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2017 var et godt år for
Dantaxi 4x48 og TAXA 4x35

Waterfront Taxi mangler
biler og chauffører

44.372 lodder i puljen om
150 nye tilladelser

VTS fik medhold af Klagenævn
men ingen erstatning

ADVOKATER
Adil Advokater

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

Buskort - BAB - Flex

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

EUC Nord

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

UCplus A/S

Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00

FINANSIERING

Vognmmandsspecialisterne ApS

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

Nykredit Leasing A/S

Revision 80 ApS - Registreret revisor
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

RTT

Gørløse Auto Import ApS

Ledøje Bygade 52 - 2765 Smørum
Tlf. 44 65 08 39 / 40 10 08 39
www..po-auto.dk - p.o.auto@mail.tele.dk

P.O. AUTO

REPARATION AF INTERIØR
OG DØRBEKLÆDNING

3F Københavns Chauffører

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

KURSER/UDDANNELSE

REVISION OG BOGFØRING

AMU SYD

Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll

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

Birkedommervej 27, 1. 2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk

MERCEDES SERVICE/PLADE

FORENINGER/FAG.ORG.

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

TaxiRiget ApS

Larsens Auto-El

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

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

Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

Andkærvej 19, 7100 Vejle
info@vognms.dk
www.blivvognmand.dk
Tlf. 2234 0500 / 2830 8588 / 2023 3050

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

Arbejdsgiverforeningen for
Taxivognmænd i
Danmark

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak

Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr
Transformervej 4, 2860 Søborg
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen
Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

VOLVO-RESERVEDELE
Spar op til 60% på Volvo-reservedele
Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk

Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.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
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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:
TaxiMinibus Danmark tlf. 49 262626

Vognmænd i Waterfront Taxi tilbyder fast løn til chauffører

Waterfront Taxi mangler både
biler og chauffører
Tekst og foto: Tommy Verting

”Vi kommer fra branchen og er

vil tage markedsandele fra os. Vi

løsning i stedet for den velkendte

ikke nogle nye opkomlinge ude-

er danske og vil være med i kam-

provisionsafregning. Det gælder

Waterfront Taxi A/S er efter tre

fra. Vi ved en del om taxiområdet

pen, derfor bør branchen tage

både på dag- og nattevagter”, slut-

måneders drift i København kom-

og kører en lovlig forretning. Vi er

godt imod os i stedet for at køre

ter Haydar Shaiwandi.

met godt fra start, men det er svært

innovative og forsøger at skabe

en hetz mod os”, forklarer Haydar

for det nye taxiselskab at følge med

noget. Derfor er det trist, at kolle-

Shaiwandi videre.

efterspørgslen. Waterfront Taxi

ger ikke holder sig til sandheden,

”I Waterfront Taxi er vi flere

mangler både biler og chauffører.

når de omtaler os på facebook og

vognmænd, der tilbyder fast løn

andre steder. Om kort tid kom-

og ordnede forhold til chauffører,

mer der mastodonter udefra, som

hvis de foretrækker en sådan

”Vi har lige nu syv af vore egne
biler kørende samt to indlejer-

Waterfront Taxi kører også en
afdeling med fire vogne i Vordingborg, hvoraf den ene bil tilhører
en indlejer-vognmand.

vognmænd med nye tilladelser til
erhvervsmæssig persontransport
og vi kunne godt bruge nogle
flere biler for at kunne følge med”,
fortæller Haydar Shaiwandi, der er
en af de to partnere bag Waterfront Taxi.
”I Waterfront Taxi kræver vi ikke
et dyrt indskud af vognmændene.
De skal heller ikke betale en høj
pladsleje og de kan forlade os
igen med kun en enkelt måneds
opsigelse. Det gør det lettere for
nye vognmænd at afprøve vores
koncept”, forklarer Haidar Shaiwandi videre.
Forløbet for Waterfront Taxi over
de første tre måneder i København
har været fint. Haydar Shaiwandi
er dog lidt skuffet over den hårde
medfart Waterfront Taxi har fået af
kolleger på de sociale medier:
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Mange kedelige sager kunne være undgået

3F bør være på forkant og indgå
en god og orienterende dialog
med vognmændene
Af Tommy Verting

en chauffør forlader sit job efter
en tvist med arbejdsgiveren.

Mange tvister kan undgås, hvis

Chaufføren henvender sig i en

3F sadler om og henvender sig

fagforening, som hurtigt kan se,

til arbejdsgiverne på en fornuftig

at der er et lønkrav og i mange til-

måde. 3F bør være på forkant

fælde rejses der krav om så store

og undlade at være så fremfø-

beløb, at en vognmand opgiver at

rende med ensidigt diktat over

videreføre sin forretning. Det kan

for arbejdsgiverne om at dét og

undgås i fremtiden, hvis 3F sadler

dét er forkert, når først ”sagerne”

om og går i dialog med vogn-

er opstået. Ordene kommer fra

mændene på et langt tidligere

Christian Thomsen, direktør i T

tidspunkt og lærer både chauf-

Busser ApS i Slagelse.

fører og vognmænd om regler og

”3F bør i stedet henvende

rettigheder på arbejdsmarkedet

sig på en pæn måde og forklare

for både arbejdstager og arbejds-

vognmændene, at de ikke gør

giver”, forklarer Christian Thomsen

tingene, som de burde gøre. Så

videre.

kan parterne sætte sig ned og få

Han er overbevist om, at dialo-

"For mit eget vedkommende vil jeg da gerne være behjælpelig, hvis en arbejdsgiver skulle rette
henvendelse. Det sker bare sjældent", lyder kommentaren fra Bo Weye, faglig konsulent i 3F–
Københavns Chauffører.

blot en af dem, der tager ansvar

ansættelseskontrakt”, fortsætter

for, at forretningen kører.

Christian Thomsen. Han mener,

en fornuftig snak om, hvad der er

gen mellem små vognmænd og

forkert og hvad der er rigtigt. På

3F vil blive langt bedre, hvis der

den måde tror jeg, at otte ud af ti

var mere vejledning. 3F´s nuvæ-

parterne imellem kan etableres

fører, at kende deres rettigheder

vognmænd vil få orden i tingene

rende fremturing , hvor de altid

allerede fra start i forbindelse

og få styr på indholdet af ansæt-

og fremover have styr på, hvad

er den angribende part duer ikke.

med udfærdigelsen af en ansæt-

telseskontrakten, da de fleste

det vil sige at være arbejdsgiver”,

3F skal i stedet søge fællesska-

telseskontrakt, som er lovpligtig.

chauffører ikke har så lang en ud-

forklarer Christian Thomsen,

bet med vognmand og chauffør.

Er papirerne i orden fra start kan

dannelse bag sig, når de vælger

direktør i T Busser ApS i Slagelse.

Vognmændene er på mange om-

mange tvister undgås. Det kræver

chaufførjobbet.

