset som

kunne samles i Hvidovre, ligesom

fælles brand efter konkurrence-

afdelinger i Brørup og Vejle vil

myndighedernes godkendelse af

blive samlet i Vejle.
fortsættes næste side

Mogens Pedersen, direktør for

kapitalstærk partner, og efter en

Egon’s A/S, vil blive adm. direktør

grundig proces valgte de Polaris.

for Vikingbus.

”Som en førende operatør

Lars Larsen, direktør for Lar-

ønsker vi at sætte standarderne

senbus ApS, vil blive ansvarlig for

i branchen med veluddannede

busaktiviteter i Østdanmark.

og servicemindede chauffører på

Peter Papuga, direktør for Papuga

danske overenskomster, så vi sik-

Bus A/S, vil blive ansvarlig for bus-

rer maksimal sikkerhed og trivsel

aktiviteter i Vestdanmark.

for både kunder og ansatte. Vi

Carsten Papuga, direktør for

Dantaxi 4x48 komplet opbygning

deler værdier og ambitioner med

Papuga A/S, vil blive ansvarlig for

Polaris, og samarbejdet med en

indkøb og udbud.

respekteret, erfaren dansk partner

Fusionen er betinget af kon-

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Taxa 4x35 komplet opbygning

som Polaris betyder, at vi får

kurrencemyndighedernes god-

adgang til stærke kompetencer og

kendelse.

solid erfaring, der kan hjælpe os

Taxa & front view kamera

med at sætte den strategiske kurs

Stærk finansiel og
strategisk partner

og hele tiden udvikle virksomheden”, siger Mogens Pedersen.

Bosch diagnosecenter
Elektronisk diagnose og fejludmåling

Ideen om en fusion er gradvist
idet de har fælles værdier og

Lokal udvikling og
bæredygtig drift

samme syn på faglighed og ser-

Vikingbus vil blive landsdækkende

vice samt deler visioner om et

med afdelinger i København,

kundefokuseret landsdækkende

Køge, Slagelse, Svebølle, Vording-

busselskab. De fire har ønsket at

borg, Vejle, Kolding, Skjern og

udvide ejerkredsen med en stor,

Aarhus, hvor et nyt anlæg bliver

modnet blandt de fire ejerledere

Varme & klima service
Webasto & Ebersbächer garanti-værksted
Vi laver meget mere end dette .......
www.auto-el-specialisten.dk
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fusionen. Rådgivere ved fusionen

for buskørsel inkl. handicap- og

er PwC Corporate Finance og

sygetransport, speciel rute- og

advokatfirmaet Lundgrens.

skolekørsel, selskabs- og turistkør-

Peter Papuga, direktør for Papuga Bus A/S,
vil blive ansvarlig for busaktiviteter i Vestdanmark.

sel. Egons har 180 medarbejdere

Om Polaris

på hovedkontoret i Slagelse og

Polaris er en nordisk kapitalfond

flere afdelinger på Sjælland og i

med hovedsæde i København,

Hovedstadsområdet. www.egons.

som investerer i veletablerede

dk.

mellemstore virksomheder i Nor4 fonde med mere end 9 mia. kr.

Om Larsenbus ApS
(Københavns Bustrafik)

i kapitaltilsagn. Polaris’ investe-

Larsenbus blev etableret i 2006

ringsfokus er virksomheder med

af Lars Larsen. Virksomheden har

vækst- samt udviklingspotentiale.

i de seneste 14 år været drevet

Polaris har til dato investeret i 42

under brands som Københavns

virksomheder og foretaget flere

Bustrafik, Dania Turist, Lokalbus,

end 70 tillægsinvesteringer til

Schmidts Turist, Holte Turist,

porteføljevirksomhederne. Polaris

Brønnums, Veddebus, Kolls Turist,

ejer 13 virksomheder med en

Bjert Busser, Centrum Turist og

samlet omsætning på 7 mia. kr.

Vikingbus. Alle brands har udført

og 5.000 ansatte.

alle former for buskørsel og

den. Polaris har siden 1998 rejst

Managing Partner Jan Johan
Kühl fra Polaris siger:
“Vi har stor respekt for de fire

Carsten Papuga, direktør for Papuga A/S, vil blive ansvarlig for indkøb og udbud.

bustransport for rejsebureauer, erhvervskunder, offentlige myndigheder og private. Larsenbus har

ejerledere. Det er dygtige, kom-

500 medarbejdere og hovedkon-

petente forretningsfolk. Vi klikker

tor i Hvidovre og Køge.

godt med dem, og vi har samme
syn på Vikingbus store potentiale

Om Papuga A/S

og på, hvad der kræves for at

Papuga blev grundlagt i 1971 af

sætte standarderne i branchen. Vi

Merete og John Papuga. I dag

glæder os til et partnerskab om at

ejes og ledes virksomheden af

udvikle virksomheden og skabe

sønnen Carsten. Papuga’s spe-

Danmarks første reelt landsdæk-

ciale er busrejser af høj kvalitet

kende busselskab, der kan gå

til bl.a. europæiske feriemål og

forrest inden for service, kvalitet

arrangementer rundt i Danmark.

og bæredygtig drift”.

