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Bjerringbro Taxi er gået med
i DK-Taxi

Sydtrafik tester elektrisk
Mercedes-bus

- En beskæftigelse som bierhverv?

ADVOKATER

KURSER/UDDANNELSE

Adil Advokater

AMU SYD

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

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

Autoglas

Halsnæs Autoglas - Tlf. 40 20 09 79
Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

FINANSIERING
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

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

DEKRA, Vognmands- og Efteruddannelser

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

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

Buskort - BAB - Flex

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

TaxiRiget ApS

EUC Nord

Revision 80 ApS - Registreret revisor

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

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

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER
Auto El Specialisten

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

Larsens Auto-El

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

RTT

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

3F Københavns Chauffører

Gørløse Auto Import ApS

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen

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

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

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

FORSIKRINGER
ETU Forsikring A/S
Forsikring for Taxi og Flextrafik biler
Tlf 74 72 83 13, mail: erik@etuforsikring
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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

Taxi

- En beskæftigelse som bierhverv
Transportordfører for Radikale

nes udfordringer skal tages op,

videre i Midt og Vestjylland måske

Venstre, Andreas Steenberg, har i

når den nye lov fra 2017 skal

have nogle deltidsansatte, der

et indlæg i dagspressen opfordret

evalueres. Her henviser trans-

kunne køre bil for hotellet. Mange

til, at taxiområdet kunne blive en

portordføreren til HORESTA´s

steder er der nok ikke arbejde nok

beskæftigelse for et bierhverv.

undersøgelse, der viser, at man

til en bil 24 timer i døgnet året

mange steder på landet ikke kan

rundt. Men mindre kan også gøre

at med den nye taxilov kan det

få en taxa. Andreas Steenberg

det, hvis det at køre taxa kunne

mange steder være svært at få

mener, det skyldes, at det er

være en del af en virksomhed,

en taxa, når der er brug for en.

meget dyrt at starte og drive en

som også laver andet. Eller som

Det hæmmer både udviklingsmu-

taxivirksomhed. Der skal indkøres

lighederne i turismen, på kroer,

mange penge og det kan være

hoteller og det er også træls, at

svært i mindre byer. Selv i større

man ikke få en vogn hjem fra

byer som Herning, Viborg og så

byfest, bytur, bryllup og andet.

videre er det svært.

Andreas Steenberg erkender,

Andreas Steenberg mener

Andreas Steenberg ser for sig,

Andreas Steenberg mener at udfordringerne
i landdistrikterne skal tages op, når den nye
taxilov skal evalueres. (Foto: Steen Brogaard)

noget, men kunne supplere sin
indtægt med. I al fald skal vi være
klar til at tænke nyt, fastslår den
radikale transportordfører.

lave i perioder, hvorfor det er noget, man kan supplere sin indtægt

ikke, den nye taxalov virker efter

at taxa udvikler sig som turisme-

med. Andreas Steenberg giver

hans mening. Landdistrikter-

branchen, hvor der er meget at

som eksempel, at hoteller med

Din taxitilladelse kan sælges
for 70.000 kroner
Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på 49 26 26 26 eller mail: taxi@verting.dk
TAXI Minibus & Bus Danmark AUGUST- 19
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Bjerringbro Taxi
er gået med
i DK-Taxi
Tekst og foto: Tommy Verting

over hele landet og vi kan derfor
lære af deres ekspertise på om-

DK-Taxi i Randers har udvidet

rådet”, fortæller Søren Brix, som

med endnu en by. Bjerringbro

er formand for DK-Taxi i Randers,

Taxis tre vognmænd, Frank Thom-

der i forvejen tæller taxivogn-

sen, Mik Guldbrandsen og Bjarne

mænd fra Haderslev, Nakskov,

Dyrby Pedersen med tilsammen

Holstebro, Hobro, Grenaa og

ni biler er fra 1. juli blevet en del

Ringsted. Hertil kommer Holbæk

vognmændene fortsætter med

rådighed ved indgåelse af en

af DK-Taxi i Randers, men fortsæt-

Taxa, som samarbejder med DK-

at tilrettelægge deres lufthavns-

3-årig kontrakt med 6 måneders

ter med at tilrettelægge deres

Taxi om en callcenter-løsning.

ture ture på vores system”,

opsigelse.

egne ture i DK-Taxi-systemet.
“Vi er glade for at have fået

Alle vognmænd, der er med

Formand for DK-Taxi,
Søren Brix, er glad for, at
Bjerringbro-vognmændene
har valgt at blive en del af
DK-Taxi.

fortæller Søren Brix videre.

i DK-Taxi har konverteret deres

DK-Taxi stopper for optagelse
af nye vognmænd, når kørsels-

endnu en by med i DK-Taxi og

tilladelser og DK-Taxi drives som

Fakta om DK-Taxi

kontoret omfatter mellem 250-

specielt fordi det er vognmæn-

et kørselskontor efter den nye

Det koster ikke noget indskud for

300 biler, som er det antal biler

dene bag Bjerringbro Taxi. Dem

taxilov.