”I mange tilfælde kommer

råder ligestillet med chaufførerne

blot, at chaufføren henvender

de kedelige sager først frem, når

og de tjener det samme. Der er

sig i sin fagforening med sin nye

”Udgangspunktet om en dialog

det er specielt vigtigt for chauf-

fortsættes side 6
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BLIV VOGNMAND HOS
TAXA 4x35 OG SKAB
EN FORRETNING MED VÆKST!
Med den største vækst i branchen de seneste
år og dermed også den højeste omsætning
per vogn, kører det godt hos TAXA 4x35. Vil
du med på vognen?
Som vognmand hos TAXA 4x35 får du:
Branchens højeste indkørsel pr. vogn
Den gennemsnitlige omsætning per vogn er over
de seneste år steget med omkring 13% til over
1,3 millioner kroner. Og vores fælles mål og udsigter er, at stigningen vil fortsætte.
Professionel rådgivning til opstart og drift af
din forretning
Vi samarbejder med nordens førende rådgivningsvirksomhed på taxamarkedet, som står klar til
at hjælpe dig med alt fra søgning af nye tilladelser,
selskabsform/virksomhedsordning, indberetning af
løn og skat, selvangivelse og meget mere.
Adgang til over 3.000 erhvervskunder
76% af alle ture hos TAXA 4x35 er centralture (kun
24% gadeture) og vi får nye faste kunder hver dag,
både i City og Storkøbenhavn. Vi konkurrerer på

kvalitet og service frem for pris og tilbyder ikke
store kunderabatter.
Danmarks største taxiapp
Med knap 450.000 downloads har TAXA 4x35 landets
suverænt største taxiapp (Uber havde 300.000 downloads). Over 65% af alle bestillinger hos TAXA er
digitale og tallet stiger. Vi opdaterer løbende vores
App med nye features.
Gratis kursus til dig og dine chauffører
Du og dine chauffører får adgang til professionelle
interne kurser med kompetente undervisere (som
også selv kører taxa) samt døgnåben chaufførlinje
med servicemindet personale.
Vi tager godt hånd om dig fra dag 1
Kommunikation og højt serviceniveau er vigtig for
os. Vores venlige personale i TAXAs servicecenter er
altid klar til at hjælpe dig og svare på spørgsmål.
Du får også adgang til vores vognmandsportal med
daglig info om din forretning, og vi holder dig
orienteret med ugentlige vognmands-nyhedsbreve
samt løbende kommunikation.

TAXI DANMARK DECEMBER -17 5
Vil du høre mere så kontakt adm. direktør Peter Bjerregaard på tlf. 41969125
eller send en mail til taxa@taxa.dk - Læs mere på www.taxa.dk

Gevinst for 3F

gen. Der er ingen der tvinger en

Christian Thomsen er overbevist

arbejdsgiver til at være arbejds-

om, at 3F vil få en meget stor

giver. Loven skal overholdes og

gevinst ud af at ændre deres nu-

overenskomsten skal følges.

værende image ved at orientere

3F’s opgave er at sikre sine

på forhånd i stedet for at sætte

medlemmer gode løn og ar-

fronter op efterfølgende. Det vil

bejdsvilkår. Det gør 3F bl.a. ved

tiltrække langt flere medlem-

at indgå overenskomster med de

mer – især hvis vognmændene

respektive arbejdsgiverforeninger.

føler, at 3F er en god samar-

Det er altså ikke fagforeningen

bejdspartner, der anbefaler deres

opgave at råde, vejlede og

chauffører at melde sig ind i 3F,

informere arbejdsgiverne. De må

konkluderer direktøren.

selv gøre en indsats for at tilegne
sig den viden, der gør, at de ikke

Glemmer arbejdsgiverforeningernes rolle

underbetaler deres ansatte chauf-

”Det er ligesom som om, arbejds-

Weye, faglig konsulent i 3F–Kø-

giveren glemmer rollefordelin-

benhavns Chauffører.

fører”, lyder kommentaren fra Bo

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Taxameter til kørselskontor
27 års erfaring i taxa branchen
Montage & Service
hyrevogne - arbejdsvogne
Taxa eller front view kamera
fra egen import
Taxa 4x35 montering & service
til DK`s Bedste priser :))
Varme & Klima service fra 749,00 kr.
Webasto & Ebersbächer
Garantiværksted
Se mere på
www.auto-el-specialisten.dk

Fakta om T Busser
Christian Thomsens vognmandsforretning består af 6-8
minibusser, der udelukkende anvendes som turistbusser med
opgaver for firmaer og privatkørsel med større selskaber via
hjemmesiden ”bookingabus.com”.
Opgaverne ligger over hele landet og Christian Thomsen har
ikke intentioner om at drive en større vognmandsforretning.
I stedet vælger han at hyre flere busser ind, når behovet er til
stede.
Christian Thomsen har tidligere beskæftiget sig med flexkørsel, men fravalgt flex-opgaverne på grund af for ringe
omsætning og deraf dårlige forhold for både vognmænd og
chauffører.
”Det er vigtigt for mig at have en flot vognpark med få
busser, der tjener penge end at stor vognpark med for
mange busser, der ikke tjener penge” understreger
Christian Thomsen.

”For mit eget vedkommende

giverorganisation, så de også har

vil jeg da gerne være behjælpelig,

lidt backup på samme som vores

hvis en arbejdsgiver skulle rette

medlemmer har det fra os. Dialog

henvendelse. Det sker bare sjæl-

er det bedste redskab for at opnå

dent. Og når først man har brudt

de bedste løsninger for begge

overenskomsten og er taget på

parter, men det skal ske i et til-

fersk gerning med fingrene nede i

lidsfuldt rum uden at pege fingre

klejnedåsen, så ruller maskineriet

af andre. Vi får dog henvendelser

altså. Anbefalingen vil være, at

fra enkelte arbejdsgivere og dem

virksomheden indmelder sig i en

er der næsten aldrig sager på”,

arbejdsgiverforening og derigen-

erkender Jørn Hedengran, som er

nem modtager den fornødne

konsulent i 3F Transportgruppen.

viden og information til at drive

”Vi er kun interesserede i at

virksomhed”, foreslår Bo Weye og

markedet skal fungere godt. Det

henviser til Buslovens § 18, stk. 2,

betyder medlemsfremgang for

som siger:

os. Tjener virksomhederne penge,

”Indehaveren af en tilladelse til

så tjener vores medlemmer også

vognmandsvirksomhed skal følge

penge. Men der er ind imellem

de bestemmelser om løn- og

arbejdsgivere, der tror, de gør det

arbejdsvilkår for chauffører, der

rigtigt og når vi så kommer på

findes i de pågældende kollektive

virksomhedsbesøg og fortæller

overenskomster”.

det modsatte, så bliver vi i nogle
tilfælde opfattet som belærende

Ikke til hensigt at
være belærende og
bedrevidende
”Jeg er principielt enig med Bo
Weye. Vi opfordrer arbejdsgiverne
til at melde sig ind i en arbejds-

og bedrevidende, men det er slet
ikke intentionen fra vores side”,
erklærer Jørn Hedengran.

VÆLG SELSKAB MED OMTANKE
95 % ANBEFALER DANTAXI 4X48*

Book et møde: sf@dantaxi4x48.dk
www.dantaxi4x48.dk/ny-vognmand

TAXA 4x35 leverer flot

årsregnskab og kigger efter nyt
turformidlingssystem
Efter et bruttoresultat, der er

til at fremtidssikre selskabet i et

viser vores regnskab også. Vi har

endnu bedre styr på vores kapa-

steget med 7.8 mio. kroner og

mere liberaliseret taximarked.

haft et virkelig godt år, fordi vi

citetsomkostninger”, siger Peter

lander på 42.7 mio. kroner og

har været dygtige til at træffe de

Bjerregaard, der er adm. direktør i

et driftsresultat før skat på 3.1

pres på branchen, men alle har

rette beslutninger og passe på

TAXA 4x35 og tilføjer:

mio. kroner, er TAXA 4x35 klar

leveret en flot indsats, og det

pengene. Vi har blandt andet fået
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”Der har fortsat været et stort

”Dette er ikke et øjebliksbillede.

Vi forventer også at ligge på dette

downloads af deres app. Peter

så vi skal ud og investere i et nyt”,

skaber måske også vil etablere

niveau fremadrettet, da vi får flere

Bjerregaard er ikke i tvivl om, at

siger Peter Bjerregaard.

sig”, slutter Peter Bjerregaard, der

vogne på gaden”.

det er innovative digitale løsnin-

Fra 1. januar 2018 trådte den nye

står i spidsen for et taxaselskab

ger, der skal fremtidssikre selska-

taxilov i som bekendt i kraft og

med over 3.000 erhvervskunder

deres digitale ydelser og lanceret

bet og er derfor i gang med at

selvom meget fortsat er nyt efter

og flere end 5,5 mio. ture om

tjenester som faste pris-ture, hvor

finde et nyt turformidlingssystem.

et halvt år, så ser Peter Bjerre-

året.