Papuga A/S har 18 medarbejdere

mann Busser, Egeskov Turistfart

mark. Papuga Bus har som den

og afdelinger i Kolding og Brørup.

og Bookingabus, af sønnen Peter

eneste vundet prisen som Året

ww.papuga.dk

(75%) og Lars Larsen (25%). Pa-

Turistbusselskab to gange kåret

Om Egon’s A/S
Egons blev grundlagt i 1982 af

Lars Larsen, direktør for Larsenbus ApS, vil blive ansvarlig for busaktiviteter i Østdanmark.

puga Bus’ speciale er busrejser til

af brancheforeningen, Dansk Per-

Egon Pedersen og ejes og drives

Om Papuga Bus A/S

turistmål i hele Europa for nogle

sontransport. Virksomheden har

i dag af sønnen Mogens. Egons,

Papuga Bus blev etableret I 1964

af landets største rejsebureauer

80 medarbejdere og hovedkontor

som også omfatter virksomheden

af Hein Papuga. I dag ejes virk-

både sommer og vinter samt

i Vejle.

Ørslev Turistfart, driver alle former

somheden, der også driver Fol-

kørsel for erhvervskunder i Dan-
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Prius+
Mirai

Camry

Corolla Touring Sports

RAV4

DER ER HYBRID, OG DER ER TOYOTA HYBRID.
Toyota’s Hybrid-teknologi er bygget på mere end 20 års hybridinnovation. Hybrid har altid automatgear
og er et miljørigtigt valg til din næste bil. Skal din næste TAXI også være en Toyota Hybrid ?

Så kontakt din lokale Toyota-forhandler, eller se mere på toyota.dk/taxi
Prius+. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2 km/l. CO2-udslip 131-132 g/km.
Mirai. Er en brintbil. CO2-udslip 0 g/km.
RAV4. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2-17,9 km/l. CO2-udslip 126-131 g/km.
Camry. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,2-18,9 km/l. CO2-udslip 119-125 g/km.
Corolla Touring Sports. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,9-22,2 km/l. CO2-udslip 101-119 g/km.

Danskerne er skeptiske
overfor elbiler

Elbilen er endnu ikke et attraktivt

peger på, at barrierer som pris,

vi vælter os i klimahandleplaner

afgiftsfrie, så må politikerne finde

valg, når vi anskaffer os en ny bil,

mangel på ladestandere og batte-

for andre sektorer som affald

en anden måde at finde de

viser en undersøgelse fra Ingeni-

rilevetid gør, at de ikke ser elbilen

og energi, er anbefalingerne

penge, som benzin- og dieselbiler

ørforeningen, IDA. Barrierer som

som en et oplagt valg.

fra Elbilskommissionen lige på

hvert år bidrager med til stats-

trapperne, som har til opgave

kassen”, siger Thomas Damkjær

transportsektor er nødvendig for

at komme med anbefalinger til,

Petersen.

at reducere vores klimabelastning,

hvordan den grønne omlægning

leve længere, og så skal der

og her skal elbilerne bidrage som

af den danske bilpark skal foregå.

Danmark forbyde salget af nye

være en overflod af tilgængelige

en del af løsningen. Vi bliver nødt

Kommissionen skal netop også

benzin- og dieselbiler allerede fra

ladestandere, før vi er klar til at

til at gøre det attraktivt for folk at

kigge på afgiftssporet.

2022, hvis transportsektoren skal

kaste penge efter en elbil. Det er

vælge en elbil, når de skal anskaf-

konklusionen i en ny befolkningsundersøgelse fra Ingeniørforenin-

pris, batterilevetid og manglende
ladestandere står i vejen.
Prisen skal ned, batteriet skal

“En omstilling af den danske

Ifølge beregninger fra IDA bør

“Vi bliver nødt til at kigge på

bidrage tilstrækkeligt til en CO2-

fe sig en ny bil. Derfor haster det

en eller anden form for afgifts-

reduktion på 70 procent i 2030,

også med, at politikerne sætter

fritagelse, så en elbil bliver et

som er nedfældet i den klimalov,

gen, IDA. I undersøgelsen har

skub i tiltagene, der skal gøre det

mere naturligt valg for flere. Jeg

der blev vedtaget af Folketinget

2.000 danskere svaret på, hvor

nemmere og billigere at vælge

ser også gerne, at man kom med

sidste år. Forestil dig at du skulle

stor sandsynligheden er for, at de

en elbil”, siger Thomas Damkjær

et afgiftsregime, der gælder de

have en ny bil. Hvor sandsynligt

ville vælge en elbil, hvis de skulle

Petersen, der er formand for IDA.

næste 10 år, så der bliver skabt

ville det være at du ville vælge

en vis tryghed for bilkøbere og

en elbil?

anskaffe sig en ny bil. Kun 13 pct.