nye vognmænd at blive en del

kørselskontoret er gearet til rent

kan vi nemlig lære meget af. De

af DK-Taxi. Kun hvis man ønsker

teknisk med det nuværende

har stor ekspertise i at håndtere

meget for bl.a. Grundfos, som

“Bjerringbro Taxi kører

at blive medejer af foreningen

udstyr.

lufthavnskørsel. Det er et område,

har haft onlinemulighed til at

bag DK-Taxi, Randers Taxas Øko-

som vi skal til at markedsføre

lægge deres bestillinger ind

nomiske Forening, Pladslejen

hos Bjerringbro Taxi. Den

ligger typisk på 5.000 kroner i

mulighed fortsætter Grundfos med
hos os, ligesom
at Bjerringbro-
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måneden for telefonekspedition
og håndtering af kreditkørsel.
Der er ingen oprettelsesudgifter
og vognudstyret stilles gratis til

DK-Taxi producerer selv streamers til køretøjerne. Her er det streamers til Bjerringbro, som
netop er kommet ud af plotteren.

Vi køber
din taxa
uden afgift
Kontant afregning
- afhentning over hele landet
Hurtig handel
Gratis, uforpligtende og professionel vurdering

bilbud.dk

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

BTI skal vokse sig stærkere
BTI (By Taxiernes Interesseorgani-

nelse. BTI’s konklusion blev

er begyndende politisk opmærk-

næste kampe kommer i forbin-

sation) fik sat store aftryk på den

publiceret i Dansk Erhvervs

somhed på at få den fri adgang til

delse med lovens 3-års evalue-

nye taxilov - en overgangsordning

høringssvar.

vores erhverv afskaffet fra 2021.

ring, hvor foreningen vil forsøge at

på 3 år til tilpasning og krav ind-

Magnus Heunickes forslag til

Den mulighed skal påvirkes med

forcere, at tilladelsesantallet bliver

bygget i loven om, at loven skal

ny taxilov forsvandt fuldstændig

alle til rådighed stående midler.

begrænset.

evalueres efter 1 år, 3 år og 6 år.

med regeringsskiftet. Hans Christian

Det er en kamp om politikernes

Formandskandidater skal anmel-

Schmidt var meget langt i arbej-

forståelse og holdning - kampen

des til bestyrelsen senest den 15.

det. BTI blev stiftet den 8. juli

det med en ny lov, men Ubers

er allerede i gang”.

august 2019. Bestyrelsen har på

2014. Foreningens formand gen-

entre i Danmark og udskiftningen

nem alle fem år, Uffe Christensen,

af Hans Christian Schmidt med

Tilgang af nye medlemmer

på Claus Rubek Jørgensen, som

husker, at det var få måneder efter

Ole Birk Olesen førte til den lov,

“BTI skal styrkes og have vedtæg-

kommende formand. Bestyrelsen

Helle Thorning-Schmidt fremlagde

som nu har været i kraft i 1½ år.

terne tilpasset til den nye taxilov.

angiver i deres begrundelse, at

den såkaldte vækstpakke, som

BTI’s aftryk var store - en over-

Alle indehavere af EP-tilladelser

nu hvor Taxi 4x27 er solgt og

blandt andet indeholdt, dels at

gangsordning på 3 år til tilpasning

skal uden begrænsninger kunne

Claus Rubek Jørgensen derfor

frikørselsordningen skulle fjernes,

og krav indbygget i loven om, at

være medlem. Vi skal kunne til-

ikke er formand for bestillings- og

dels en ny taxilov, som blev frem-

loven skal evalueres efter 1 år, 3

knytte vognmandsforeninger over

kørselskontoret, vil hans erfaring,

lagt 6 dage senere.

år og 6 år.

hele landet til os. Målet er forøget

kompetence og politiske netværk

De første 5 år med BTI er run-

Det var startgrundlaget for BTI.

mulighed for at lægge pres på

være et tungt fundament for BTI’s

Frikørselsordningen fik BTI-fokus

gang med at forberede BTI til frem-

systemet og midlet er at for-

videre gennemslagskraft.

fra dag 1 i form af et større analy-

tiden, for aldrig har vognmandsfor-

øge medlemstallet betragteligt.

searbejde i tæt samarbejde med

retningerne haft mere brug for et

Tanken er at disse foreninger

til onsdag den 25. september

Dansk Erhverv. Konklusionen var,

talerør end nu, hvor kørselskon-

kan komme ind kollektivt med

2019.