TAXA 4x35 har i 2017 udvidet

kunden kan bestille en taxi til en

”Vi skal fortsat stå stærkt og

i forvejen kendt pris, der forbliver

tilbyde det bedste produkt til

gaard flere muligheder og glæder

den samme under hele turen og

kunden og det kræver, at vi hele

et rating-system, hvor kunden kan

tiden fornyer os med nye digitale

godt med sig og alle aktører i

bedømme sin tur.

ydelser og andre initiativer, der

branchen kan nu selv bestemme

kommer kunden til gode. Det er

pris. Og her har alle selskaber

Investeringer skal
fremtidssikre

altid vores største fokus, men

valgt at prissætte sig forskelligt.

alle de ideer vi har og gerne vil

Det bliver spændende at følge

I år har TAXA 4x35 rundet en di-

tilbyde, kan vores nuværende tur-

branchens udvikling det næste

gital milepæl med over 400.000

formidlingssystem ikke håndtere,

halve år, hvor udenlandske sel-

sig til den øgede konkurrence.
”Den nye lov har ført en masse

Biler klar til omgående levering!
Vi kan tilbyde VW Passat,

VW Touran, VW Sharan samt
VW Caravelle til omgående levering
* Stærkt taxiteam - klar til at tage imod dig.

* Kontakt Daniel A. Sørensen for en snak på
tlf. 43 22 33 08 eller dasr@vw-gladsaxe.dk

Åbningstider: Mandag kl. 12-17.30 • tirsdag-fredag kl. 9-17.30,
søndag kl. 11-16.00.

Volkswagen-Gladsaxe
Telefon +45 4457 5757
www.vw-gladsaxe.dk
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DTR tog afsked med
John Lindbom
Tekst og foto: Tommy Verting

formand i 2003 for den dengang
nye forening, Dansk Taxi Råd,

DTR-medlemmer fra hele landet

som fra årsskiftet ventes at fusio-

samt kolleger og samarbejds-

nere med Danske Busvognmænd.

partnere kiggede forbi Regatta

John Lindbom er dog endnu

Pavillonen i Bagsværd fredag den

ikke helt færdig med taxibranchen.

25. maj for at tage afsked med

Han fortsætter som en slags se-

foreningens formand gennem 15

niorkonsulent i Dantaxi 4x48 og

år, John Lindbom.

har stadig sine 10 taxitilladelser.

John Lindbom havde op til

”Lad os se om der dukker en

dette års generalforsamling på

køber op, der vil overtage Dantaxi

forhånd meddelt, at han ikke ville

4x48, så vil jeg efterfølgende over-

genopstille og for få uger siden

veje, om det er tiden til at sælge

blev han afløst på formandspo-

min egen vognmandsforretning”,

sten af Esbjerg Taxas formand,

svarede John Lindbom, da han

Torben Kirketerp.

blev spurgt om hans fremtidige

John Lindbom blev valgt som

John Lindbom og DTR´s nye formand, Torben Kirketerp fra Esbjerg Taxa.

virke inden for branchen.
Direktør i ATAX, Jens Vegge
Bjørck og fru Merete ses
i venstre side af billedet.
Herefter er det Tadzudin
Kasami, bestyrelsesformand i Taxa Syd a.m.b.a.
I højre side af billedet ses
formand for Aarhus Taxa,
Richard M. Motzfeldt med
sin frue, Pia Inez Larsen.

Formand for Dantaxi
4x48, Lars Christiansen, holdt tale for John
Lindbom, hvor han
sammenlignede John
Lindbom med Harrald
Blåtand - Kongen der
samlede Danmark.

Direktør i DTR, Trine Wollenberg, i selskab med to
andre direktører - Claus
Jønck fra RTT og Carsten
Aastrup fra Dantaxi 4x48.

fortsættes side 12

10
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Opfylder kravene i den nye taxilov

- Basta!

Det er helt sikkert billigere at skifte til Datalogistic
end at opdatere jeres gamle system

- Punktum!

Snup røret - ring 5050 5107 eller mail olsen@datalogistic.eu
datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 5107
TAXI DANMARK JUNI - 18

11

Dantaxi-formænd fra henholdsvis Aalborg, Viborg, Thisted og Skanderborg
- John Vanggaard, Søren Kjær, Lars
Kjeldtoft og Lasse Halkjær Jørgensen.

John Lindbom takkede af efter 15 år
i spidsen for DTR og udtrykte mange
rosende ord for samarbejdet med DTR´s
direktør, Trine Wollenberg.

Finn Torm Jensen og Dennis Huban fra Mercedes-Benz CPH A/S i
Søborg har igennem årene leveret mange taxier til John Lindbom.

Bestyrelsesmedlem i DTR og næstformand i Dantaxi 4x48, Hendrik Larsen,
i selskab med direktør i Frogne A/S, Kaare Frogne.

12
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Bestyrelsesmedlem i DTR og indehaver af Kalø Taxi, Inger Therkildsen,
havde fundet vej til Regatta Pavillonen til stor glæde for John Lindbom.

DTR´s direktør, Trine Wollenberg, holdt en flot takketale for John Lindbom.

Toyota Hybrid TAXI
+ Med en Toyota Hybrid som taxi, skal du ikke betale grøn ejerafgift
+ Særdeles attraktive priser, der er inkl. drivlinje garanti
+ En hybridbil er oplagt til taxikørsel, da den lader op under kørslen/nedbremsning
+ Med en leasingaftale kan man skifte til en ny bil hvert 2. år og 0 kr. i udbetaling
+ Fremtiden tegner til, at mange storbyer lukker ned for kørsel med dieselbiler

Toyota Auris Touring Sport

Toyota Prius

Mellemklasse stationcar. En rigtig ”sparegris”.

Mellemklasse sedan. Solide køreegenskaber og super driftsøkonomi.

Toyota Prius+

Toyota RAV4

Rummelig MPV (Multi Purpose Vehicle).
7 sæder og plads til masser af bagage.

HYBRID

Stor SUV (Sport Utility Vehicle).
Høj indstigning og godt overblik.

Sms HYBRID til 1919 for mere information om
Toyotas TAXI-program. Så ringer vi dig op.1
1 Alm. smstakst. Du giver samtidig tilsagn om Toyota Danmark A/S må
gemme dit telefonnummer til formålet og kontakte dig pr. telefon. Toyota
behandler dine data i overensstemmelse med Toyotas privatlivspolitik,
som du kan finde HER

TAXI DANMARK JUNI - 18
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Se mere på toyota.dk/taxi

Dantaxi 4x48 kom ud af 2017 med et
meget flot resultat og ydermere forventes
det, ifølge adm. direktør i Dantaxi 4x48,
Carsten Aastrup, at regnskabet i 2018 bliver
markant forbedret.

Årsresultat på 18,7 millioner kroner

2017 var et godt år for
Dantaxi 4x48
Dantaxi 4x48 kom godt ud af

Efter skat er årets resultat for

Bestillingskontoret havde i 2017

vet deres medlemsbeviser med

2017. Nettoomsætningen i Dan-

2017 18,7 millioner kroner, hvil-

en tilgang af 296 vogne og en

Taxi 4x48 er i forhold til 2016

ket er en meget kraftig stigning

afgang på 36 vogne.

næsten fordoblet i 2017 fra 15,4

i forhold til 2016, hvor årets re-

Vognmandsforeningen bag

i Dantaxi 4x48, Carsten Aastrup,

millioner kroner til 29,6 millioner

sultat kun udgjorde 1,5 millioner

Dantaxi 4x48 - Dantaxi 4x48 f.m.b.a.,

at regnskabet i 2018 bliver mar-

kroner. Tillagt andre eksterne drifts-

kroner.

har i 2017 haft tilgang af 155 med-

kant forbedret.

indtægter og fratrukket eksterne

Det viser tal fra årsrapporten, der

omkostninger udviser regnska-

blev fremlagt og godkendt på vogn-

bet et positiv bruttoresultat på

mandsforeningens ordinære gene-

27,1 millioner kroner.

