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Transportministeren
ønskede Drivr tillykke
med 8 nye brinttaxaer

Embedsfolk undlod at orientere
politikere om mulighed for at
forlænge kontrakt og spare 8
procent

Cabonline går ind på det
danske taximarked

Landvognmandsforretning
med bred kundekreds til salg

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

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

FORENINGER/FAG.ORG.
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

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

Islandsvej 5, 7100 Vejle
BUS & GODS vognmandskurser
www.blivvognmand.dk -tlf. 2234 0500

MERCEDES SERVICE/PLADE
Gørløse Auto Import ApS

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

TaxiRiget ApS

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

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

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

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

P.O. AUTO

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

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

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:
TAXI Minibus & Bus Danmark tlf. 49 262626

Embedsfolk undlod at orientere
politikere om mulighed for at
forlænge kontrakt og spare 8 procent
strative medarbejdere til den op-

helst efter udbuddet. Hun havde

kommuner vurderede Hedensted

gave. De styrede selskabets egne

op til udbuddet peget på en

For nylig var der udbud af den

Kommune at kunne spare penge

biler og biler fra Juelsminde Bilen

mulighed fra det forrige udbud,

kommunale kørsel i Hedensted.

ved selv at stå for koordinering af

- 30 vogne i alt, som alle kørte for

hvor der står anført, at Hedensted

10 selskaber bød ind på opgaven

de mange kørsler og hyre et

Hedensted Kommune.

Taxi kunne fortsætte i yderligere

og det blev PP Busser A/S fra

vognmandsfirma til at udføre selve

Hasselager ved Aarhus, der vandt

kørslen. Tidligere havde Hedensted

af Hedensted Taxi, mener ikke

opgaven.

Taxi ikke mindre end 4 admini-

kommunen sparer noget som

Af Tommy Verting

Ud fra erfaringer fra andre

Anne Marie Wulff, indehaver

2+2 år mod en reducering i prifortsættes næste side

Vi er købere af 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
TAXI Minibus & Bus Danmark MAJ - 19
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sen på 8 procent. Men den mulig-

tøjer. Når forvaltningen kommer

hed var politikerne ikke blevet

ud med en pressemeddelelse

præsenteret for fra kommunens

og skriver de kan spare en million

embedsfolk.

kroner, er det kun for at vaske

Det blev Anne Marie Wulff klar
over efter udbuddet, hvor hun er
blevet kontaktet af flere politi-

hænder”, påpeger Anne Marie
Wulff.
”Udbuddet er også anderledes

kere, der undrer sig over, at de

ved, at der er fem garantibiler a

ikke er blevet orienteret om mu-

10 timer og 17 variable biler. Jeg

ligheden for at forlænge aftalen

havde ingen garantibiler og kunne

med Hedensted Taxi.

risikere at skulle køre til Tørring

”Politikerne fik oplyst fra for-

og Juelsminde for at udføre en

valtningen, at vores kontrakt ikke

lokaltur efter taximeterpris, da der

kunne forlænges”, påpeger Anne

i vores kommune er meget lange

Marie Wulff, som personligt har

afstande mellem de yderste byer,

meget svært ved at se, hvordan

men jeg skulle stadig aflønne en

Hedensted Kommune kan opnå

chauffør med en timebetaling.

en besparelse og ifølge Anne

Anne Marie Wulff ved ikke hvad
fremtiden bringer for hende og
det er uvist om hun vælger at
lukke sin forretning.

Når vi kiggede på resultatet

arbejde med kommunen om

forklarer en meget følelsesladet

kørselsopgaverne og så sent som

vognmand, som til dagligt kæm-

Marie Wulff har de kommunale

af vores timepris i regnskabet og

i slutningen af 2018 blev alle

pede med at omlægge op til 30

medarbejdere, der kommer til at

omregnede, svarede det reelt til

vognmænd indkaldt til et møde,

procent af de planlagte ture.

sidde med opgaven den samme

en almindelig taximetertakst med

hvor vi blev orienteret om, at

opfattelse. Det nye udbud omhand-

betaling for den effektive køretid.

kommunen aldrig nogensinde

sine chauffører til at søge job hos

lede kun 23 biler, hvor der før blev

Hertil kom, at der dagligt var fire

ville oprette et kørselskontor. Det

PP Busser, men det er uvist om

benyttet mere end 30 biler.

personer beskæftiget med at

var vi glade for. Ikke mindst fordi

de er interesseret i at fortsætte

”På flere af vores ture havde

Anne Marie Wulff har opfordret

administrere kørselsopgaverne og

vores chauffører har kørt turene i

og i flere tilfælde er der tale om

vi 18 børn med, men fremover

en udgift til et meget dyrt edb-

årevis. Nogle har haft 25-års jubi-

taxichauffører uden kørekort til

fordeles kørslen med en enkelt

anlæg”.

læum og er tilpasset til de enkelte

bus, som ikke vil kunne køre for

ture. De er ikke bare chauffø-

en vognmand, der kun anvender

rer, men fungerer dagligt som

busser, med mindre de tager et

psykologer og pædagoger og ved

kursus som buschauffør.

16-personers bus. Resten af turene afvikles i 8-personers køre-

”Jeg har haft denne kørsel i
snart 30 år og haft et godt sam-

hvordan børnene skal håndteres.

Personligt ved Anne Marie

Det er ikke mindst deres ære, at

Wulff ikke, hvad fremtiden bringer

det har kørt så godt i alle årene”.

for hende og det er uvist om hun

”Da vi blev bekendte med

Har du en taxitilladelse eller tilladelse til erhvervsmæssig persontransport du ønsker at sælge?

indholdet af udbuddet indkaldte

Andre kolleger har allerede taget

jeg alle chaufførerne og orienterede

beslutningen om at droppe

dem om, at vi ikke kunne byde

taxikørsel i Hedensted Kommune.

på opgaven, da vi ikke længere

Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på mail: taxi@verting.dk

ville kunne bestemme, hvem der
udførte de enkelte ruter. Det ville
jeg ikke kunne bære i mit hjerte”,
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vælger at lukke sin forretning.