at en modificeret ordning ville

toret er blevet en aktiv forret-

en stemmeret, som kun tilfalder

være en bedre

“Lige nu er bestyrelsen i fuld

forhånd enstemmigt valgt at pege

ningsmæssig modspiller - HUSK

foreningens formand, og med et

forretning for

absurditeten - vognmanden kan

antal stemmer som modsvarer

staten sam-

ikke sælge erhvervsmæssig per-

det betalte kontingent.

menlignet

sontransport, kun kørselskontoret

med lov-

kan sælge taxikørsel”, påpeger

Ny formand

forslaget

Uffe Christensen og fortsætter:

BTI skal have ny formand. Uffe

om en

“Der er mange vigtige ting

fjer-

for BTI at arbejde for -

TAXI Minibus & Bus Danmark AUGUST - 19

formandsposten og har besluttet,

allervigtigst er, at få

at det er nu, skiftet skal ske,

indført et stop

så der for den kommende

for uddeling af

formand bliver tid til at

tilladelser. Og der

komme i stilling. De

Claus Rubek Jørgensen
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Christensen ønsker at overdrage

Uffe Christensen

Generalforsamlingen er fastlagt

Busserne i hovedstadsområdet
lægges om til "Nyt Bynet"
13. oktober
Metroselskabet planlægger at

af byen. Det nye busnet hedder

og siden foråret har man i en

tæt efter åbningen. Omlægningen

åbne Cityringen 29. september,

Nyt Bynet og åbner første søndag

særlig version af Rejseplanen

vil også kunne udfordre vores

og dermed vil den samlede kol-

i efterårsferien - 14 dage efter, at

kunnet søge på sin nye rejse.

logik. F.eks. er der rejseveje i Nyt

lektive transport i hovedstadsom-

Cityringen ventes at åbne. På den

rådet løftes op i international

måde får passagererne i hoved-

topklasse. 17 nye metrostationer

stadsområdet tid til at vænne sig

og flere store skiftesteder føjes

til den nye metro, inden der kom-

til. De mange nye metrostationer

mer ændringer i busdriften.

skal bindes tæt sammen med

Bynet, hvor det hurtigste er at

Informationsindsatsen
løftes sammen med 12
kommuner og Region
Hovedstaden.

tage bussen i den modsatte retning af, hvor man egentlig skal
hen, fordi man med få stop kommer til metroen, hvorfra man

Og der kommer ændringer.

"Med 17 nye metrostationer, bli-

kan rejse det sidste stykke meget

busserne og eksisterende tog og

Nyt Bynet medfører ændringer for

ver der også mange nye steder,

hurtigere".

metrolinjer i ét nyt busnet - Nyt

33 buslinjer i hovedstadsområdet.

busserne skal køre hen. Nørrebro

Bynet, som åbner 13. oktober

Hensigten er, at passagererne i

Station og Frederiksberg Allé Station

ret borgerdialog med borgermø-

2019.

I flere kommuner har der væ-

hele hovedstadsområdet skal få

bliver eksempelvis store skifteste-

der og mulighed for at komme

For mange vil den planlagte

størst mulig gevinst af de hurtigere

der mellem bus og metro. Det

med ændringsønsker til Nyt Bynet,

åbning af Cityringen 29. septem-

rejsetider med metroen, og sam-

betyder, at nogle passagerer skal

som er blevet besluttet politisk

ber betyde nye og hurtigere måder

tidig har Movia haft fokus på at

vænne sig til at bruge en anden

i kommunerne i april 2018. Når

at komme rundt på, fordi man

sikre en god lokal busbetjening.

bus, end de plejer for at komme

Nyt Bynet åbner, indføres der

kan bruge metroen på hele eller

Movia, som har ansvar for at gen-

f.eks. i skole eller på arbejde,

samtidig frit flow i alle A-busser i

dele af rejsen. Rejserelationer, vi

nemføre omlægningen af hoved-

mens andre skal bruge metro

Storkøbenhavn, så passagererne

slet ikke har haft, bliver pludselig

stadsområdets busser, har siden

noget eller hele vejen. Vi glæder

frit kan gå ind og ud af alle bus-

mulige, fordi vi kan tilbagelægge

august 2018 informeret borgerne

os til at byde alle passagerer vel-

sens døre. Det er med til at give

rejsen under jorden. Det betyder

om de mange ændringer. Der

komne i Nyt Bynet 13. oktober",

kortere rejsetid for alle i busserne.

også, at busserne skal køre nye

har været foldere i busserne, og

siger Movias plandirektør Per

Mange kender allerede frit flow

steder hen, så metro og bus sup-

borgerne har kunnet finde nye

Gellert og fortsætter:

fra 5C og 4A. Når Nyt Bynet er

plerer hinanden godt, og så man

linjekort og beskrivelser, samt kort

kan komme hurtigt og direkte til

over den nye busbetjening i kom-

på, at Nyt Bynet er en stor om-

i linje 5C, 1A, 2A, 4A, 6A, 7A og

og fra metro og tog - ind og ud

muner og bydele på nytbynet.dk

lægning, og vi vil følge buslinjerne

9A.