Godt 2 ud af 3 af de adspurg-

svarer, at de ville vælge en elbil.

te i undersøgelsen peger på, at

-sælgere om afgifterne på alle

De adspurgte i undersøgelsen

elbilerne endnu er for dyre. Mens

biltyper. Hvis elbilerne skal være
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Dantaxivognmænd sagsøger
foreningen Dantaxi F.M.B.A
En gruppe på 13 Dantaxivogn-

stadig vognmænd, som ikke har

mænd har sagsøgt Dantaxi 4x48

konverteret deres tilladelser og af

F.M.B.A

hensyn til dem, er det i stæv-

Vognmændene er utilfredse

mer, der har fået dem inddraget.

ring om fastholdelse af pladsleje

Det bemærkes særskilt fra

og øvrige økonomiske vilkår var

vognmandsgruppen, at det ikke

en del af kontrakten. Bestyrelsen

ningen et krav, at vognmænd,

gør nogen forskel, at der på

lovede vognmændene uændrede

med en uddeling af foreningens

der ikke har konverteret, også får

tidligere generalforsamlinger i

økonomiske vilkår, da de frem-

midler på 1.250.000 kroner. Pen-

10.000 kroner pr bil.

foreningen med kvalificeret flertal

lagde aftalen med Triton ved et

er blevet vedtaget ændringer i

møde på Glostrup Park Hotel den
29. oktober 2018.

gene blev udbetalt til alle landets
Dantaxivognmænd, uanset om

TaxiNord-beviser inddraget

vedtægternes bestemmelse om

de var medlemmer eller ikke-

Ved samme lejlighed inddragede

TaxiNord-beviset, da ingen vedta-

medlemmer af foreningen. Belø-

foreningen TaxiNord-beviser til en

gelser indebar en forskelsbehand-

op til 10 procent i juli 2019 og

bet blev tilkendt alle vognmænd

værdi på op til 100.000 kroner pr.

ling af medlemmerne.

vognmændene har fået mange

som konverteringsbonus i puljer

vognmand fra de medlemmer af

af 10.000 kroner. Denne hand-

foreningen, der ikke konverterede

ling var i strid med vedtægterne,
mener vognmændene.

Pladslejen er siden steget med

andre omkostninger pålagt efter
salget. F.eks. er 2.400 kroner til

til EP-tilladelser efter den nye lov.

Vognmændene vil have
indblik i handel med Triton

Vognmandsgruppen mener også,

Som et selvstændigt punkt til

Montering af folie på bilen, som

arbejdstøj om året blevet fjernet.

Foreningen foretog en præ-

at denne handling var ulovlig, da

retssagen forlanger vognmands-

før blev betalt af foreningen,

miering med foreningens midler

der var tale om en klar forskels-

gruppen at få indblik i detaljerne

skal nu betales af vognmanden

på 10.000 kroner til alle Danta-

behandling af medlemmerne, da

omkring kapitalfonden Tritons køb

selv. Endvidere er der en kraftig

xivognmænd, der konverterede

nogle medlemmers rettigheder

af Dantaxi.

stigning af skjulte rabatter på

deres kommunale tilladelser til

blev inddraget til fordel for andre.

Bestyrelsen nægtede på en

EP-tilladelser efter den nye lov.

Vognmandsgruppen mener, at

generalforsamling den 23. maj

“Sagsøgte tilpligtes at frem-

En handling, der ifølge vogn-

kontokørsel mm.

beslutningerne er ugyldige med

2019 at fremlægge kontrakten

lægge aftale mellem sagsøgte og

mandsgruppen, var i strid med

den effekt, dels at vedtægterne

og havde held til at overleve et

kapitalfonden Triton om sagsøg-

foreningens vedtægter § 17, hvor

må føres tilbage til det indhold,

mistillidsvotum om emnet.

tes salg af sagsøgtes aktiviteter til

fremgår, at foreningens midler

de havde før vedtagelsen på den

Vognmandsgruppen ønsker

efter afvikling skal fordeles ligeligt

ordinære generalforsamling, dels

indsigt i, om bestyrelsesmedlem-

blandt foreningens medlemmer.

at inddragne TaxiNord-beviser må

mer har beriget sig selv ved salget

udstedes på ny til de medlem-

af Dantaxi og samtidig få en afkla-

I vognmandsforeningen er der
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kapitalfonden Triton”, hedder det i
påstandsdokumentet.