ralforsamling den 24. maj 2018.
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lemmer mens 25 medlemmer i
samme periode forlod foreningen.
497 medlemmer af vognmandsforeningen har fået opskre-

hver 36.000 kroner.
Det forventes, iflg. adm. direktør

Forundersøgelse om cykelbusser i
Silkeborg
En forundersøgelse skal under-

samme måde som pendlere i

Bygge- og Boligstyrelsen med

og cykelpendlere, men også ved

søge, om det er muligt at erstatte

hovedstadsområdet vælger S-tog

frist september 2018. Denne

at kontakte store arbejdspladser i

kørsel i bil med cykel kombineret

kombineret med cyklen.

med bus for at mindske trængslen i Silkeborg by.

forundersøgelse skal sikre, at

Silkeborg. Fem udvalgte lokalom-

I myldretiden tænkes det at

udfordringer og begrænsninger

råder var inviteret til at deltage

indsætte ekstra specialindrettede

er undersøgt. Herunder sikker-

i en spørgeskemaundersøgelse

Teknik- og Miljøafdelingen har

busser, som giver mulighed for

hedsgodkendelse af busserne,

frem til den 22. maj 2018.

allerede fået tilsagn fra Trafik-, Bygge-

ubegrænset cykelmedtagning.

hvilke bustyper, der kan benyttes,

og Boligstyrelsen om støtte til et

Cykelbusserne tænkes afprøvet,

indretning af busserne, indkøb/

svarende til 50% finansiering fra

projekt om forundersøgelse om

som supplement til eksisterende

leje, brændstoftype, ændring af

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens

cykelbusser i Silkeborg.

bybusser på en til to udvalgte linjer.

Midttrafiks rejseregler m.v.

”Pulje til investeringer i kollektiv

I forundersøgelsen skal det

Forundersøgelsen skal danne

For at danne et billede af kun-

Der er bevilget 288.035 kroner

bustrafik”.

undersøges, om det er muligt at

grundlag for et evt. prøveprojekt

degrundlaget og behovet foreta-

Rådgivningsfirmaet COWI

flytte arbejdspendling i bil til pend-

af op til to års varighed. Der kan

ges en række interviews og spør-

bistår Silkeborg Kommune i

ling med bus og cykel - at få pend-

søges om medfinansiering til

geskemaundersøgelser – både

forundersøgelserne.

lere til at vælge cykelbussen på

dette i samme pulje hos Trafik-,

blandt eksisterende buskunder

premium taxi!

prøv de nye Volvo S90 & V90
Volvo’s to nye søstermodeller S90 og V90 giver en uhørt premium oplevelse i kvalitet og køreoplevelse.
Kom indenfor i en helt ny og unik verden - udviklet, formgivet og centreret omkring mennesket. Oplev det fantastiske
førermiljø, de storslående pladsforhold samt de seneste innovative teknologier, der gør det hele mere afslappende og sikkert!

VolvoCars.dk

Vølundsvej 2, 3400 Hillerød · Telefon 48 24 19 24 · volvo.bilforumnord.dk
Kontakt vores taxi-specialist Jens Hollesen: 40 31 19 24 • jens.hollesen@bilforumnord.dk

TAXI DANMARK JUNI - 18
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Vi har kontorer på Amager, Frederikshavn, Aarhus og Odense
og vi vil gerne have flere....

Vi tror på lokalt samarbejde!
Vi tror på, at for at være rigtig landsdækkende, skal man også være lokale.
Vi tror på samarbejde og ikke topstyring. Vi tror på at vognmændene selv
skal eje deres forretning!
Derfor tilbyder Taxi 4×27 et samarbejde med vognmænd og taxiforeninger/selskaber, hvor man
enten fortsætter i eget regi og under eget navn, men er en del af det landsdækkende samarbejde om system og fælles App og hvor man selv vælger om man lægger ture ind i systemet
eller bliver en del af de Call centre vi allerede har.
Som vognmand eller forening kan man optages som fuldt medlem i Foreningen Taxi 4×27,
men der er også mulighed for at blive oprettet som interessemedlem, hvor man selv kan
styre graden af samarbejde med os. Denne mulighed gælder både for chauffører, der ønsker
at blive taxivognmænd eller OST-vognmænd og enkeltkørende vognmænd samt økonomiske
foreninger med eget bestillingskontor/kørselskontor.
Vi opretter gerne lokale ”kaffestuer” og er der mindst 30 fuldt betalende biler, kan der oprettes
et lokalt Call Center eller ansættes lokale medarbejdere i det nærmeste Call Center, til at tage
sig af vogne/kunder i området (i samarbejde med hovedcentralen).
Vi byder på nationale opgaver og lokal kørsel. Alle priser, som vores sælgere måtte opnå hos
kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel, hans vogn eller vogne måtte
have haft. Der er ingen skjult pladsleje her!
Vil du høre mere, så kontakt os for yderligere information.
Direktør Thomas RB Petersen 				
tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00		
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Salgschef Per Hansen
ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

TILBUD..
Taxi 4×27 tilbyder følgende til alle vognmænd og
foreninger rundt omkring i Danmark
Pladsleje
•
Betaler du pladsleje et andet sted, er du pladslejefri i hele 2018!
•
Garanti i 2018, 2019 og 2020 for en maksimal pladsleje (driftsbidrag og finansgebyr)
på kr. 76.700/vogn for et år (svarende til en gennemsnitlig omkostningpå maks.
kr. 6.392/måned eller kr. 1.475/uge).
Herefter følger pladsleje og gebyr de øvrige vognmænd i foreningen.
I Taxi 4×27 betaler alle det samme, uanset hvor i landet man kører.
Udstyr og profil
•
Taxi 4×27 giver et tilskud til vognmanden svarende til prisen for systemet,
der installeres i vognen.
•
Taxi 4×27 betaler den første montering af taxien.
•
Omkostning til første profilindpakning af vognen afholdes af Taxi 4×27.
•
Der udleveres to sæt tøj/vogn til en samlet værdi på kr. 2.000,Andet
•
Du/I bliver optaget i Foreningen Taxi 4×27 på lige fod med de vognmænd,
der er medlem i dag. Du får fuld møderet, stemmeret mm. til generalforsamlinger.
•
Der oprettes lokale samarbejdsudvalg til at fastsætte zoner, lokale priser,
rabatter mm.
•
Hvis der er mindst 30 biler i et område, kan der ansættes en lokal
medarbejder til at tage sig af vogne/kunder i området i samarbejde
med hovedcentralen). Alle priser, som vores sælgere måtte opnå hos
kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel,
hans vogn eller vogne måtte have haft.
Der er ingen skjult pladsleje i Taxi 4x27

Det med småt…
Vi kræver til gengæld:

•
•
•

At du binder dig økonomisk til og med 31.12.2021.
At du tidligst kan opsige kontrakten den 31.12.2019.
At hvis du opsiger inden 31.12.2021, skal du tilbage betale de omkostninger Taxi 4×27 har haft i
forbindelse med din overflytning til udstyr, montering, profil-indpakning samt beklædning samt
eventuelle rabatter på pladsleje og gebyr, du måtte have fået udbetalt i forbindelse med pladslejegarantien.

Ikke noget indskud, men…
Der er ikke noget indskud, men du skal erlægge et depositum svarende til 3 måneders pladsleje
(pt kr. 11.400,-). Depositummet bliver udbetalt (fratrukket evt. gæld) hvis du går på pension eller
ophører med at være vognmand.

Kontakt:
Direktør Thomas RB Petersen
for yderligere information på:
tp@taxi4x27.dk
eller mobil 27 27 27 00
Salgschef Per Hansen
ph@taxi4x27.dk eller mobil
21 25 13 32

Sidste chance
for vogmandskursus efter
gammel lovgivning
VTS fik medhold af Klagenævnet for Udbud men

Ingen erstatning

Det er ved at være sidste chance

kursus i Vejle, der afvikles over

for at få taget et vognmandskur-

fem forskellige datoer med kur-

sus efter gammel lovgivning.

susstart den 18. juni.