"I Movia vil vi ikke lægge skjul

trådt i kraft er der således frit flow

TAXI Minibus & Bus Danmark AUGUST- 19
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Viggo afholder to vognmandsevents og åbner for drift i
København den 5. september
Tekst og foto: Tommy Verting

biler, der er med fra startdagen,

Køretøjerne bliver overvejende

os og derfor afholder vi endnu to

men i løbet af september måned

Tesla-biler model 3 og model S,

vognmands-event i København,

Teknologivirksomheden Viggo

vil der være 40 biler tilsluttet i

men der kommer også energirig-

som det event vi afholdt i juni

åbner deres app-baserede kørsels-

København. Bilerne vil være for-

tige biler af andre mærker.

måned, hvor 120 interesserede

kontor den 5. september i Køben-

delt på ca. 30 vognmænd og

havn og i Malmö går det løs fra

flere er på vej. I Malmö er der 15

vendelser fra både potentielle og

begge den 12. september klok-

midten af september måned.

biler fra start og omkring 50 biler

etablerede vognmænd og chauf-

ken 11.00 og om aftenen klokken

Endnu er det uvist hvor mange

indenfor seks måneder.

fører, der gerne vil være med hos

18.30 i SOHO på Flæsketorvet i
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“Vi har haft virkelig mange hen-

deltog. De to nye events afholdes

Vognmandseventet i
juni måned trak mange
nysgerrige til. På billedet
er det Kenneth Herschel
der forklarer.

Kødbyen”, fortæller Kenneth Her-

erhvervsmæssig persontransport

schel, som er en af idémændene

får en aftale om, kun at betale 5

bag Viggo der videre oplyser, at

procent i pladsleje i de første 24

man kan tilmelde sig på www.

måneder via en såkaldt “Founding

viggo.com/vognmand.

Partner Pakke”. Der betales ikke

Lars Bjørn Høybye bliver
daglig leder af kørselskontoret og får titlen som
Operations Manager.
(Foto: Viggo)

noget minimums beløb, hvis man

Ny daglig leder

f.eks. er bortrejst eller fraværende

Viggo har ansat Lars Bjørn Høybye,

med sin bil - kun den rene pro-

som er tidligere direktør i Blad-

centvise pladsleje”, understreger

kompagniet og tidligere trafikchef

Kenneth Herschel og tilføjer, at

i Bornholms Trafikselskab, BAT.

alle er lige. Der vil ikke forekomme

Lars Bjørn Høybye bliver daglig le-

forfordeling blandt de tilsluttede

der af kørselskontoret og får titlen

vogne - bortset fra, at der kom-

som Operations Manager.

mer en aftale på plads med Kø-

at der er tale om en enorm

mere gennemsigtighed i forhold

“De tilsluttede vognmænd

benhavns Lufthavn om fortrinsret

brugervenlig app, der erstatter

til pris, fremkørselstid og position

kommer til at betale 7,5 procent

til ture som følge af, at alle kører i

det traditionelle taxi-booking-

af køretøjerne.

af omsætningen i pladsleje og

energirigtige køretøjer.

system i et callcenter, som det

de første 25 vognmænd, der
kommer med egen tilladelse til

Om det app-baserede kørselskontor fortæller Kenneth Herschel,

kendes fra bestillingskontorer
og kørselskontorer. Brugeren får

TAXI Minibus & Bus Danmark AUGUST- 19
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Direktør for Sydtrafik Lars Berg (th) og
Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen

Sydtrafik tester
elektrisk Mercedesbus i Esbjerg
Sydtrafik har i samarbejde med

elektriske busser lige nu er, at

Mercedes-Benz testet en 100%

rækkevidden ligger i underkanten

prioriterede fokusområder hos

drivmiddel, deres offentlige bus-

elektrisk bus. Bussen erstattede

af, hvad der er behov for, hvis

Sydtrafik, så derfor arbejdes der

ser skal anvende, når der skal

en enkelt tur på en bybuslinje, og

bussen skal kunne køre en hel

løbende på at finde nye, bedre

opstartes en ny kontrakt i 2021.

det var derfor muligt for offentlig-

dag i bybusdrift uden at skulle

og mere miljøbesparende busser

heden at komme med ombord.

lade op undervejs”.

til brug for den buskørsel som

sammen med Sydtrafik ud fra en

Sydtrafik håndterer for kommu-

strategi, der gerne skulle bidrage

nerne og Region Syddanmark.

til, at el-busser bliver et naturligt

Sydtrafik har over en længere
periode arbejdet intenst med
hvilke alternative drivmidler, der

Om selve oplevelsen siger Lars
Berg:
"Det var en meget positiv

Bæredygtighed er et af de

Henning Ravn, bestyrelsesfor-

”Vi arbejder i Esbjerg Kommune

element i bybilledet, derudover er

er til den traditionelle diesel-bus.

oplevelse at køre med el-bussen.