Dantaxi er rykket ind i
Horsens og Randers
Efter mange år næsten uden kon-

med Covid-19-tiltag i alle vogne,

kurrence på taxiområdet, er der

forklarer Vincent Thurairajah.

igen to taxiselskaber at vælge

I Horsens forventer Nevzat Ka-

imellem i både Randers og Hor-

ratas, at de 15 taxier kan dække

sens.

det aktuelle behov. men er klar til

I Randers er det den lokale
vognmand Vincent Thurairajah,
der har indgået samarbejde med

at supplere med endnu flere, hvis
kunderne tager godt imod.
Det hører til sjældenhederne,

Dantaxi og sætter 10 vogne på

at der kommer nye taxier til Hor-

gaden. I Horsens er det Nevzat

sens. Faktisk har vognantallet i

Karatas, der sætter 15 vogne på

en længere periode været ned-

gaden.

adgående, og er faldet fra 60 til

Begge steder forventes det,

Vognmand
Nevzat Karatas,
Horsens

under 30.

blive en fordel for en by som

ders gør med et slag Dantaxi til

at lanceringen vil betyde kortere

Horsens. Ventetiden kommer

det selskab i Østjylland med det

ventetid på taxi'er, samt en bedre

ned, og dækningen forbedres.

højeste taxiantal, og eneste sel-

dækning af yderområderne i

Når tiden er til det og de mange

skab, der dækker hele området.

kommunerne, hedder det i en

koncerter og andre kulturtilbud

For Dantaxi’s kommercielle

pressemeddelelse.

vender tilbage, skal vi undgå en

direktør, Vibeke Wolfsberg, er Øst-

situation, hvor taxierne bare kører

jylland et af de mest interessante

forbi folk på grund af for få taxier.

vækstområder, og hun ser frem til

Lige nu tror vi, at de 15 taxier kan

at servicere borgere og virksom-

“Der er et behov for flere
taxier i Randers, og 10 vogne,
tror jeg, i første omgang dækker

Vognmand Vincent Thurairajah, Randers

behovet. Men bliver det en suc-

dække det aktuelle behov, men vi

heder i taxier, hvor tryghed er i

ces, vil vi udvide med flere vogne.

Nevzat Karatas forklarer, at etab-

er klar til at supplere med endnu

højsædet.

Det er en god nyhed, og vil gavne

leringen i Horsens har været un-

flere, hvis kunderne tager godt

byen, at der nu kommer konkur-

dervejs i en periode, men blev for-

imod os”, siger Nevzat Karatas.

rence. For kunderne betyder

sinket som følge af Coronakrisen.

skiller os ud, er det tætte samar-

Konkurrence

bejde med taxier i nabobyerne,

“Jeg er af den overbevisning, at

Udvidelsen gør Dantaxi til
det største taxiselskab i
Østjylland

og som noget helt unikt, kører vi

konkurrence på taxiområdet kan

Udvidelsen til Horsens og Ran-

det kortere ventetid. Der hvor vi
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Vi køber
din taxa
uden afgift
Kontant afregning
- afhentning over hele landet
Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

bilbud.dk

Kontakt:
Salgschef Peter René Bostrup
Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk

Viggo kører ud af corona med
rekordomsætning første weekend i august - og lancerer i
Aarhus sidst i 2020
Branchen har taget nogle hårde

var planen, da Viggo for lidt min-

ning er at nå op på 150 inden

Viggo i Aarhus. Kenneth Herschel

slag i kølvandet på corona og

dre end et år siden satte første bil

udgangen af 2020, og vi arbejder

forklarer:

lockdown af Danmark i adskil-

på gaden. I dag har Viggo 54 biler

også på en ny kapitalrejsning”.

lige måneder. Nicolai Uglebjerg,

på gaden i København, og 15 nye

Operations Manager og Kenneth

er på vej ind, oplyser direktøren,

Danmark uddyber Viggo, at de

en stor efterspørgsel fra vores ek-

Herschel, CEO i Viggo er dog

Kenneth Herschel. Til Finans har

har stor tro på fremtiden. En tro,

sisterende virksomhedskunder, og

fortrøstningsfulde og fortæller her

han for nylig udtalt:

der bl.a er styrket af ti nye er-

også private er begyndt at række

vi op for Aarhus. Vi ser allerede

hvervsaftaler, der er tegnet alene

ud til os for at spørge, hvornår vi

genåbningen og hvad fremtiden

der ud af vores tidsplan, så vi når

i juli, aftaler med to af Danmarks

starter op i Aarhus".

bringer.

ikke de 200 biler. Men vi er på

største virksomheder, samt en all-

Netop på grund af den sti-

vej i fuldstændig samme retning

time rekordomsætning den første

gende efterspørgsel leder Viggo

som før. Vores interne målsæt-

weekend i august:

nu også efter flere vognmænd,

om, hvordan det er gået siden

200 Viggo-taxaer skulle i løbet
af 2020 køre i København. Det

"Vi fik rykket 3-4 gode måne-

Over for Taxi Minibus og Bus

"I sidste kvartal af 2020 åbner

”Corona har været hårdt at

der kan køre kunderne - både i

komme igennem - men det posi-

København og i Aarhus. Opera-

tive er, at mange virksomheder i

tions Manager hos Viggo, Nicolai

forbindelse med krisen, er be-

Uglebjerg udtaler:

gyndt at genoverveje deres leve-

"Vi kan se en klar stigning i

randører for især at blive mere

omsætningen, og vi læser meget

bæredygtige. Vi kan tydeligt mærke,

tydeligt ud af af tallene, at vi er

at vi er blevet et mere naturligt valg

godt på vej mod målene. Øget

i processen for virksomheder, der

omsætning og efterspørgsel gør,

gerne vil gå en grønnere retning".

at vi har brug for flere vogne, for
at vi kan levere til alle de kunder,

Aarhus

der gerne vil køre med os.