Taxivognmænd, der fik en tilladelse

”Der er ikke planlagt et kur-

i 2017, er stadig underlagt krav

sus på Sjælland, men på det om-

VTS -Vojens Taxi og Servicetrafik

at få tildelt de tre vognløb og få

om taxivognmandskursus efter

råde er vi meget fleksible, hvis

ApS, havde efter gennemførelsen

en erstatning frem til overtagel-

gammel lovgivning, da det er ud-

efterspørgslen er tilstede”, lover

af det seneste udbud af FlexGa-

sestidspunktet. Som alternativ

stedelsestidspunktet, der er afgø-

Richard M. Motzfeldt.

ranti (FG5) anlagt sag ved Klage-

hertil krævede VTS at få erstat-

rende. Det betyder, at taxivogn-

nævnet for Udbud med påstand

ning for hele kontraktperioden på

mænd kan risikere at komme i

om, at trafikselskaberne, Sydtrafik,

i alt 568.555 kroner.

klemme på kravet om, at skulle

Fynbus og Midttrafik, i forening

Klagenævnet har imidlertid af-

have erhvervet vognmandskurset

ikke havde tildelt tre kontrakter ud

vist VTS’ krav om erstatning. Dette

inden 8 måneder fra tilladelsen er

af 276 i overensstemmelse med

skyldes, at trafikselskaberne dog

udstedt.

tildelingskriteriet ”pris”.

havde fulgt den tildelingsmodel,

De tre kontrakter var alle hjem-

”Lovgivningen på området er

der var beskrevet i udbuddet og

ret entydig, men hvordan kom-

mehørende i Sydtrafiks område.

dermed ikke lovligt kunne have

munerne ser på det i praksis er

Klagenævnet gav i november

foretaget en anden tildeling.

en anden snak”, fortæller Richard

2017 VTS medhold.
Som følge heraf anlagde VTS

Episoden har medført, at tilde-

M. Motzfeldt, som er underviser

lingsmodellen er blevet ændret til

og kunderådgiver i kursuscentret,

efterfølgende en erstatningssag

kommende udbud af flextrafik så-

Vognmandsspecialisterne.

mod trafikselskaberne i Klage-

ledes, at den følger Klagenævnets

nævnet for Udbud. VTS krævede

kendelse fra november 2017.
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Vognmandsspecialisterne har
planeret et sidste taxivognmands-

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

Ny -minibus
efter dine ønsker og behov
Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Mercedes Benz 314 CDI R2

Mercedes Benz 516 CDI R3L

E6 - 3500 kg. - M1 - Lift - Pass. 5 + G + F

E6 - 5000 kg. - M2 - Lift - Pass. 19 + G + F

Opbygning fra kr. 320.000,- eksl. moms

Opbygning fra kr. 430.000,- eksl. moms

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

Bemærk: De anførte priser er for standard opbygning, de viste modeller kan have udstyr, der ikke er inkl. i prisen. •

Lager
Tlf. +45 7356 1444
Værksted
Tlf. +45 7356 1445
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Der tages forbehold for trykfejl

Krav til chaufførfaciliteter
skærpes
Midttrafik indfører skærpede krav i kontrakter om chaufførfaciliteter og en
bestemmelse om økonomisk sanktionering ved manglende overholdelse

Efter henvendelse fra 3F i efter-

sigt af flere årsager. For det første

har Midttrafik på enkelte stationer,

driften af faciliteterne. Dermed

året 2017 har Midttrafik gennem-

er chaufførerne ansat i private bus-

i Herning, Silkeborg, Skive og Skjern

bliver Midttrafik fra sin placering

gået chaufførernes pauseforhold

selskaber, hvor arbejdsgiverne

indgået leje- og rengøringsaftaler,

i Højbjerg ansvarlig for decentral

på en række stationer i trafiksel-

har ansvaret for pausefaciliteter

således at chauffører har adgang

opfølgning på problemer med

skabets område. Blandt andet er

for deres personale. Dernæst

til faciliteter. Dette sker i nogle

rengøring, indvendig vedligehold,

der beset faciliteter i Silkeborg,

har busselskabernes hjemsted

tilfælde i samarbejde med kom-

indretning, opfyldning af hånd-

Struer, Ringkøbing, Skanderborg,

været et konkurrenceparameter

munen. Typisk for disse stationer

sæbe og toiletpapir med mere.

Tranbjerg, Ørnhøj, Bjerringbro og

i forbindelse med udbud. Altså

er, at flere busselskaber anløber

På ovenstående baggrund

Kjellerup. På nogle lokationer har

har lokale selskaber ofte kunnet

stationerne, hvorfor det i nogen

vurderer både branchen og Midt-

Midttrafik været behjælpelig med

drage en fordel i forbindelse med

grad har vist sig hensigtsmæssigt,

trafik, at der er behov for tydelige

at forbedre faciliteterne. Forhol-

udbud, idet de har faciliteter tæt

at der indgås én samlet aftale, der

retningslinjer for, hvem der bærer

dene har i andre tilfælde været så

på kørslens udførelse. Endelig

administreres

ansvaret for etablering og drift af

urimelige, at Midttrafik har krævet

er busselskaberne i tæt kon-

af én ansvar-

rimelige chaufførfaciliteter.

handling fra busselskabernes side.

takt med chaufførerne og har

lig part. Ved

overblik over den daglige drift.

disse løsnin-

Skærpede kontraktkrav

stationer i Midttrafiks rutenet, hvor

Dermed har selskaberne også

ger afholder

Kontrakternes ordlyd skærpes

chaufførerne har pauser af for-

de bedste forudsætninger for

Midttrafik

fremadrettet. Det skal fremgå, at

skellig længde.

at følge op, hvis der opstår

udgifterne,

chauffører i rimelig afstand fra

Der er i alt registreret 64 ende-

problemer.

som efterføl-

bussens holdeplads skal have

gende finansieres af

adgang til en af to løsninger:

Nuværende
ansvarsfordeling

været, at nogle busselskaber

de pågældende

I hovedparten af Midttrafiks kon-

lader chauffører holde pause i

busselskaber.

trakter er det i dag angivet, at det

bussen, stiller uegnede faciliteter

er busselskabernes ansvar at sikre

til rådighed, eller i værste fald

ved sidstnævnte

forhold, rindende vand, lys og

adgang til pauselokaler til chauf-

overlader det til chaufførerne selv

løsning er, at Midt-

varme. Midttrafik kan udbede sig

fører med adgang til toilet. Denne

at få adgang til et toilet.

trafik ofte bliver

en redegørelse for busselskabets

tæt involveret i

overholdelse af kravet.

løsning har været hensigtsmæs-
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Udfordringen har, som nævnt,

Efter ønske fra busselskaberne

Udfordringen

1. Chaufførerne skal have adgang til møblerede pauselokaler
med ordentlige, rengjorte toilet-

bestemmelse i kontrakten, således.

forpligtes til at etablere og drifte

Midttrafik kan i forbindelse med

gang til ordentlige, rengjorte toi-

2. Chaufførerne skal have ad-

Midttrafik kan sanktionere økono-

faciliteter i byen. Dermed får

udbud vælge at pålægge bussel-

letforhold med rindende vand.

misk overfor busselskabet, så-

Midttrafik en bedre mulighed for

skabet med den største aktivitet

fremt kravet ikke er overholdt.

at følge op og sanktionere overfor

på stationen et udvidet ansvar,

busselskaber, som ikke har givet

f.eks. i form af viceværtslignende

adgang til de krævede faciliteter.

funktioner.