Det er i den forbindelse, at Syd-

Det var ikke noget problem at

trafik i samarbejde med de større

sidde og tale med nogen af de

dygtighed og miljørigtig buskørsel

vores arbejde med at reducere

bybus-kommuner i området,

andre passagerer, selv om de sad

er en vigtig politisk faktor. Jeg er

kommunes CO2 udledning som

blandt andet kigger på 100%

2-3 rækker væk. Støjen i bussen

derfor rigtig godt tilfreds med, at

Klimakommune”, udtaler Søren

elektriske busser.

var meget begrænset. Samtidig

vi i Sydtrafik har stort fokus på at

Lambertsen, formand for Teknik

”El er et rigtig godt alternativ

mand i Sydtrafik siger:

kommuner, der overvejer hvilket

”Ingen er vist i tvivl om, at bære-

overgangen til el i den kollektive
bustrafik et væsentligt element i

var kørslen meget jævn, så selv

vejlede kommunerne og Region

& Byggeudvalget i Esbjerg Kom-

til diesel som drivmiddel, da

om man står op, så føles det

Syddanmark om nye former for

mune.

en elektrisk drevet bus hverken

ganske sikkert og behageligt.

drivmidler fremfor den traditionel-

udleder CO2 eller partikler”, siger

Alt i alt en god tur, som kun

le diesel. Og det er godt, at vi nu

direktør for Sydtrafik, Lars Berg.

bekræfter os i, at el-busser uden

har fået mulighed for at teste en

Han fortsætter:

tvivl er en del af fremtiden, når vi

100% elektrisk bus i Esbjerg”.

”Den største udfordring med
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taler om miljørigtige busser".

Esbjerg kommune er en af de

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
• Der betales 4,75% af ikke-kontant omsætning.
• Prisen ligger fast indtil 1.4.2022
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 27 00
• Salgschef Per Hansen: ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

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

Endorsed by Cabonline

(Foto: Tommy Verting)

Flextur supplerer bus
og tog i Hillerød

tog ikke rækker hele vejen. Som
mobilitetsselskab er det Movias
opgave at gøre den kollektive
transport til et attraktivt valg, og vi
håber at borgerne i Hillerød bliver
glade for flextur-ordningen, når de
lærer den at kende", siger Movias

God og sammenhængende

mest værdi for de penge, vi bru-

Byplan og Trafikudvalget i Hillerød

kollektiv transport er afgørende

ger på offentlig servicetrafik. Med

Kommune.

for borgerne overalt på Sjælland.

ordningen får vores busnet en

Men det er ikke altid, at bus og

større grad af fleksibilitet og mo-

Sjælland har en bil, så ejer halv-

senest to timer inden, man vil

tog dækker hele vejen til som-

bilitet. Gangbesværede borgere

delen af alle familier i Region Ho-

hentes. Prisen vil være 36 kr. pr.

merhuset eller at busserne og

vil f.eks. få lettere adgang til at

vedstaden faktisk ikke en bil. Der-

tur inklusive 10 km kørsel, og

togene kører ofte nok. Derfor har

benytte kollektiv trafik, og borgere

for er det nødvendigt at tænke

ekstra km koster 6 kr. pr. km. Man

Hillerød Kommune indført flextur

som tidligere har haft langt til

nyt og alternativt, for borgerne har

får 10 procent i rabat, hvis man

fra 1. august 2019.

et busstoppested får nu et lige

brug for høj mobilitet, og Hillerød

bestiller sin flextur online.

ude foran deres havelåge", siger

kommune har brug for at kunne

Dan Riise, formand for Arkitektur,

give en service der, hvor bus og

"I Hillerød skal man kunne
bo, arbejde og leve et aktivt liv

"Selvom mange borgere på

plandirektør Per Gellert.
Det er muligt at bestille en
flextur tidligst 14 dage før og

alle steder i kommunen - også
uden bil. Det er et af de mål, vi
samarbejder med Movia om at
realisere. Vi ved, at vi har nogle

Fakta

områder i kommunen, hvor vi

Med Hillerød Kommune tilbyder 35 ud af 45 kommuner på hele Sjælland flextur. Uden for ordningen står Greve,
Herlev, Gentofte, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner.