Erhvervsvirksomhederne kan
nu se frem til at kunne bruge
Operations Manager hos Viggo, Nicolai
Uglebjerg
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fortsættes næste side

Vi stiller høje krav til vores chauf-

være chauffør. Der er færre sure

fører - for vores chauffører har en

kunder, fordi folk helt fra starten

gennemsnitlig rating på 4,83 ud

er glade for de faste priser og for

af 5 stjerner, og den gode stan-

at gøre noget godt for klimaet

dard skal selvfølgelig opretholdes.

ved at køre med Viggo og Viggo-

Vi oplever da også en interesse

chaufførernes signatur: at åbne

fra vognmænd, der gerne vil køre

døren kun kunden".

med andre ligesindede, der går

Nicolai Uglebjerg kan afsløre, at

op i god service - men vi har brug

Viggos vognmænd i gennemsnit

for endnu flere".

får omkring 60% af deres ture fra

Nicolai Uglebjerg har selv

app'en. Men der er flere vogn-

stået i spidsen for et projekt, der

mænd, der foretrækker udeluk-

gør det lettere at komme med

kende, at køre appture og ser

ombord som vognmand - for

mere end 80% af deres omsæt-

Viggo har en ambition om at

ning komme ind via app-bestillin-

levere den bedste service ikke

ger. Det faktum, at størstedelen

kun til kunderne, men også til

af turene kommer fra Viggos

vognmændene.

app gør, at det er enormt let at

Ideen er, at man som vogn-

komme i gang som vognmand -

mand kun skal koncentrere sig

for man skal ikke vide en masse

om at levere en god service til

omkring, hvor de bedste kunder

kunderne, og at mange af de ad-

er for at lave en god omsætning.

ministrative opgaver ved at være

"En af vores dygtigste og bedst

vognmand klares af Viggo. De

indtjenende vognmænd, har blot

ordner blandt andet bogføring og

fire måneders erfaring bag rattet

lønkørsel for deres vognmænd, og

- hans recept er, at han benytter

kalder denne løsning Viggo 360º.

Viggo's Heatmap, hvor han kan

"På grund af Viggos teknologi
skal man ikke bekymre sig om
meget andet end bare at køre og

se de øvrige biler og hvor der er

Førtidspensionister i Randers
kan køre i bus
for en krone om
dagen

ture".
Viggo afholder informations-

Fra 15. september kan førtids-

udvidet til også at omfatte før-

levere en god service til kun-

møder i København og Aarhus

pensionister købe pensionistkort

tidspensionister. Samtidig ændres

derne. Og når man får så mange

Aarhus i løbet af august og

til busserne i Randers Kommune.

prisen til 365 kroner om året -

appkunder, der er glade for at

september. Man læse mere og

Hidtil har det kun været alders-

svarende til kun en enkelt krone

køre i en elbil, bliver det også

tilmelde sig på www.viggo.com/

pensionister (+65 år), som har

om dagen.

naturligt en god oplevelse at

vognmand.

kunnet benytte sig af det fordel-

IVS-selskab

med tilladelse til erhvervsmæssig
persontransport sælges
Formidling via
Taxi Minibus & Bus Danmark 49262626 / mobil 31171921
taxi@verting.dk

Pensionistkortet giver fri rejse

agtige tilbud i Randers. Fremover

med Midttrafiks busser inden for

kan også førtidspensionisterne

Randers Kommune hele døgnet

komme billigt med bussen.

på hverdage og i weekender/hel-

Pensionisterne i Randers Kommune har i en årrække kunnet
købe et særligt billigt pensionistkort til 300 kroner om året. Fra
15. september bliver tilbuddet
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ligdage.