		

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

Pladsleje/vederlag:
• Kr. 250,- ugen/vogn helt frem til 31. marts 2022. Herefter er prisen
kr. 3.800,- pr. måned (du sparer kr. 2.716,- pr. måned!)
• 4,75% af ikke-kontant omsætning.
• Procenten ligger fast frem til 31. marts 2022
• Ingen efterbetaling!
Andet:
• Priser og rabatter sættes i dialog med uafhængig vognmandsforening, hvis
repræsentanter vælges af vognmændene selv.
• Egne flexaftaler er tilladt i det omfang, at de lokale trafikselskaber tillader det.
• Adgang til indkøbs- og rabataftaler.
• Nordisk App, Cabonline og nordisk kontoordning.
• Gratis anlæg med første montering betalt.
• Gratis profilindpakning.
Binding:
• Uopsigelig i rabatperioden, herefter løbende måned plus 6 måneder.
• Ændringer i pladslejevederlaget og procenten varsles med 6 måneder - dog
tidligst til 31. marts 2022!
Kontakt: 		
Adm. direktør Thomas RB Petersen, tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 2700
Salgschef Per Hansen, ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.
Hvis du allerede har en aftale med andet selskab, og ønsker at komme ud af aftalen, så du kan skifte til Taxi 4x27,
kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.

Køber kan selv vælge om vedkommende
ønsker at overtage de to nuværende taxaer.
En Mercedes-Benz E 220 St.Car og en
7-personers Mercedes-Benz V 220.

Landvognmandsforretning med
bred kundekreds til salg
Tekst og foto: Tommy Verting
Er du træt af storbyen med vigende omsætning og lange trafikkøer med lyskurve, der altid står på rødt, så er muligheden der
lige nu, for at skifte tilværelsen ud med et liv på landet blot ca.
en halv time fra København.
Carsten og Dorte Kofoed har sat deres landvognmandsforretning
”Carsten´s Taxa” med to taxaer i Kirke Saaby til salg. Forretningen er veldrevet med en stabil omsætning på et par millioner
kroner og der er vel at mærke ingen udgifter til pladsleje. Kundekredsen er meget bred og dermed ikke sårbar for at blive ramt af
alvorlig nedgang, hvis en kunde eller to falder fra.
”Vi kører ikke flexkørsel og har ikke en større kommunal kørselsaftale, som vi risikerer at kunne miste ved et udbud.
Vores kundekreds er meget bred og stabil med en blanding af
firmaer, hoteller, institutioner, bosteder og kunder fra stationsbyerne Lejre og Hvalsø”, fortæller Carsten Kofoed, som har opbygget
forretningen gennem 17 år sammen med sin kone, Dorte Koefod.
Nu er der dog kommet en anden drøm på tværs af idyllen i Kirke

Saaby, sydvest for Roskilde.
”Vi har besluttet os for at sælge hus og taxaforretning og flytte
til Faaborg-området, hvor vi har børn og børnebørn. Jeg er netop
fyldt 64 og vi ønsker at finde et sted, hvor vi kan opbygge et
”bed and breakfast”, som vi kan gå og hygge os med i tillæg til
pensionen, som er lige om hjørnet. Vi håber derfor at finde en
aftager til vores lille taxaforretning, som er den eneste landvognmandsforretning i Lejre Kommune. Vi har været glade for at
være her i alle årene og mærket, hvordan beboerne støtter op
om de lokale erhvervsdrivende. Det har vi nydt rigtigt godt af”,
fortæller Carsten Kofoed videre.
Kender kunderne
”Jeg bemærker ofte, at kunder, som kommer på besøg i området,
kommenterer på, at de kan genkende min stemme fra telefonen.
De er tydeligvis kommet på landet og er ikke vant med, at det
er telefondamen, der kommer og henter dem i taxaen”, forklarer
Dorte Kofoed, som sammen med sin mand lægger en ære i at
betjene kunderne med en udsøgt service.
”Vi kender stort set alle kunderne og kun sjældent, skal vi have at
vide, hvilken adresse de skal køres til. Her har vi ro i sindet og bliver

Dorte og Carsten Kofoed sælger gerne
både vognmandsforretning og huset, som er
velholdt og ideelt placeret midt i Lejre Kommune, til en interesseret køber.

ikke stresset af trafik, selv om vi har motorvejen lige i nærheden og
kan være i Københavns Lufthavn på blot 35 minutter”.
Den daglige arbejdstid varierer meget, men oftest er arbejdstiden
mellem klokken 7-17 fem dage om ugen. Om søndagen holder
vognmandsparret altid helt fri og overlader opgaverne til nogle
af de seks løsarbejdere, der er tilknyttet vognmandsforretningen.
Der er kun få aftenopgaver, som kan udføres af kolleger, hvis ikke
der er sat en afløser til at køre. Det er også afløserne, der står
for kørsel fredag og lørdag aften og nat.
Mulighed for en tredje bil
Carsten og Dorte Kofoed har altid kun kørt med to biler og rask
væk givet ture videre til kolleger, hvis det brændte på med for
stor travlhed. Men der er faktisk kørsel nok til yderligere en bil
mere på deltid, hvis en ny vognmand ønsker netop dén løsning
og chaufførerne står i kø for at komme til at køre mere.
”Vi har kun kørt med to biler for at sikre, at omsætningen altid
var i top på bilerne og så videregive en lufthavnstur i ny og næ
til andre kolleger. Vi har meget sjældent forgæves ture og kører
altid efter taxameterpriser og har aldrig givet rabat til kunderne,
men derimod ydet en høj service”, understreger vognmandsparret.
Fornuftig forretning
Ud af omsætningen på et par millioner kroner hæver Carsten
og Dorte Kofoed samlet ca. 735.000 kroner inklusive pensionsopsparing. Derudover er der lønninger til afløsere på ca. 300.000
kroner. En mulig køber kan selv vælge om det velplejede hus

skal indgå som en del af handlen. Huset er dog netop sat til salg
hos en ejendomsmægler og revisoren er gået i gang med at
opsætte tallene for vognmandsforretningen. De to taxitilladelser
er undervejs med at blive konverteret over i et anpartsselskab og
vurderes til at kunne indbringe 130.000 kroner oven i en goodwill
på 300.000 kroner for selve taxaforretningen. Hertil kommer et
beløb, hvis køber ønsker at overtage de to nuværende biler.
Carsten og Dorte Kofoed kan kontaktes på telefon 4649 2700.