ikke har passagerer nok til at
sætte almindelige busser ind eller
til at lade busserne køre hele
dagen, og derfor er det dejligt, at
vi nu kan tilbyde de borgere en
alternativ løsning", siger Kirsten
Jensen, borgmester for Hillerød
Kommune
"I Hillerød Kommune er vi
optaget af, hvordan vi fordeler
vores ressourcer, så vi kan få
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Det er også muligt at bruge flextur til/fra andre kommuner med flextur. Her vil prisen være den samme, men efter 20
km stiger prisen for ekstra km til 12 kr. pr. km.
Den enkelte kommunes udgift til flextur varierer, fordi den blandt andet afhænger af antallet af indbyggere og nærheden til bus- og tognettet. De kommuner, der både har relativt store byer og landområder, har de største udgifter til
flextur. Eksempelvis brugte Allerød Kommune 300.000 kroner på servicetilbuddet i 2018, mens Guldborgsund Kommune brugte 4 mio. kroner. Kommunerne betaler de udgifter, der er ved flextur, som ikke er dækket af passagerindtægter.
Movias årlige undersøgelse blandt flextrafik-kunderne viser, at kunderne i flextur ofte er over 70 år (57 pct.). Mange
har hjælpemidler med (20 pct.). Og selv om flextur primært bliver brugt til at besøge familie og venner (46 pct.) går
mange ture også til lægen (36 pct.) og genoptræning (13 pct.).

TAXI Minibus & Bus Danmark AUGUST- 19
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Føre
Forsøg
med
førerløs
bus
fortsætter
(Foto: Movia og fotograf Ulrik Jantzen)

28. maj 2018 åbnede Danmarks

af tre forsøg, som skal samle er-

er fleksible, kan køre hele døgnet,

forsøgsrække med førerløs tekno-

første førerløse bus i rute. Bus-

faringer om, hvordan førerløs

er sikre i trafikken og giver derfor

logi på Sjællands Universitetsho-

sen kørte 65 dage på Sjællands

teknologi giver mere mobilitet til

mere mobilitet til borgerne.

spital, Køge og Slagelse Sygehus.

Universitetshospital, Køge, hvor

borgerne. Næste forsøg forventes

den har bragt 6.000 patienter og

at gå i gang i 2019 på Slagelse

etape i et samarbejde mellem

og viden om, hvordan borgerne

pårørende mellem ambulatori-

Sygehus.

Movia, Region Sjælland, Region

oplever og bruger den førerløse

Førerløse busser åbner op for

Hovedstaden og Metroselskabet.

teknologi.

helt nye transportmuligheder: de

Parterne har sammen indledt en

erne i vandrehallen.
Det var den første i en række

De førerløse busser er første

Forsøgene skal give erfaringer

Din taxitilladelse kan sælges
for 70.000 kroner
Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på 49 26 26 26 eller mail: taxi@verting.dk
14
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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 & Bus Danmark AUGUST - 19

USB-stik i busser
I december 2018 færdiggjorde

Kunder og drift

Økonomi

været fornuftig - og inden for det

Midttrafik installationen af USB-

For at indsamle tilbagemeldin-

Den endelige udgift for efterinstalla-

fastsatte budget for pilottesten.

stik i 20 busser - 10 bybusser fra

ger fra kunderne blev der opsat

tion i 20 busser endte på 125.000

Midttrafiks bestyrelse har på

Busselskabet Aarhus Sporveje og

klistermærker med en QR- kode,

kr. Det svarer til 6.250 kr. pr bus

sommerens bestyrelsesmøde

10 nye lavgulvsbusser fra Arriva,

hvor kunderne aktiverede et feed-

med 5x2 = 10 stik - her var ca.

besluttet, at USB-ladestik (evt.

der til daglig kører på rute 100.

back link på midttrafik.dk. Med

50% udgifter til udstyr og 50%

trådløs opladning i fremtiden)

Hensigten med den opdelte

udgangen af marts havde 103

til installation. Når ordningen skal

skal være standard ved indgåelse

installation var i et pilotprojekt

kunder meldt tilbage - af disse var

udbredes, er det forventeligt at

af nye kontrakter.

at afdække, om installationen af

98 af tilbagemeldingerne positive,

prisen pr. bus vil være lavere -

USB-stik gav kunderne anledning

4 neutrale mens en enkelt kunne

ikke mindst på installationsdelen.

til at oplade på såvel kortere som

karakteriseres som negativ.

Ligeledes må det antages, at pri-

længere busture. Ligeledes var

sen/merudgiften for installation af

det relevant at afdække, om USB-

Teknik og drift

USB-stik (fra fabrik) i forbindelse

stikkene var udsat for hærværk i

Ligeledes var det driftsmæssige

med nye kontrakter, må være

bybusserne, hvor de må antages

aspekt interessant. For at afdække

markant lavere.

at have et hårdere liv end i regio-

dette er der løbende indhentet

nalbusserne.

tilbagemelding fra værkstedschefer-

Konklusion

ne hos hhv. Arriva Stilling og BAAS

Overordnet har pilottesten givet

til hensigt at afdække, hvorvidt

Ligeledes havde pilotprojektet

samt fra chauffører. Der har ingen

ubetinget positiv kundefeedback.