Mange har forladt løn-

kompensationsordningen
Næsten en kvart million danskere

den får kompenseret en andel af

egne ben. Men vi må ikke tro, at

også lige nu på initiativer, der skal

var sendt hjem med lønkompen-

lønnen fra staten.

vi har overstået det hele. Mange

sørge for, at nogle af de brancher,

sation i foråret. Aktuelt er der søgt

Tallet er dermed med til at

virksomheder kæmper stadig,

der er hårdest ramt, får mere

og godkendt lønkompensation for

tegne en del af billedet af, hvor-

og derfor arbejder regeringen

hjælp. Det skal blandt andet ske

14.000 personer, viser foreløbige

dan det går for de danske virk-

tal fra Erhvervsstyrelsen.

somheder, der har været påvirket

Da corona-nedlukningen

ved Forum for genstart, der netop
er blevet lanceret, hvor regering

Antal personer hjemsendt
med godkendt ansøgning om
lønkompensation

af coronaen siden foråret.

var på sit højeste, var flere end
lagt hjemsendt – med lønkom-

Erhvervsminister Simon
Kollerup:

pensation fra staten. Ordningen

”Jeg er glad for, at ordningen har

om lønkompensation bidrager til,

været med til at holde hånden

at fyringstruede lønmodtagere i

under danske lønmodtagere

stedet kan blive sendt hjem med

og arbejdspladser, og at flere

deres fulde løn, mens virksomhe-

virksomheder nu igen kan stå på

240.000 sendt hjem – eller plan-

Fakta om opgørelsen
I uge 32 blev der søgt og godkendt lønkompensation for 13.738
personer. Tallet vil formentlig stige i takt med, at virksomhederne
får indsendt og behandlet deres ansøgninger, men det er markant
færre end i foråret. I uge 18 var der 244.333.
Tallet fra godkendte ansøgninger dækker over antallet af unikke
personer, der er hjemsendt den pågældende uge med en godkendt ansøgning. Virksomheder kan sende medarbejdere hjem og
først søge ordningen senere (frem til d. 20. september).
I de tidligere ansøgningsrunder har især store virksomheder søgt
relativt sent i perioden, hvorfor det vurderes, at væsentligt flere
aktuelt er hjemsendt med forventning om, at virksomheden kan
modtage lønkompensation. Omvendt kan nogen være trådt ud
af ordningen igen. Samlet set har 270.000 lønmodtagere været
omfattet af lønkompensationen.

Uge 11 		
Uge 12
Uge 13
Uge 14 		
Uge 15 		
Uge 16 		
Uge 17 		
Uge 18 		
Uge 19 		
Uge 20 		
Uge 21 		
Uge 22 		
Uge 23 		
Uge 24 		
Uge 25 		
Uge 26 		
Uge 27 		
Uge 28 		
Uge 29 		
Uge 30 		
Uge 31 		
Uge 32 		

80.248
148.624
185.946
225.083
233.637
240.345
242.023
244.333
240.758
240.458
238.844
236.990
233.280
229.951
77.080
73.028
65.391
61.222
14.082
14.056
14.038
13.738

sammen med erhvervsledere fra
en lang række erhverv skal finde
tiltag, der kan støtte eksporten”.

Beskæftigelsesminister
Peter Hummelgaard:
”Coronaen har været en kæmpe
kæberasler til økonomien og
arbejdsmarkedet i store dele af
verden og altså også i Danmark.
Rigtig mange har mistet jobbet,
og det er hårdt for den enkelte og
deres familier. Situationen kunne
have været endnu værre, hvis vi
ikke havde haft lønkompensation.
Ordningen har været med til at
bevare tusindvis af arbejdspladser, selv om der i perioder har
været tomme ordrebøgerne og
ingen kunder.
Lønkompensation er ikke
holdbar i længden, og derfor har
regeringen og arbejdsmarkedets
parter aftalt at udfase ordningen.

Kilde: Erhvervsstyrelsen
fortsættes næste side
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Det betyder desværre også, at vi
kan forvente flere fyringer. Regeringen er optaget at få gang i økonomien igen og skabe nye jobs.
Bl.a. kan danskerne snart hæve
59 milliarder kroner af de indefrosne feriepenge, og fra august
har ufaglærte på dagpenge haft-

Stor søgning til chaufførkurser - især til 3-dages
chaufførkurser til varebil

ret til at tage en uddannelse på
110 pct. dagpengesats, hvis det
er inden for et område med gode

Mangler du et job her og nu mens

bil starter den 15. september og

jobmuligheder. Fx job som opstår

taxi- og busbranchen stadig er

er et kursus af 22 timers varighed

som følge af den brede aftale om

ved at komme sig oven på Corona-

fordelt på tre dage.

at klimarenovere landets almene

krisen, så er der lige nu mulighed

boliger for 30 milliarder kroner.

for at tage et 3-dages chauffør-

Taxi stadig populært

Denne gang skal vi ud af krisen

kursus til varebil hos Dansk Befor-

Taxiområdet er dog stadig popu-

på en mere retfærdig måde".

drings Center i Glostrup.

lært, selv om der lige har været

”Vi mærker, at der lige nu er en

nedgangstider på grund af Corona-

enorm efterspørgsel af chauffører

krisen:

til varebil og kan derfor nemt ga-

IVS-selskab

med tilladelse til
erhvervsmæssig
persontransport
sælges
Formidling via
Taxi Minibus & Bus Danmark
49262626 / mobil 31171921
taxi@verting.dk