Transportministeren ønskede
Drivr tillykke med 8 nye
brinttaxaer
Tekst og fotos: Tommy Verting

bilerne”, sagde transportministe-

2050, hvor der ikke udledes flere

give mindre klimabelastning for

ren. Han så også frem til, at der

drivhusgasser end den mængde

transport og det vil give renere

Transport-, bygge- og boligminister

i 2019 var udsigt til ikke mindst

vi optager. På transportområdet

luft og det kan også reducere

Ole Birk Olesen (LA) var med

55 nye brinttaxier på de danske

sætter vi en stopper for salg af

støjen fra trafikken.

til at præsentere de første otte

veje og henviste til regeringens

nye traditionelle diesel- og benzin-

nye brinttaxaer i sidste uge ved

samlede udspil mod klimafor-

biler fra 2030. Det betyder, at

derfor afhængige af, at teknolo-

et arrangement på Refshaleøen

andringer og luftforurening fra

plug-inn hybridbiler, el-biler eller

giudviklingen går hurtigt. Rege-

i København arrangeret af Brint-

oktober 2018:

tilsvarende grønne biler som brint-

ringen nedsatte i februar en grøn

biler allerede i 2020 kan udgøre

transportkommission, der skal

en stor andel af bilflåden. Det vil

levere en konkret strategi for,

branchen og Toyota Danmark.
Ministeren kaldte Drivs tiltag et
nybrud, der kommer til at sætte
spor i fremtiden. Ole Birk Olesen
understregede, at det er en stor
dag for dem, der arbejder med
brintløsninger og sætter fokus på
brintteknologi og for brugerne af
Danmarks første brinttaxaer.
”Det er også en stor dag for
Danmarks vej mod en grøn omstilling, som jeg har set frem til at
være med til, og jeg glæder mig
til at prøve en tur i en af DrivrDirektør i Drivr, Haydar Shaiwandi, var tydeligt stolt, da han i samarbejde med Brintbranchen og Toyota i sidste uge kunne præsentere
transport-, bygge- og boligminister Ole Birk
Olesen for ikke mindre end 8 nye brinttaxaer.
På forsidebilledet ses fra venstre pressechef
i Toyota Danmark, Anders Tystrup, transport-,
bygge- og boligminister Ole Birk Olesen,
direktør for Brintbranchen Tejs Laustsen
Jensen og direktør i Drivr, Haydar Shaiwandi,
som satte sig bag rattet og gav en prøvetur.
På dette billede ses Haydar Shaiwandi med
direktør i Toyota Danmark Frank Okoisor og
transportministeren.
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”Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i år

De nye biler er dyre og vi er

"Det er regeringens ambition,
at den kollektive bustrafik
og taxier skal gå forrest"

Drivr har i forvejen svært ved at efterkomme
alle kundeønsker om at køre i brinttaxa og
forudser ikke det bliver nemmere nu, hvor
nyheden officielt er meldt ud. Drivr har pt 22
biler, hvoraf 8 af dem er brinttaxaer.

hvordan regeringens målsætning
om personbilerne bedst muligt
kan realiseres. I klima- og luftudspillet blev der også sat penge af
til flere og hurtigere ladestandere
for el-biler og der blev besluttet
bedre parkeringsmuligheder og
andre fordele for grønne taxier.
Det er regeringens ambition, at
den kollektive bustrafik og taxier
skal gå foran og der bliver fulgt
op på den grønne omstilling i år”,
sagde ministeren og henviste til
det netop vedtagne lovforslag i
Folketinget, hvor 50 ud af de 125
nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der uddeles
hvert kvartal, er reserveret til
nulemissions taxier.
Fra 1. juli i år strammes energiog miljøkravene for alle nye taxier.
Det er en del af ambitionen om,
at hverken rutebusser eller taxier
skal forurene i byerne fra år 2030.

Transport,- bygge- og boligminister
Ole Birk Olesen var tydeligt imponeret
af, at Drivr kunne præstere 8 Toyota
Marai brinttaxaer ud af en flåde på
22 biler.
TAXI Minibus & Bus Danmark MAJ - 19
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Underskriften på plads - Taxi
4x27 er nu solgt til svenske
Cabonline
"Det tog lidt længere tid end vi

rer helt frem til 2027. Det betyder

at få del i lave omkostninger de

nye vognmænd i Danmark få en

havde regnet med, men nu er

også adgang til et stærkt brand i

næste 3 år, hvis de skifter over

nedsat pladsleje, hvilket repræsen-

handlen endelig i hus. Cabonline

Skandinavien, hvor der er sven-

til os. Vi kommer til at gøre en

terer købsprisen for virksomheden.

overtager alle Foreningen Taxi

ske, norske og finske kontokun-

kæmpe forskel på det danske

4x27's aktiviteter og driver dem

der, samt en stærk App og profes-

taximarked", erklærer direktøren

integreret i Cabonline Group, og

videre som Taxi 4x27", fortæller

sionel teknik.

og ønsker alle vognmænd, chauf-

inden for seks måneder vil det

fører og medarbejdere tillykke.

blive muligt at bestille taxier i Sve-

direktør i Taxi 4x27 Thomas RB

For os medarbejdere betyder
det, at vi kan være sikre på at vo-

Petersen og fortsætter:

Formand for Taxi 4x27 Claus

"For vognmænd i Taxi 4x27

res ejer vil udvide og udvikle butik-

Rubek Jørgensen, sagde i sin tale

betyder det lavere omkostninger,

ken og sikre, at vores arbejdsplads

til generalforsamlingen op til

der ligger fast de næste 3 år. Det

vil bestå i mange år.