der ved indgåelse af nye kontrak-

tilbagemeldinger været om defekte

Installations- og driftsmæssigt har

ter bør stilles krav om USB-stik i

ladestik eller utilfredse kunder, der

der heller ikke været bemærk-

busserne.

har henvendt sig til chaufføren.

ninger. Endvidere har økonomien

Din taxitilladelse kan sælges
for 70.000 kroner
Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på 49 26 26 26 eller mail: taxi@verting.dk
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Prius+
Mirai

Camry

Corolla Touring Sports

RAV4

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

Så kontakt din lokale Toyota-forhandler, eller se mere på toyota.dk/taxi
Prius+. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2 km/l. CO2-udslip 131-132 g/km.
Mirai. Er en brintbil. CO2-udslip 0 g/km.
RAV4. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,5-17,9 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.

Ny film om rockstjernes død
- Mystify: Michael Hutchence

Dansk taxichauffør
årsag til at det gik så
galt for INXS-forsangeren
Michael Hutchence

Tekst og foto: Tommy Verting

Ifølge filmen “Mystfy: Michael

var på cykeltur i de sene natteti-

konstaterede efterfølgende, at

voldelig og forholdet til Helena

Hutchence”, der havde biograf-

mer, ud for en pizzabar i det indre

Michael Hutchence havde fået en

Christensen gik i stykker i 1996 -

premiere i Danmark den 25. juli,

København. Her kom Michael

hjerneskade og mistet lugtesan-

året før Michael Hutchense begik

var et overfald fra en taxichauf-

Hutchence til at stå i vejen for en

sen ved det hårde slag.

selvmord på et hotelværelse i

før i København årsag til, at det

taxi, som ikke kunne passere. Ved

Michael Hutchence undlod

gik så galt for INXS-forsangeren,

en tumult lykkedes det taxichauf-

at lytte til lægernes råd om at

Michael Hutchence, at han endte

føren at vælte INXS-forsangeren

forholde sig i ro et stykke tid og

med at tage sig af dage.

omkuld, så han slog hovedet

forlod Rigshospitalet samme nat.

meget alvorligt. Michael Hut-

Herefter ændrede Michael Hut-

i 1992 kæreste med den danske

Den australske rocksanger var

chence blev liggende på gaden

chence personlighed og var tit ag-

fotomodel og fotograf, Helena

og blødte ud af ørene. En tilkaldt

gressiv og udadreagerende. Band-

Christensen, og under et besøg i

ambulance transporterede ham

medlemmerne betegner ham i

København standsede de to, der

til Rigshospitalet og en neurolog

filmen som i perioder at være

18

TAXI Minibus & Bus Danmark AUGUST - 19

Sydney i en alder af 37 år.

Danmarks billigste pladsleje

Bliv vognmand
hos WATERFRONT

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!

Månedlig pladsleje
kun kr. 1.500,-

Gratis shuttlebusser i Vejle
og Billund Kommuner
I perioden fra 29. juni og frem

Målet for Vejle Kommune

til den 11. august var der i år

var, at bussen skulle hjælpe

i Vejle Kommune indsat en

turistorganisationerne med at

shuttlebus, der udførte daglige

tilbyde deres gæster endnu

ture med turister fra overnat-

bedre service.

ningssteder til turistattraktioner

Shuttlebus 219 havde tre

som Jelling, Givskud Zoo og

afgange hver dag og kunne be-

Legoland.

nyttes gratis af alle frem til den

Shuttlebus 219 kørte mellem

11. august.

Vejle Trafikcenter og Radbøldal
ruten stop ved DGI Huset i

Udvidet kørsel i år i
Billund Kommune

Vejle, Danhostel i Skibet, Fårup

Foruden shuttlebus 219 i Vejle

Denne bus kører hvert år fra

Sø, Jelling, Givskud Zoo, Riis Fe-

kører der også en gratis bus i

den 1. juli til midten af august,

riepark, Give St. og LEGOLAND/

Billund Kommune mellem Bil-

men som noget nyt i år er kørs-

Lalandia

lunds hoteller og attraktioner.

len udvidet til den 31. august.