I forbindelse med udbud vil der
blive foretaget en vurdering af i hvilke byer, der skal kræves en af de

Fremtidig ansvarsfordeling

to typer af faciliteter. Behovsvurde-

Herudover tydeliggør Midttrafik

ringen vil blandt andet afhænge

ved kommende udbud, hvem der

primært byer med bybusser og

af antallet af chauffører, der skal

bærer ansvaret for etablering og

hvor der også anløber regionale

have adgang, om der foretages

drift af chaufførfaciliteter.

busser, er Midttrafik ansvarlig

chaufførskifte, om chaufførerne

På stationer i større byer,

På stationer i mindre byer,

for at indgå aftaler om faciliteter

skal spise og opholde sig længere

hvor få busselskaber anløber, er

og rengøring. Busselskaber, der

tid i lokalerne, eller om chauffø-

det fortsat busselskabets ansvar

anløber stationen, forpligtes kon-

rerne blot skal have mulighed for

at sikre personalefaciliteter. Der-

traktligt til at bidrage økonomisk til

at gå på toilettet.

med vil det fremgå af kontrak-

driften, uanset om busselskabet

ten, i hvilke grad busselskabet

selv kan finde andre løsninger.

Samtidig indføjes en ny bods-

98 % af vores nye vognmænd siger, at indtjeningen lever op til deres forventninger*

TAXI DANMARK JUNI -18
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Ankomst- og afgang

Ankomst		
07-06-2018
07-06-2018
07-06-2018
07-06-2018
07-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
09-06-2018
09-06-2018
09-06-2018
10-06-2018
10-06-2018
11-06-2018
11-06-2018
11-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
13-06-2018
13-06-2018
14-06-2018
14-06-2018
14-06-2018
14-06-2018
15-06-2018

22

0600
0700
0730
1000
1200
0800
0800
0800
0830
0900
0800
1400
0730
0800
0800
0500
0700
0800
0700
0900
0700
0700
0700
0800
0800
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Afgang		
08-06-2018
07-06-2018
07-06-2018
07-06-2018
07-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
09-06-2018
09-06-2018
09-06-2018
10-06-2018
11-06-2018
11-06-2018
11-06-2018
11-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
13-06-2018
13-06-2018
15-06-2018
14-06-2018
14-06-2018
14-06-2018
15-06-2018

0600
1700
2200
1800
1800
1900
2000
1800
1730
1800
1700
1200
2200
1700
2200
1800
1700
1700
1700
1700
1800
2130
1700
1700
1800

Skib

Scandinavia
Norwegian Breakaway
Viking Sea
Brilliance of the Seas
Rix Emerald
Saga Sapphire
Aidacara
MSC Orchestra
Costa Favolosa
Braemar
MSC Preziosa
Maureen S.
Viking Sun
AIDAbella
Crystal Serenity
Regal Princess
Celebrity Silhouette
Balmoral
Zuiderdam
Peter Willemoes
Silver Spirit
Clio
Serenade of the Seas
Prinsendam
Le Soleal

Ankomst			
15-06-2018 1300
16-06-2018 0700
16-06-2018 0700
16-06-2018 0800
16-06-2018 0830
16-06-2018 1300
17-06-2018 0800
18-06-2018 0730
18-06-2018 0800
18-06-2018 0930
19-06-2018 0600
19-06-2018 1000
20-06-2018 0900
20-06-2018 1400
22-06-2018 0700
22-06-2018 0800
23-06-2018 0500
23-06-2018 0700
23-06-2018 0800
23-06-2018 0830
24-06-2018 0700
24-06-2018 0800
25-06-2018 0600
25-06-2018 0700
25-06-2018 1100

Afgang		
15-06-2018 2100
16-06-2018 1700
16-06-2018 1700
16-06-2018 1700
16-06-2018 1730
16-06-2018 2000
17-06-2018 1700
18-06-2018 2100
18-06-2018 1700
18-06-2018 1700
19-06-2018 1700
19-06-2018 1800
20-06-2018 2358
20-06-2018 2200
22-06-2018 2100
22-06-2018 2230
23-06-2018 1800
23-06-2018 1700
23-06-2018 1800
23-06-2018 1730
24-06-2018 1700
24-06-2018 1700
25-06-2018 1200
25-06-2018 1700
25-06-2018 1800

Skib
Aidacara
Norwegian Breakaway
Seabourn Quest
Mein Schiff One
Costa Favolosa
AIDAdiva
MSC Preziosa
Viking Sky
Rotterdam
Navigator of the Seas
Star Breeze
Brilliance of the Seas
Azura
Sea Cloud II
Marina
Azamara Journey
Regal Princess
Seabourn Ovation
MSC Orchestra
Costa Favolosa
Seven Seas Explorer
MSC Preziosa
Le Soleal
Norwegian Breakaway
AIDAbella

Ankomst			
26-06-2018 0700
26-06-2018 0730
26-06-2018 1300
27-06-2018 0700
27-06-2018 0700
28-06-2018 0700
28-06-2018 0700
28-06-2018 0800
29-06-2018 1000
30-06-2018 0800
30-06-2018 0800
30-06-2018 0830
30-06-2018 0930
01-07-2018 0800
04-07-2018 0500
04-07-2018 0700
04-07-2018 0700

Afgang		
26-06-2018 1700
28-06-2018 1800
26-06-2018 2000
27-06-2018 1700
27-06-2018 1700
28-06-2018 1700
28-06-2018 2000
29-06-2018 1300
29-06-2018 1800
30-06-2018 1700
30-06-2018 1800
30-06-2018 1730
30-06-2018 1700
01-07-2018 1700
04-07-2018 1800
04-07-2018 2130
04-07-2018 1700

Skib
Celebrity Silhouette
Viking Sun
AIDAdiva
Zuiderdam
Star Breeze
Europa
Ocean Dream
Crystal Serenity
Celebrity Eclipse
MSC Orchestra
Silver Spirit
Costa Favolosa
Navigator of the Seas
MSC Preziosa
Regal Princess
Clio
Norwegian Breakaway

Ankomst			
04-07-2018 0730
04-07-2018 0800
05-07-2018 0900
06-07-2018 1000
07-07-2018 0700
07-07-2018 0700
07-07-2018 0800
07-07-2018 0800
07-07-2018 0830
08-07-2018 0800
08-07-2018 0800
09-07-2018 0800
10-07-2018 0700
10-07-2018 0800
10-07-2018 0800

TAXAIMPORT

Afgang		
05-07-2018 0630
04-07-2018 1800
05-07-2018 2359
06-07-2018 2300
07-07-2018 1700
07-07-2018 1700
07-07-2018 1800
07-07-2018 1700
07-07-2018 1730
08-07-2018 1700
08-07-2018 1800
09-07-2018 1700
10-07-2018 1700
10-07-2018 1800
10-07-2018 1600

Skib
Island Sky
Marella Discovery
Britannia
Pacific Princess
Zuiderdam
Seabourn Ovation
MSC Orchestra
Azamara Journey
Costa Favolosa
MSC Preziosa
Seven Seas Explorer
AIDAbella
Celebrity Silhouette
Queen Victoria
Sapphire Princess

Behimo A/S

- Find selv bilen og lad os gøre arbejdet!

Markedets bedste priser, langt billigere end du regner med - Kontakt os idag.
Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled.
Vi køber bilen for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte
moms bliver betalt og leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

Ring 22 288 288

for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

Behimo A/S
DK-6200 Aabenraa

Se vores biler på www.taxaimport.eu
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150 nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport udtrukket
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

ninger og styrelsen forventer, at

har onsdag den 6. juni gennem-

ansøgningerne er færdigbehand-

ført den anden lodtrækning om

let inden for 8 uger.

tilladelser til erhvervsmæssig per-

Ansøgningerne på ventelisten

sontransport efter den nye taxilov

vil blive aktiveret, hvis en eller

trådte i kraft fra årsskiftet.

flere af de udtrukne ansøgninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

bliver trukket tilbage, eller en eller

modtog ansøgninger fra 3.049

flere af de udtrukne virksomhe-

virksomheder om i alt 44.372

der ikke opfylder de krav, der er

tilladelser.

fastsat i taxilovgivningen.