”Vi får mange henvendelser fra

rantere job til vores kursister. Vi

jobcentre, som gerne vil opkva-

matcher de ledige chauffører med

lificere de ledige ved at de tager

de arbejdsgivere, der står og mang-

chaufførkurser og kursister på

ler folk”, fortæller indehaver af

dagpenge og kontanthjælp kan

Dansk Befordrings Center, Faisel

tilmed få betalt deres kursusop-

Bhatti Rashid. Han har arbejdet

hold. Efter 11 undervisningsdage

inden for transportbranchen i 20 år

er chaufførerne på taxiholdene

- heraf ca. 14 år inden for taxi-

klar til job”, fortæller Faisel Bhatti

branchen.

Rashid.
Dansk Befordrings Center

Indehaver af Dansk Befordrings Center,
Faisel Bhatti Rashid.

Dansk Befordrings Center giver:
* Jobgaranti & individuel

Dansk Befordrings Center
har et solidt netværk, som
de dagligt samarbejder
med.

uddanner og leverer kvalificeret

arbejbejdsgivererklæring til taxi, flex

arbejdskraft til transportbranchen.

og varebil.

Centret uddanner chauffører,

* Samarbejder med jobcentre

til at yde den bedste service i

og a-kasser.

Lige nu mangler der mindst 100

branchen og har mere end 20

* Tilbyder ledige borgere jobrettet

chauffører og er man som chauf-

års erfaring i transportbranchen.

vejledning hos vores jobkonsulent.

før klar til at tage ansvar som

Er der behov for at afholde kurser

* Har et solidt netværk af aftager-

vognmand, er der et vognmands-

andre steder i landet, rykker

virksomheder, der mangler

kursus til varebiler af fem dages

Dansk Befordrings Center gerne

chauffører inden for transport-

varighed.

ud og afvikler kurser netop dér

branchen.

Næste chaufførkursus til vare-

hvor behovet er.
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Ransagning mod Urban Go:

Direktør sigtes for at udføre
erhvervsmæssig persontransport og for at drive kørselskontor uden tilladelse

Nyt kørselskontor i
Vesthimmerland
Lars Nielsen, indehaver af Gunnars Taxi i Aars, har hos Færdselsstyrelsen
opnået tilladelse til at drive kørselskontor. Lars Nielsen har 7 tilladelser til taxi
samt en enkelt tilladelse til bus og har været vognmand siden 1983.
Som landvognmand kunne Lars Nielsen havde valgt en løsning, der ikke
havde krævet en halv million i sikkerhedsstillelse over for Færdselsstyrelsen,
men det var han ikke interesseret i.
“Jeg var ikke interesseret i en tilladelse med geografisk begrænsning og et
max på tre tilladelser, sådan som tilladelserne til landdistrikt fungerer, derfor
valgte jeg den dyrere løsning, hvor jeg skulle stille en halv million kroner som
sikkerhed over for Færdselsstyrelsen”, fortæller Lars Nielsen til Taxi Minibus &
Bus Danmark.
Aars eller Års er ifølge Wikipedia en tidligere stationsby i Vesthimmerland med
8.465 indbyggere, beliggende 43 km sydvest for Aalborg, 44 km nord for
Viborg, 28 km nordvest for Hobro og 27 km sydøst for Løgstør. Byen hører til
Region Nordjylland og er kommunesæde og den største by i Vesthimmerlands
Kommune. I 1970-2006 var byen kommunesæde i Aars Kommune.

Kørte taxi et år i falsk navn
En 41-årig mand er ved Retten i Svendborg blevet dømt for bedrageri og for at
køre taxa uden førerret. Gennem et år - og ved at forevise et falsk førerkort - lykkedes det for den dømte at køre ikke mindre end 289 vagter for en taxavognmand i Svendborg. Det skriver Fyns Amts Avis.
I samme periode hævede taxachaufføren fuld understøttelse og blev derfor
dømt for bedrageri over for sin A-kasse, 3F. Dommen lød på 30 dages betinget
fængsel og 40 timers samfundstjeneste samt en bøde på 12.000 kroner,
skriver FAA.dk

Københavns Vestegns Politi har ransaget to adresser med relation til firmaet
Urban Go. Adresserne i Glostrup og på Frederiksberg er blevet ransaget, da
politiet mistænker Urban Go for at bedrive ulovlig taxivirksomhed.
I forbindelse med ransagningerne er der rejst sigtelse mod firmaerne Urban
CPH og Urban Assist for overtrædelse af taxiloven § 4 og § 5, der handler om
tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og tilladelse til at drive kørselskontor.
Ifølge CVR-registeret er det Lars-Henrik Hjartbo, som er bosiddende på Frederiksberg, der er direktør i Urban CPH og Urban Assist.
På Urban Go´s hjemmeside lægges der ikke skjul på, at det drejer sig om personkørsel: “Du kan altid køre med - blot der er en fragtgenstand med i bilen!
Vi tilbyder kurérservice og du er mere end velkommen til at køre med. Mange
af vores biler har plads til både 3 og 4 passagerer”.