salget:

er en bonus og en sikkerhed for,
at omkostningerne ikke eksplode-

Vognmænd, der ikke kører i
Taxi 4x27, får også mulighed for

IVS-selskab med 2 tilladelser
til TAXA 4x35 sælges
for kr. 110.000,Forudsætter overtagelse af køb eller leasing af 2 helt nye
Mercedes-Benz E 220 biler samt udgift til montering.
Bilerne har endnu ikke været i drift.
Formidling via

Taxi Minibus & Bus Danmark • 31171921 • taxi@verting.dk
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”Salget er ikke en afslutning

Taxi 4x27 vil gradvist blive

rige, Norge, Danmark og Finland
via Cabonlines app.
CEO for Cabonline Peter
Viinapuu siger i en udtalelse:
"Købet af Taxi 4x27 i Danmark

på Taxi 4x27, men en ny begyn-

er et vigtigt skridt for Cabonline.

delse for et 90 år gammelt taxi-

Købet styrker vores nordiske posi-

selskab med rødder på Amager,

tion og gør det muligt for os at få

som nu kan sprede sig og gro i

et stærkt fodfæste i Danmark. Fra

hele landet".

dette udgangspunkt vil vi kunne

Cabonline styrker dermed de-

fortsætte med at vokse på det

res position som førende leveran-

meget attraktive danske marked,

dør af taxitjenester i Norden med

som er undervejs med at blive

købet af Taxi 4x27 i Danmark.

afreguleret".

Købet vil tilføre 230 vognmænd

Taxi 4x27 har aktiviteter i Køben-

med i alt 300 taxier til Cabonlines

havn, Aarhus, Odense, Frederiks-

franchise-model, som allerede

havn, Holstebro og Sønderborg.

har aktiviteter i Sverige, Norge og
Finland.
Over en 36-måneders periode vil eksisterende såvel som

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 17,5-17,9 km/l. CO2-udslip 126-131 g/km.
Corolla Touring Sports. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,9-22,2 km/l. CO2-udslip 101-121 g/km.
Camry. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,2-18,9 km/l. CO2-udslip 119-125 g/km.

Movia vil oprette borgerpanel
I forbindelse med udmøntning

af de løsninger og strategier, som

således ikke at skabe et hørings-

den kollektive transport og til at

af Movias digitaliseringsstrategi

Movia ønsker at forfølge.

forum eller en forhandlingsret.

overveje mange typer af behov i

ønsker Movias at arbejde med

Panelet tænkes inddraget ved

Det forventes, at de deltagende

nye løsninger og services.

borgerinddragelse, så det afspej-

test af nye løsninger og services,

borgere primært vil blive involve-

ler en bredt sammensat kunde-

ved udvikling af brugervenlighed

ret digitalt, og at de vil blive til-

drages i forbindelse med afdæk-

gruppe i forhold til befolkningen

i produkter og services, ved udvik-

bydes en mindre form for skat-

ning af behov for test af visning af

og geografien på Sjælland. Der

ling af nye produkter og services,

tefri kompensation for deltagelse i

andre mobilitetsformer i MinRej-

lægges derfor fra Movias side op

til at afdække faktiske kundebehov,

møder mv. Endvidere vil der være

seplan, evaluering af første fase

til etablering af et borgerpanel,

f.eks. i relation til MaaS-løsninger,

en årlig udgift til et eksternt ana-

Nyt Bynet informationskampagne

som består af ca. 50 borgere.

ved kortlægning af væsentlige

lysebureau ved at sammensætte

og andre tiltag, hvor der kan være

barrierer for at bruge kollektiv

og vedligeholde repræsentativite-

behov for at teste, om løsninger,

henblik på at skabe dialog og tæt-

transport, og som et forum, hvor

ten i Movias borgerpanel.

services, eller informationstiltag

tere inddragelse af borgere i ud-

Movia kan få bidrag til opmærk-

viklingen af den kollektive trans-

somhedspunkter i forbindelse

som inddrager borgersynspunkter

port. Inddragelsen af borgerpane-

med større tiltag og forandringer.

direkte og sikrer løbende dialog,

let kan bidrage til perspektivering

Formålet med et borgerpanel er

opnås bidrag til udviklingen af

Borgerpanelet etableres med

Ved at etablere et borgerpanel,

Et borgerpanel kan f.eks. ind-

rammer rigtigt eller med fordel
kan suppleres.

Flypassager kan klage
over SAS
Berørte passagerer bør være op-

Passagerer kan også have ret til

EU-domstolen fast i en dom fra

Passagerer kan klage til Trafik-,

mærksom på de europæiske fly-

kompensation. Som udgangs-

april 2018. Dommen forholdte

Bygge- og Boligstyrelsen, hvis det

passagerrettigheder ved flyaflysning,

punkt gælder dette dog ikke, når

sig specifikt til en sag, hvor en

ikke er muligt at opnå enighed

der bl.a. foreskriver, at passagerer

aflysningen skyldes strejke blandt

række flyvninger var blevet berørt

med flyselskabet. Klagebehand-

har ret til enten at få refunderet

flyselskabets personale. Strejke

af en såkaldt ’vild’ strejke.

lingen er gratis og afgør, om pas-

flybilletten eller få omlagt rejsen.

betragtes nemlig som en usæd-

Hvis en flyafgang aflyses, skal

Når Trafik-, Bygge- og Boligsty-

sagerer har ret til refusion og/eller

vanlig omstændighed, der ikke

relsen træffer afgørelse i klager

kompensation. Klager sendes til

flyselskabet tilbyde passagerer

kunne have været undgået, selv-

over flyrejser sker det altid på

styrelsen via en digital klagefor-

valget mellem refusion af flybil-

om selskabet havde truffet alle

baggrund af en vurdering af den

mular, som findes her:

letten eller omlægning af rejsen.

forholdsregler, som med rimelig-

konkrete sag. Af samme grund

https://klage.flypassager.dk

Endvidere kan passagerer have

hed kunne have været truffet.

vil en vurdering af strejken i SAS

ret til forplejning (mad og drikke),

Der findes dog særlige om-

først kunne ske, såfremt styrelsen

som f.eks. kan være nødvendig i

stændigheder, hvor strejke kan

modtager klager fra berørte pas-

forbindelse med omlægning.

udløse kompensation. Det slog

sagerer.
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Første Dantaxi 4x48-hold starter
på Service Certifikat uddannelsen
medio maj
Dantaxi 4x48 er ved at være

dament af viden. For deltagere,

klar til at sende det første hold

som har kørt i mange år er der

igennem til selskabets Service

punkter, der er lette at genkende.