Det er en kraftig stigning i
forhold til første runde i februar,

Ændret procedure

hvor styrelsen modtog ansøgnin-

Den tredje lodtrækning forven-

ger fra 1.896 virksomheder om i

tes at finde sted den 31. august

alt 10.237 tilladelser.

2018. Der kan ansøges om

Ud over de 150 tilladelser er
der udtrukket 50 ansøgninger til
ventelisten.
Lodtrækningen om tilladelserne

tilladelser i perioden 1. juli - 12.
august 2018.
Proceduren for lodtrækning er
ændret for de kommende lod-

til erhvervsmæssig persontransport

trækninger. Der skal ikke længere

blev foretaget lige som sidst af en

samtidig med ansøgningen beta-

ekstern statsautoriseret revisor.

les afgift for det ansøgte antal til-

Alle ansøgere vil inden for en

ladelser. Det er til gengæld et krav

uge modtage en mail i virksom-

for at deltage i lodtrækningen, at

hedens e-boks fra Trafik-, Bygge-

ansøgeren dokumenterer at op-

og Boligstyrelsen om resultatet af

fylde egenkapitalkravet i forhold til

deres ansøgning. Tilbagebetaling

det ansøgte antal tilladelser.

af afgiften vil ske inden udgangen

Fra midten af juni kan man

af juni måned til den bankkonto,

finde nærmere oplysninger om

der er oplyst i ansøgningen.

den ændrede procedure for

Styrelsen begynder nu be-

lodtrækning på taxilov.dk.

handlingen af de udtrukne ansøgVognmand Sadri Residi - Skovlunde
DT 1070 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
TC 1076 IVS, Taxicentret Virum
DK NH INVEST ApS, Noor Hussain - København S
Ibrahim Pekerman - Dragør
Al-Salam Services, Ayesha Haleem - Kgs. Lyngby
Taxavognmand Jan Petersen - Hornbæk
Muaas, Iftikhar Ahmad - Taastrup
Vognmand Ömer Deveci - Brøndby Strand
Hiras Taxi Transport - Bagsværd
M I service, Balal Ahmed Nawaz - Dragør
Taxa CPH I IVS, John Olesen - Hillerød
KB Taxi IVS, Imran Aziz - Brønshøj
Rolex 1 IVS, Mohamed Amin Manssouri Dahmani - Kbh. S
Erman, Ahmet Mesut Erman - Hillerød
DT 1139 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
Ivas I/S, Gulzar Hussain - Valby
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B. Donner 4 IVS - Vanløse
VOGNMAND BECIR JONUZI - Vallensbæk Strand
TC 2032 IVS, Taxicentret Virum
Taxavognmand Claudio Sommer - Aalborg
Sahin 1 IVS, Yagmur Gøkce Sahin - Hedehusene
N-Sidiqi - Kastrup
JP Cassie IVS, Jan Pedersen - Hornbæk
DT 1176 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
Vognmand v/Nabil Akhtar - Frederiksberg
Limo Taxa 1 IVS, Abdelmajid Azghri - Søborg
Awan Transport, Ishrat Ali Awan - Albertslund
Mustafa Öztürk - Brøndby Strand
Taxavognmand Amir Shahzad - København S
MS Transport, Muhlis Secilmis - Taastrup
DT 1190 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
Taxivognmand v/Azmat Shah - Brøndby Strand
Muhammad Zulfiqar - Vallenbæk
Kahns Taxa 2 IVS, Anser Mahmood Ashraf - Albertslund
Taxivognmand Huseyin Cakmak - Rødovre
DT 1082 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
Business Car & Coach Denmark, Henrik Brix Andersen - Søborg
DT 1180 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
H.R. Group, Haris Rafique - København N
Mirostaxi, Miroslav Petrovic - Helsingør
Monis Cap 4 IVS, Tonny Lassen Farum.
Adam Taxi, Adam Rahal - Valby
Kim Burgdorff Kristensen - København SV
DT 1154 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
DT 1169 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
TAXA Kbh 5 IVS, Fida Hussain - København S
TC 2051 IVS, Taxicentret Virum
TC 2075 IVS, Taxicentret Virum
The Champ IVS, Hasnain Mohammad Khokhar - Hvidovre
Danish Food Import & Export IVS - Nørresundby
MOHAMMAD NAWAZ - Kastrup
Lowe Taxa 8 IVS, Tonny Lassen - Farum
khan service, Muhammad Salman Khan - København SV
TC 1072 IVS, Taxicentret Virum
Taxivognmand Zaheer Ahmed - Vallensbæk
Monis Cap 4 IVS, Tonny Lassen - Farum
Elite Transport Service ApS, Hassan Ben Rehman - Albertslund
T&T Transport, Tariq Amin - Malmø
Monis Cap 2 IVS, Tonny Lassen - Farum
Taxavognmand Gones Turan - Ishøj
Vognmand Javed Iqbal - Dragør
Taxa v/ Haci Mehmet Ôztürk - Søborg
Nawaz sons, Ahsan Nawaz - Brønshøj
TC 1001 IVS, Taxicentret Virum
DT 1106 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
Monis Cap IVS, Tonny Lassen - Farum
Arams tranport, Türkan Sert - Birkerød
ARI Transport, Orhan Gazi Abdullah Ari - Brøndby Strand
HLN 2 IVS, Tonny Lassen - Farum
Taxavognmand Abdu Sattar - Tåstrup
CPH Trans, Imrana Hussain - København V
DT 1191 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
TC 1042 IVS, Taxicentret Virum
DT 1056 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
Ahmet Akdeniz - Ishøj
Sakir Mutlu Unsal - Ballerup
MNC Taxi IVS, Mohammad Nawaz Chadhar - Kastrup
TAXIMAXI IVS, Muhammad Umer Riaz - København NV
Rolex 3 IVS, Mohamed Amin Manssouri Dahmani - Kbh. S
DT 1176 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
TC 1086 IVS, Taxicentret Virum
DT 1152 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
DT 1064 IVS, Cabital Finans A/S - Virum

Gravity Transport Service - Næstved
Fredzygg Taxi IVS, Tonny Lassen - Farum
Mai Taxa - Mohammad Afzzal Iqbal - Hvidovre
Labeo Multiservice IVS, Asad Afzal - Albertslund
Saad Transport ApS, Waqas Bashir - Vallensbæk Strand
DT 1102 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
IMAZ 2018 IVS, Imran Aziz - Brønshøj
TAXI/Ihsan Baran - Vallensbæk Strand
Skander IVS, Shahbaz Ahmed - Herlev
Mors Taxa IVS, Nabil Hassouni - København N
Kebab Spot, Mohammad Asif - København V
Kronborg Trafikskole Aps, Mohammad Ali Mubashir - Helsingør
Taxi v/Ersan Baran - Greve
Dansk Limo IVS, Dilnaz Kausar Imran - Brønshøj
DT 1140 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
Sajjad Ahmad ApS - Vallensbæk Strand
AS Transport, Masaud Khan - København NV
TC 2036 IVS, Taxicentret Virum
TC 1017 IVS, Taxicentret Virum
TC 2080 IVS, Taxicentret Virum
A & I 11 IVS, Ibrahim Savas - Ishøj
Nordsjællands Taxi, Sardar Ahmed - Frederiksværk
BM7 IVS, Mohamed El Boumassaoudi - København S
TC 1073 IVS, Taxicentret Virum
DT 1148 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
Taxavognmand Nihat Coban - Ishøj
Byens Taxi - Amir Riaz - Brønshøj
MQA ApS, Jameel-Ul-Rehman Ali - Høje Taastrup
HD TAXA, Hanifi Dag - Nivå
Taxavognmand Gones Turan - Ishøj
TC 2045 IVS, Taxicentret Virum
Odin - Serdar Mikal Culu - Hillerød
Taxavognmand Gones Turan - Ishøj
Vognmand Henrik Nielsen - Rødovre
Nabil iqbal - København V
Abdulqadir Adan Jama - Brønshøj
Abdullah Vognmand, Ayesha Rafique - Brønshøj
DT 1030 IVS, Cabital Finans A/S - Virum
Hareem's Co., Amina Ajmal - Brønshøj
Rolex 1 IVS, Mohamed Amin Manssouri Dahmani - København S
Isha Cab Co., Isha Aamir Raza - Brønshøj
B. Donner 24 IVS - Vanløse
Umar Taxi - Shahbaz Arif - Ishøj
Benz Taxa IVS, John Olesen - Hillerød
SLL 7 IVS, Tonny Lassen - Farum
BFT - Bekir Bademci - Vallensbæk
Universal H IVS, Johnny Madsen - Roskilde
Nk Taxi Service - Nadir Khan - Brønshøj
JB-Consultancy, Jehan Badshah - København N
Taxa M.B., Mohammad Moazzam Butt - Albertslund
Hou Taxi ApS - Hals
FLL Cap 6 IVS, Tonny Lassen - Farum
TAXA, Mohammad Omar Kiyani - København SV
Taxa 007 IVS - København N
Hirtshals Taxi & Godstransport v/Lars Dyrskjøt Andersen
AR IVS, Rabia Islam - Brønshøj
AZ IVS - Adnan Iqbal - København NV
Neega Forretning, Neega Farhad - Rødovre
Firstmove Cap IVS, Tonny Lassen - Farum
ARI Transport - Brøndby Strand
TC 1097 IVS, Taxicentret Virum
Claudius Taxi 5 IVS, Claudio Sommer - Aalborg
Roshan, Mohammad Nasir Feyaz - Ishøj
MS Transport, Muhlis Secilmis - Taastrup
DT 1096 IVS, Cabital Finans A/S
RK Dantransport IVS, Rafal Kortz - Silkeborg