Indisk seriemorder dræbte
mere end 50 taxichauffører og
smed ligene for krokodiller
Ifølge Ekstra Bladet og en del udenlandske medier er en tidligere læge og
indisk seriemorder, Devendar Sharma, blevet anholdt for drab
på mere end 50 taxichauffører.
I ledtog med sine medsammensvorne hyrede de taxier og
dræbte chaufførerne på øde steder og kastede ligene for krokodiller for at slette sporene efter sig. Taxierne blev solgt som
reservedele og indbragte omkring 1.700 kroner i snit.
Devendar Sharma har tidligere været involveret i 125 ulovlige nyretransplantationer, som hver indbragte mellem op til 59.000 kroner pr. stk.
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Ikke at det redder sæsonen på nogen måde, men Cruise Copenhagen håber alligevel på nogle få anløb i
den resterende del af året. Både Aalborg og Skagen (billedet) er stadig på listen til at få anløb.

Fem krydstogtskibe
hugges op
Krydstogtskibe sendt til
ophugning

Ifølge Maritime Danmark

nu til ophugning side om side

af de planlagte krydstogtanløb

har Carnival Corporation solgt

med MS Sovereign (bygget i

i Danmark, der ikke er aflyst.

Fem skibe er i disse dage ved

skibet Carnival Festival, der

1988 og MS Monarch (bygget i

Senest har TUI Cruises forlæn-

at blive hugget op på de to

er bygget i 1990 og Carnival

1990) fra Pullmantur Cruises.

get deres periode, hvor de ikke

ophugningsværfter i Tyrkiet, Ege

Inspiration fra 1996 til ophug-

sejler, indtil udgangen af sep-

Celik og Simsekler.

ning. Carnival Festival ligger

Der er endnu kun 5 procent

tember, hvilket bringer antallet
af aflyste krydstogtanløb op på
545 og 965.601 gæster.
Tre af de tyske Mein Schiffskibe er dog på farten. Mein
Schiff 1 og Mein Schiff 2 har
efter flere ture fra Tyskland til
Kristiansand og Oslo - uden dog
at komme til kaj, netop begge
været i Stockholm og returneret
til henholdsvis Hamborg og
Kiel. Mein Schiff 3 er på vej i
retning mod Middelhavet.

Nyt om tilladelser
Færdselsstyrelsen har frem til fredag den 14. juni 2020 udstedt nye og konverteret
en del kommunale taxitilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Endvidere har
en del nye og konverterede tilladelser skiftet ejere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfa Wagon 19 ApS, Daniel Lashkarivand - Bagsværd
Delta Driver 2 ApS, Abdi Rizak Ali - Odense
OFY ApS, Ömer Yüksel - Frederiksberg
Safe Driver 2 ApS, Siri Lise Friis Osmann - Aarhus
3 X 9 ApS, Abshir Mahamed Ahmed - Odense
Al-Issa Transport ApS, Issa Abdallah Al-Issa - Odense
BE Taxa ApS, Arslan Ahmad Mustapha - Aarhus
FAI IVS, Sidrah Faizan - Kastrup
Mobility Denmark 11 IVS, Haulier Holding - Gentofte
Naima Pedersen - Kalundborg
Vores Taxi ApS, Hanne Pedersen - Hampen (2 tilladelser)
DT5029 IVS, Abdi Adam - Brønderslev
DT7145 ApS, Tuba Yüksel - Brøndby Strand
DT7209 ApS, Shamsuddin Nasratyar - Slagelse
Shabbir Ahmed Taxivognmand ApS - København N
PTI Transport IVS, Muhammad Qasim - København NV
R. Q. ApS, Mohammad Raza Iftikhar Qureshi - Søborg
TV. GUNGOR PIROGLU IVS, Resat Güngör Piroglu
- Karlslunde.

Nye busvognmænd
• EJ Group ApS, Kaare Holler Jessen - Højer
• Pletten Limo ApS, Søren Bonde - Kokkedal
Ophørt med tilladelser til bus
• Fejø Bus & Taxi, Espen Olsen - Holte
• Ferritslev Taxi, /Flemming Jensen - Ferritslev Fyn
Ophørt med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport
• Ferritslev Taxi, Flemming Jensen - Ferritslev Fyn
(Flere tilladelser)
• AA Taxi, Abdigani Hassan - Aalborg
• Star Travel, Uzma Abdul Razzaq - Brønshøj
• Per Holm Frederiksen - Nørresundby
• Taxi firma af 1898 IVS, Bente Henriksen - Tølløse
Ophørt. med tilladelse til kørselskontor
• Vincent Sygetransport, Aravinthan Thurairajah - Randers
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