Certifikat uddannelse. Det er

Men for alle førere vil der være

planen, at første hold starter

nyt at hente. Læringsforløbet er

medio maj og vil primært bestå

lagt an på at være interessant og

af nyere vognmænd indmeldt fra

lærerigt. Der vil f.eks. være spæn-

2018 og frem.

dende podcast' der kan lyttes til i

Serviceuddannelsen gennemføres som et 100 % digitalt forløb,

stedet for bilradio.
kompetenceløft og de får bevis

undervejs til at gennemføre. En

på deres viden, som kan bruges

supporttjeneste vil være klar til

i andre fremtidige job-sammen-

at hjælpe, hvis der skulle opstå

hænge.

dervejs. Uddannelsen foregår ved,

Dantaxi 4x48 montering & service

Uddannelsen giver førerne et

hvor deltagerne vil blive guidet

spørgsmål eller teknisk bøvl un-

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Taxa 4x35 montering & service
Taxa eller front view kamera
fra egen import

at deltagerne downloader en app
til deres telefon eller tablet, eller
logger ind via en hjemmeside
på en computer. Derefter skal
der gennemføres små ”læringsbidder”, som tager mellem 10-30
minutter pr. stk.
Deltagerne får opfrisket deres
viden indenfor, hvad Dantaxi
4x48 forstår ved god service, så
alle førerne har det samme fun-

14

TAXI Minibus & Bus Danmark MAJ - 19

Bosch diagnose center
Elekronisk diagnose og fejludmåling
Varme & Klima service fra 749,00 kr.
Webasto & Ebersbächer
garanti- værksted
Vi laver meget mere end dette, se
mere på www.auto-el-specialisten.dk

Kapitalfonden
Grisk og Grådig med
domicil i skattely

Fra datalogistic.eu får du europas mest up to date
system, der opfylder den nye taxalov for
bare 298,- kr. om måneden!
Nåh ja - og du beholder hele halen...
mail på: olsen@datalogistic.eu eller ring
til Oluf på 5050 5107

datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 510715
TAXI Minibus
TAXI Minibus
& Bus&Danmark
Bus Danmark
FEBRUAR
MAJ - 19

Forslag om at forhøje bøder for
alvorlige sikkerhedskritiske fejl og
mangler på busser vedtaget
Folketinget har den 2. maj vedtaget

Forslaget har til formål at for-

Forslaget har derudover til formål

måde, at det støjer unødig meget.

et lovforslag fremsat af transport-,

høje bøderne for alvorlige sikker-

at hæve bødeniveauet for ulovlig

Forslaget indeholder retningslinjer,

bygnings- og boligminister Ole

hedskritiske fejl og mangler på bus-

støj fra motordrevne køretøjer,

så bøden forhøjes til 2.500 kroner

Birk Olesen (LA), som skærper

ser og lastbiler og indeholder der-

som på grund af konstruktive æn-

i førstegangstilfælde.

bødestraffe for alvorlige sikker-

for retningslinjer, hvor bødeudmå-

dringer eller manglende vedlige-

hedskritiske fejl og mangler ved

lingen foreslås forhøjet til 5.000

holdelse støjer mere end tilladt,

tunge motorkøretøjer og for ulov-

kroner for føreren og 10.000 kroner

eller som betjenes på en sådan

lig støj fra motordrevne køretøjer.

for ejeren i førstegangstilfælde.

Fortrinsret til nulemissionsbiler vedtaget i
Folketinget
Transport-, bygge- og boligminister

bliver gjort frit, er blevet vedtaget i

serne til nulemissionsbiler lægges

måtte forsøge at tilknytte eller an-

Ole Birk Olesens forslag i Folke-

Folketinget torsdag den 2. maj.

de overskydende tilladelser i

vende en konventionel bil til tilladel-

hvert kvartalt til puljen af tilladel-

sen, vil denne blive inddraget.

tinget om reservation af 50 tilla-

Dermed bliver 200 af de 500

delser til erhvervsmæssig person-

tilladelser pr. år i overgangsperio-

ser til konventionelle biler.

transport til nulemissionsbiler

den til og med 2020 reserveret til

pr. kvartal i overgangsperioden

nulemissionsbiler. Såfremt der

bil kan kun bruges i en nulemis-

frem til markedet for tilladelser

ikke er nok ansøgere til tilladel-

sionsbil. Såfremt indehaveren

En tilladelse til en nulemissions-

Loven træder i kraft den 1. juli
2019.

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

Sprinter 314 CDI
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Ekstra b etransport - Type

syg
Lettere

E6 - 3500 kg. - M1 - Lift

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: Den anførte pris er for standard opbygning. Den viste model kan have udstyr, der ikke er inkl. i prisen.