Chauffører må
svede i sommerheden
Chauffører hos landets største trafikselskaber må svede i sommerheden, fordi der er krav om lange bukser og sko. På Bornholm er brug af
shorts og sandaler tilladt for flexchauffører af hensyn til chaufførernes
arbejdsmiljø. Det skriver Fagbladet 3F.
I fire ud af landets seks trafikselskaber er der forbud mod at have
shorts på, når flexchaufførerne kører med ældre og handicappede.
Selskaberne Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik kører med fælles udbud. Her er shorts og sandaler forbudt for flexchauffører. De skal bære
mørke, lange, ensfarvede bukser. Skoene skal være lukkede og mørke
- kondisko er forbudt. Shorts er derimod tilladt for buschaufførerne.
"Jeg kan godt forstå, at nogle af chaufførerne har det meget varmt
lige nu, men vi er ikke dér, hvor vi vil lave undtagelser. Vi vil gerne sikre
den autoritet, der ligger i at have en ordentlig uniform", siger Movias
Flextrafikchef, Jens Peter Langberg til Fagbladet 3F.

Hos Movia er der regler om, at chaufførerne i flextrafik skal
have lange bukser og sko på, mens chaufførerne på de store
busser gerne må have shorts på

Det har ikke været muligt at finde nye kunder
de kun 11 år gamle Airbus A380-fly. Derfor
bliver de skrottet og flyenes komponenter
sælges som reservedele.

Første to Airbus A380
skal hugges op
Brugt-markedet for Airbus A380

94.000 dollars - eller godt

er så dårligt, at det bedre kan be-

600.000 kroner – per fly, der er

tale sig at hugge flyene op. De

parkeret på flykirkegården, skriver

første to fly fra Singapore Airlines

check-in videre.

skrottes nu. Det skriver check-in.dk.
25. oktober 2007 fløj Singa-

Det forventes at Dr. Peters
Group kan hente 80 millioner

pore Airlines den første tur med

dollars hjem per fly, svarende

en Airbus A380 fra Singapore til

til 510 millioner danske kroner.

Sydney, men allerede den 10.

Til sammenligning koster en

juni sidste år blev det første

fabriksny A380-800 ikke mindre

A380-fly taget ud af drift, da en

end 445,6 millioner dollars, eller

10-årig leasingaftale udløb, og

mere end 2,8 milliarder danske

det samme er sket for tre andre

kroner.

A380´ere. Årsagen er, at det ikke

Indtil nu er der afgivet ordrer

har været muligt for Dortmund-

på 333 A380-maskiner, hvoraf

leasing-selskabet DS Aviation

222 er leveret. Flyselskaberne

(Dr. Peters Group) at finde nye

verden over satser i dag mest på

kunder til flyene.

langtrækkende tomotorers fly.

Derfor er det besluttet at sælge
flyenes komponenter som reservedele og flyenes Rolls-Royce
motorer er allerede leaset ud
som reservemotorer.
Flyene er parkeret i TarbesLourdes Pyrénées Airport i det
sydlige Frankrig, og det koster
hver måned inklusiv forsikring
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BUSSER til salg

Vi tilbyder til omgående levering:

MB Sprintere til salg

516 med lift 19 pass. Årg. fra 2011-2016.
Helt nye busser på lager.

Kontakt

pp busselskab A/S
Haris Bahtijarevic
Birkegårdsvej 32 - 8361 Hasselager
+4521216877 - haris@pp-bus.dk

Stor ombygning af
Ringsted-Femern Banen afsluttet
Tirsdag morgen den 5. juni kørte

køre el-tog på strækningen," siger

togene igen mellem Nykøbing

Pernille Palstrøm, anlægschef i

F. og Orehoved efter ti ugers

Banedanmark.

gennemgribende opgradering og

Sideløbende med broarbejder-

klargøring af banen, så den er klar

ne har stationen i Eskilstrup fået

til fremtiden og de kommende

et markant løft. En ny gangbro er

års anlægsaktiviteter

etablereret med tilhørende eleva-

Flere broer er udvidet, så der

torer, der er bygget nye perroner,

er plads til et ekstra spor, andre

nye sveller og skinner er lagt, og

broer er forhøjet, så der er plads

der er opsat støjskærme langs

til kørestrøms-anlæg, når stræk-

tæt beboelse på stationen.

ningen elektrificeres om nogle år.

Der er også udskiftet blødbund

"Vi er i fuld gang med at ud-

under sporene på stationen, over-

den gamle, så tager det tid. Det

udskiftet fugtmembranen i selve

bygge den eksisterende jernbane

kørslen er nedlagt og syd for byen

har det også gjort denne gang,

brodækket og er blevet forberedt

fra Ringsted til Rødby, så pas-

har man rettet det eksisterende

hvor togene har været i remisen

til det nye dobbeltspor.

sagererne får en mere moderne

spor ud, så man i fremtiden kan

siden slutningen af marts. Men

og velfungerende bane i fremti-

køre hurtigere.

arbejdet er nødvendigt for at gøre

denne uge, så togene fra mandag

banen klar til fremtiden, så pas-

morgen den 11. juni igen kan

den med gevinster som kortere

Samtidig er jorden forberedt

Det arbejde afsluttes i løbet af

rejsetid. Som et led i det arbejde

ved siden af det eksisterende

sagererne kan høste gevinsterne

køre på strækningen mellem

har vi arbejdet på mange broer

spor, hvor det ekstra spor skal

af en topmoderne jernbane fra

Nykøbing F. og Rødby Færge.

hele vejen fra Nykøbing F. op til

lægges, så strækningen fra 2021,

Ringsted til Holeby," siger Pernille

Orehoved for at gøre broerne klar

vil være dobbeltsporet fra Oreho-

Palstrøm.

til, at togene kan køre i to spor, og

ved til Nykøbing F.

plads til kørestrøms-anlæg, så der
fremover bliver mulighed for at

På Lolland er Banedanmark

"Når vi skal opgradere en bane
til fremtiden, imens vi kører på

ved at afslutte arbejdet på otte
sporbærende broer, som har fået

Abonnér på Nyhedsbrev fra TaxiMinibus Danmark
Bliv abonnent på TaxiMinibus Danmarks
nyheder og modtag et ugentligt nyhedsbrev
med historier fra transportbranchen samt det
månedlige digitale magasin.

Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement
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