Lager
Tlf. +45 7356 1444
Værksted
Tlf. +45 7356 1445
•
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Vognmænd skifter til grøn taxi
To vognmænd i Dantaxi 4x48

firmakunder og private kunder.

og blogger Bradley Berman skrev

og for nylig har Herlev Hospital

har netop bestilt en el-bil som

De har mulighed for at bestille en

i marts på det anerkendte online-

meldt ud, at den ene af de kun

deres næste taxi. Det bringer det

grøn taxi via telefonen og snart

medie INSIDEEVs.com, at Dan-

2-3 holdepladser ved hospitalets

samlede antal af el-biler i Dantaxi

også på app.

taxi’s satsning ligefrem kunne

kommende nye hovedindgang vil

op på 15. En god udvikling, me-

være en medvirkende årsag til at

være reserveret for rene el- eller

ner selskabets direktør Carsten

i nulemissionsbiler, har også en

Vognmænd, der har investeret

genstarte det, i de senere år, sløje

brinttaxier, og andre hospitaler

Aastrup, der vurderer, at det er

anden konkret fordel, idet de

danske el-bilssalg. Men også på

ventes at følge efter. Så jeg byder

selskabets progressive tiltag med

bliver sendt først til vores ture i

Christiansborg er der lagt mærke

gerne flere vognmænd med el-

fordele for el og øvrige nulemissi-

Kastrup Lufthavn. Jeg vil sikre, at

til Dantaxi. Folketingsmedlem for

biler og andre nulemissionsbiler

onsbiler, der gør den type taxier til

Dantaxi kommer bedst fra start i

Liberal Alliance May-Britt Kattrup

velkommen hos os ligesom at

et økonomisk fornuftigt alternativ

den grønne omstilling. Derfor skal

skrev på Twitter: ”Sådan. Det er

eksisterende vognmænd, der

for vognmanden.

der også være fordele for dem,

vejen frem til bedre klima. Erhverv

ønsker at omlægge, kan drage

Carsten Aastrup forklarer hvor-

der tør gå forrest. De vognmænd

som selv tager initiativ og teknolo-

fordel af den store efterspørgsel

for, han ser Dantaxi som det føren-

har taget et modigt valg, og med

gisk udvikling”.

på et grønt alternativ til diesel”,

de selskab indenfor den grønne

det valg er vi godt i gang med at

omstilling i taxibranchen:

tage ejerskab til den grønne om-

det forventes, at de er på gaden

stilling i branchen”.

inden for 4-5 uger, og der er,

”Taxibranchen skal, inden for
en relativ kort årrække, omstille

Det er ikke kun taxivognmænd,

De nye Teslaer er bestilt, og

ifølge direktøren, god brug for dem:

driften til nulemissionsbiler. I Dan-

der har opdaget, at der på områ-

taxi prioriterer vi allerede nu disse

det sker meget lige nu. Den ame-

tutioner efterspørges en grøn

køretøjer til et udvalg af vores

rikanske journalist, el-bils ekspert

profil fra taxiselskabernes side,
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”Fra firmaer og offentlige insti-

slutter Carsten Aastrup.

Handicapkørsel på tværs af
landegrænsen
Handicaprådet har længe haft et

budgetaftalen for 2019 afsat

Tønder Kommune for at gøre det

fra adresser i Tønder Kommune til

ønske om at kunne foretage han-

100.000 kroner til en ny forsøgs-

muligt. Det er vigtigt for Handi-

adresser i Kreis Nordfriesland,

dicapkørsler med tilskud på tværs

ordning, der skal imødekomme

caprådet, at der hermed bliver

Kreis Schleswig-Flensburg og

af grænsen. Sydtrafik, der normalt

det store ønske. Med forsøgs-

bedre ligestilling for personer

Stadt Flensburg samt retur.

er ansvarlig for handicapkørsler,

ordningen kan alle, der er visiteret

med et handicap, når det gælder

Ordningen kan dog ikke benyttes

har dog oplyst, at de ikke kan til-

til handicapkørsler, nu tage turen

muligheden for at befordre sig

til kørsler mellem to adresser i

byde handicapkørsler mellem

over grænsen og det er en nyhed,

over grænsen. Vi vil med inte-

Tyskland.

Danmark og Tyskland. Men nu

Handicaprådet glæder sig over:

resse følge forsøgsordningen, og
hvordan den forløber”, fortæller

1. april 2019 og løber til 31. de-

handicappede at tage taxaen på

forsøgsordningen vedrørende

formand for Handicaprådet, Jens

cember 2019

tværs af landegrænsen.

handicapbefordring over grænsen

Petersen.

bliver det dog alligevel muligt for

Tønder Kommune har med

Handicaprådet ser frem til at

Forsøgsordningen starter den

bliver en realitet, og vil gerne rose

Handicapkørslerne kan bruges

TAXAIMPORT

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
TAXI Minibus & Bus Danmark MAJ - 19
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Fremgang i København, Bornholm, Skagen og Fredericia

Krydstogtsæsonen
strækker sig i år over
mere end 200 dage

20
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De danske krydstogthavne fra

København er stadig den største

sinde næsten en kvart millioner

Skagen i nord til Rønne i øst vil

danske destination for krydstogt-

gæster samlet set.

til sammen sætte ny rekord i år

skibe. I år får havnene uden for

med over 1,2 mio. gæster.

hovedstaden for første gang nogen-

Antallet af gæster i de enkelte
havne i Danmark kan variere fra

år til år, men i 2019 er der flere,

ning og jobskabelse,” siger Claus

Peru til Kenya og Sydkorea, men

Det betyder, at der skal afhentes

der har markant fremgang, ud

Bødker, krydstogtchef i Wonderful

hovedparten af krydstogtgæster-

mange gæster i busser og taxaer,

over København eks. Bornholm,

Copenhagen, hvor netværket for

ne, både i København og i hele

som oftest skal køres til Køben-

Skagen og Fredericia.

den danske krydstogtbranche,

Danmark, kommer fra Storbritan-

havns Lufthavn og ligeså i modsat

CruiseCopenhagen er forankret.

nien, Tyskland og Nordamerika.

retning.

En stor del af krydstogterne

De danske krydstogtdestinatio-

i Østersøen både begynder og

ner, der er samlet i CruiseCopen-

omsætning i havnene og for-

Opleve en større del af
København

slutter i København, hvor gæ-

hagen, er København, Skagen,

retning i byerne som følge af de

I hovedstaden strækker krydstogt-

sterne derfor ofte har et længere

Aalborg, Aarhus, Fredericia,

internationale gæster. I år kan vi

sæsonen sig i år over mere end

ophold, som giver mulighed for

Kalundborg, Hundested, Helsin-

forvente en positiv samlet effekt

200 dage fra start april til sidst i

at opleve en større del af byens

gør og Rønne.

af krydstogtturismen i form af

oktober, herudover kommer der

og regionens udbud af bl.a.

en omsætning på ca. 1,6 mia.

julekrydstogt i december.

kulturarv, attraktioner og museer.

”Den danske krydstogtsucces
bliver mere og mere forankret
rundt i landet som en kilde til

kr. og 2.200 fuldtidsjob. Med

København havde i 2018

I 2019 er der 158 krydstogter,

besøgstallet for 2019 sætter vi

besøg af krydstogtgæster fra over

hvor gæsterne både begynder og

i år ny rekord for både omsæt-

150 forskellige lande – lige fra

slutter rundrejsen i København.

Ankomst		

Afgang

Skib

Kaj

Rederi

07-05-2019
07-05-2019
07-05-2019
08-05-2019
10-05-2019
11-05-2019
11-05-2019
12-05-2019
12-05-2019
13-05-2019
13-05-2019
13-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
15-05-2019
15-05-2019
16-05-2019
17-05-2019
17-05-2019
18-05-2019
18-05-2019
19-05-2019
19-05-2019
19-05-2019
19-05-2019
19-05-2019

07-05-2019
07-05-2019
07-05-2019
10-05-2019
10-05-2019
11-05-2019
11-05-2019
12-05-2019
12-05-2019
13-05-2019
13-05-2019
13-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
17-05-2019
15-05-2019
16-05-2019
17-05-2019
17-05-2019
18-05-2019
18-05-2019
19-05-2019
19-05-2019
19-05-2019
19-05-2020
19-05-2019

Zuiderdam
Sapphire Princess
Magellan
Viking Jupiter
Regal Princess
Hamburg
Balmoral
Serenade of the Seas
MSC Meraviglia
Mein Schiff 1
AIDAluna
AIDAmar
Nieuw Statendam
MSC Poesia
Viking Sky
AIDAluna
Aurora
Zuiderdam
Star Breeze
Viking Sea
Columbus
Serenade of the Seas
Mein Schiff 4
MSC Meraviglia
Celebrity Silhouette
AIDAluna

c331
c190
c190
c190
c331
c190
c190
c331
c333
c331
c190
c190
c190
c333
c190
c190
c190
c332
c177
c190
c190
c331
c190
c333
c330
c190

SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S

0700
0800
0900
0800
0500
0800
0900
0600
0800
0800
1300
1300
0700
0800
0700
1000
0800
0700
0700
0730
0800
0700
0800
0900
0900
1200

fortsættes næste side
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21-05-2019
21-05-2019
21-05-2019
21-05-2019
21-05-2019
21-05-2019
22-05-2019
22-05-2019
23-05-2019

0500
0700
0900
1300
1400
1800
0800
0800
1300

21-05-2019
21-05-2019
21-05-2019
21-05-2019
22-05-2019
22-05-2019
22-05-2019
22-05-2019
23-05-2019

Regal Princess
Variety Voyager
Birka Stockholm
AIDAdiva
Celebrity Silhouette
Brilliance of the Seas
Mein Schiff 4
Queen Victoria
AIDAmar

c331
c190
c177
c190
c332
c190
c190
c190
c190

SDK Cruise A/S
GAC Nordic A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
European Cruise Service
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S

24-05-2019
25-05-2019
25-05-2019
26-05-2019
26-05-2019
26-05-2019
28-05-2019
28-05-2019
28-05-2019
29-05-2019
29-05-2019
30-05-2019
31-05-2019
31-05-2019
01-06-2019
01-06-2019
01-06-2019
01-06-2019
01-06-2019
02-06-2019
02-06-2019
02-06-2019
03-06-2019
04-06-2019
04-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
08-06-2019
08-06-2019
09-06-2019
09-06-2019
09-06-2019
10-06-2019
10-06-2019
12-06-2019
12-06-2019

0600
0800
0800
0700
0700
0800
0730
0800
0830
0800
0800
0830
0700
0900
0500
0500
0830
0900
1200
0700
0900
1300
1300
0800
1400
0800
1000
1200
1600
0830
0900
0700
0800
0800
0700
0800
0500
1300

24-05-2019
25-05-2019
25-05-2019
26-05-2019
26-05-2019
26-05-2019
28-05-2019
28-05-2019
28-05-2019
29-05-2019
29-05-2019
30-05-2019
31-05-2019
31-05-2019
01-06-2019
01-06-2019
01-06-2019
01-06-2019
01-06-2019
02-06-2019
02-06-2019
02-06-2019
03-06-2019
04-06-2019
05-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
07-06-2019
08-06-2019
08-06-2019
09-06-2019
09-06-2019
09-06-2019
10-06-2019
10-06-2019
12-06-2019
12-06-2019

Norwegian Getaway
MSC Poesia
Aidacara
Clio
Serenade of the Seas
MSC Meraviglia
Viking Jupiter
AIDAbella
Viking Sea
Braemar
Arcadia
Viking Sun
Zuiderdam
Marella Explorer
Regal Princess
Star Breeze
Costa Favolosa
MSC Poesia
AIDAbella
Serenade of the Seas
MSC Meraviglia
AIDAmar
Aidacara
Sapphire Princess
Celebrity Silhouette
Norwegian Pearl
Marina
Magellan
Norwegian Getaway
Costa Favolosa
MSC Poesia
Serenade of the Seas
MSC Meraviglia
Mein Schiff 1
Zuiderdam
Brilliance of the Seas
Regal Princess
AIDAmar

c331
c333
c190
c177
c331
c333
c190
c331
c190
c177
c190
c190
c331
c190
c331
c177
c332
c333
c190
c331
c333
c190
c190
c190
c331
c333
c190
c190
c331
c332
c333
c331
c333
c190
c331
c190
c331
c190

Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
Blue Water Shipping A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/SAnkomst		
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Danmarks billigste pladsleje

Bliv vognmand
hos WATERFRONT

Månedlig pladsleje
kun kr. 1.500,-

WATERFRONT

› Er du alenekørende vognmand har vi det
rette tilbud til dig!
› Vognmandsvenligt kørselskontor
- uanset hvor i landet du vil drive din taxiforretning!
› Vi sørger for lovpligtig rapportering til myndigheder!
› Ingen skjulte gebyrer!
› Kun 30 dages opsigelse!

TAXI Minibus & Bus Danmark MAJ - 19
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Ny buschaufføruddannelse
til fleksjobbere
Nu giver DEKRA fleksjobbere

fokus på vejledning og screening

er det ikke et fysisk hårdt arbejde,

er der gode jobmuligheder, når

mulighed for at uddanne sig til

af den enkelte borger.

og der er lav risiko for at blive

en borger har erhvervet et buskø-

fysisk nedslidt.

rekort.

buschauffør på deltid. Et deltids-

DEKRA anbefaler alle interes-

hold vil sikre, at fleksjobbere og

serede at få en personlig sam-

Den nye buschaufføruddannelse

Busselskabet Umove, der står

andre borgere med nedsat arbejds-

tale med en jobkonsulent inden

varer 14 uger. Der er undervis-

for en stor del af den danske bus-

evne kan få en uddannelse og et

tilmelding. Samtalen skal sikre

ning mandag til fredag kl. 8-11.45

trafik, vil rekruttere nogle af bor-

job. Derudover vil det afhjælpe

afklaring og forventningsafstem-

inkl. pauser. Målet med uddannel-

gere til deltidsstillinger. Derudover

den enorme mangel på arbejds-

ning om forløbet, borgerens

sen er, at borgerne kan varetage

vil DEKRA hjælpe borgerne i job

kraft i transportbranchen. Målet

motivation, jobmulighederne og

et deltidsjob.

via netværk og CV-bank.

med uddannelsen er nemlig, at

hverdagen som chauffør.

DEKRAs første deltidshold star-

Mangel på chauffører

ter i Vejen den 3. juni og slutter

Deltidsjob som
buschauffør

DEKRA skriver i en pressemeddelel-

den 17. september 2019. Tilmel-

se, at der er mangel på arbejdskraft

ding skal ske til Charlotte Corydon

Et job som buschauffør er et rigtig

i transportbranchen. Analyser fra

på telefon 31 63 20 48 eller mail

DEKRA vil i tæt samarbejde med

godt job for folk, der har nedsat

Voxmeter og Transportens Udvik-

charlotte.corydon@dekra.dk

Jobcenteret skabe et solidt ud-

arbejdsevne. Først og fremmest

lingsfond skønner, at der mangler

dannelsestilbud. Sammen skal de

er det et utroligt givende job, hvor

2.500 chauffører de kommende

sikre, at borgeren er motiveret og

man gør en forskel i mange men-

år - dette gælder både godstrans-

klar til forløbet. Derfor er der stor

neskers liv og hverdag. Derudover

port og personbefordring. Derfor

borgerne kan varetage et deltidsjob.

Tæt samarbejde med
jobcenteret

Høring om anlæg af ny højhastighedsjernbane over Vestfyn
Transport-, Bygnings- og Boligmi-

Ministeriet vil anlægge en ca. 35 km

meter kortere end den eksiste-

vendiggør omlægning af en ca.

nisteriet forventer i den næste

lang ny dobbeltsporet og elektri-

rende og vil frigøre kapacitet på

26 km lang naturgastransmis-

folketingssamling at fremsætte

ficeret jernbane til hastigheder på

den nuværende jernbane, som

sionsledning.

udkast til lov om anlæg af ny jern-

250 km/t over Vestfyn, som bl.a.

bevares til godskørsel og lokaltog

Høringsfristen er 5. juni 2019.

bane over Vestfyn fra Odense Vest

vil bidrage til kortere rejsetider.

over Vestfyn.

til Kauslunde øst for Middelfart.

Den nye jernbane er fire kilo-

Jernbanens linjeføring nød-

Motorvejen på Vestfyn mellem
Odense V. og Nørre Aaby bliver
udbygget til seks spor
Det blev en festdag på rasteplad-

rektoratets projektleder for første

med 33 procent. Det medfører

er her, at maskinerne går i jorden

sen Kildebjerg Syd ved Fynske

etape af udbygningen, og han ser

stor trængsel i myldretiden, som

først, og etapen er efter planen

Motorvej mandag den 6. maj,

frem til, at skovlene går i jorden

de ekstra spor kan afhjælpe.

udvidet til seks spor inden udgan-

transport-, bygnings- og bolig-

over de næste år:

Mens vi arbejder derude, må

gen af 2020.

minister Ole Birk Olesen (LA)

”Som altid med vores store

trafikanterne dog også indstille sig

Anden etape af udbygningen

lagde vejen forbi for at markere

anlægsprojekter er der en lang og

på gener som mindre plads og

går fra Gribsvad til Nørre Aaby.

begyndelsen på anlægsarbejdet

grundig forberedelsesfase, inden

hastighedsnedsættelse til 80 kilo-

Her starter anlægsarbejdet efter

med udbygning af motorvejen

vores entreprenør starter op i

meter i timen. Jeg henstiller derfor

planen i begyndelsen af 2021 og

mellem Odense V. og Nørre

marken. Nu er planlægningen på

til, at man kører efter forholdene”,

varer til udgangen af 2022.

Aaby.

plads, og den tiltrængte udbyg-

siger Robin Højen Madsen.

ning af Fynske Motorvej bliver for

Strækningen mellem Odense

været i gang siden starten af april,

Det forberedende arbejde har

alvor synlig for trafikanterne. Man

V. og Nørre Aaby er cirka 25 kilo-

men nu begynder arbejdet med

må også sige, at udbygningen er

meter lang. Projektteknisk er den

selve sideudvidelsen.

tiltrængt. Fra 2010 til 2018 er tra-

delt op i to etaper. Første etape

fikken på Fynske Motorvej steget

går fra Odense V. til Gribsvad. Det

Robin Højen Madsen er Vejdi-
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