Campingplads og gjorde på

Taxi 4x27 er i rivende udvikling derfor:
Hvis du ønsker at sælge din bevilling, så kontakt Thomas eller Per.
Vi har mange potentielle køber i vores kartotek fordelt i hele Danmark
– vi har også købere til din kørsel.
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.
Har du allerede har en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte til Taxi 4x27kan
vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.
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

Endorsed by Cabonline
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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

h skærm
& 7” to,uteclefon & medie.
t
a
r
s
n
o
ti
dio
nk

Multifuf fartpilot, distronic, ra

Til

styring a

Fra

kr. 350.000,-

rt sæde

- Komfo
vip
M1 stol d og med ekstra6 biler

eksl. moms

re
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
•

Der tages forbehold for trykfejl

Krydstogtskibe

Anløb

Ankomst
og afgang Cph
Ankomst		
14-08-2019 0700
14-08-2019 0800
16-08-2019 0800
16-08-2019 0830
16-08-2019 1000
16-08-2019 1300
17-08-2019 0500
17-08-2019 0700
17-08-2019 0830
17-08-2019 0900
17-08-2019 1300
18-08-2019 0600
18-08-2019 0700
18-08-2019 0800
18-08-2019 0800
20-08-2019 0800
20-08-2019 0830
21-08-2019 0800
21-08-2019 0800

22

Afgang		
15-08-2019 2030
14-08-2019 1800
16-08-2019 2100
16-08-2019 2100
16-08-2019 1700
17-08-2019 1700
17-08-2019 1800
17-08-2019 1700
17-08-2019 1730
17-08-2019 1800
17-08-2019 2200
18-08-2019 1700
18-08-2019 1700
18-08-2019 1800
18-08-2019 1700
20-08-2019 2300
20-08-2019 2100
21-08-2019 1800
21-08-2019 1800
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Skib
Vasco da Gama
Queen Elizabeth
AIDAdiva
Viking Jupiter
AIDAluna
Azamara Journey
Regal Princess
Seabourn Ovation
Costa Favolosa
MSC Poesia
Marina
Norwegian Getaway
Serenade of the Seas
MSC Meraviglia
Star Pride
AIDAaura
Viking Sea
Europa 2
AIDAluna

Kaj
c196
c192
c332
c192
c197
c177
c332
c197
c331
c333
c192
c331
c332
c333
c190
c190
c190
c190
c332

(Foto: Tommy Verting)

Rederi
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
Blue Water Shipping 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
GAC Nordic A/S
SDK Cruise A/S

21-08-2019
21-08-2019
22-08-2019
22-08-2019
24-08-2019
24-08-2019
24-08-2019
25-08-2019
25-08-2019
26-08-2019
26-08-2019
26-08-2019
27-08-2019
27-08-2019
28-08-2019
30-08-2019
30-08-2019
30-08-2019
30-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
01-09-2019
01-09-2019
02-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
04-09-2019
04-09-2019
04-09-2019
04-09-2019
04-09-2019
05-09-2019
05-09-2019
05-09-2019
06-09-2019
07-09-2019
07-09-2019
07-09-2019
08-09-2019
08-09-2019
08-09-2019
10-09-2019
11-09-2019
11-09-2019
13-09-2019
14-09-2019
14-09-2019
15-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
17-09-2019

0800
0900
0700
0900
0800
0830
1900
0700
0900
0800
0930
1100
0600
0700
0500
0730
0800
0830
1300
0700
0800
0800
0900
0900
0800
0800
1000
0700
0700
0730
0800
0900
1000
0700
0700
0800
1000
1300
0600
0730
0800
0800
0730
0800
1000
0500
0900
1300
0700
1200
2300
0830
0600
0800
0800
0730
0800
1200
1600

21-08-2019
21-08-2019
22-08-2019
22-08-2019
24-08-2019
24-08-2019
25-08-2019
25-08-2019
25-08-2019
26-08-2019
26-08-2019
26-08-2019
27-08-2019
27-08-2019
28-08-2019
30-08-2019
30-08-2019
30-08-2019
30-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
01-09-2019
01-09-2019
02-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
04-09-2019
04-09-2019
05-09-2019
04-09-2019
04-09-2019
05-09-2019
05-09-2019
05-09-2019
06-09-2019
07-09-2019
07-09-2019
07-09-2019
08-09-2019
08-09-2019
08-09-2019
10-09-2019
11-09-2019
12-09-2019
13-09-2019
14-09-2019
14-09-2019
15-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
18-09-2019

1800
2200
1500
1800
1700
1730
1800
1700
1800
1900
1830
2000
1700
1600
1800
2200
2300
2100
2100
1700
1700
1800
1900
1800
1800
2300
1800
1800
2130
2100
1700
1730
1800
2000
2200
1300
1800
2200
1700
2030
1800
1700
2100
1800
1900
1700
1800
2000
1700
2000
1800
2100
1700
1800
1800
2100
1700
1800
1700

Silver Spirit
Disney Magic
AIDAmar
Marella Explorer
MSC Poesia
Costa Favolosa
Le Dumont-D'urville
Serenade of the Seas
MSC Meraviglia
Seven Seas Explorer
Mein Schiff 1
Norwegian Spirit
Norwegian Getaway
Nieuw Statendam
Regal Princess
Berlin
Deutschland
Viking Sky
AIDAdiva
Seabourn Ovation
Mein Schiff 4
AIDAbella
Costa Favolosa
MSC Poesia
MSC Meraviglia
Riviera
Brilliance of the Seas
Marina
Clio
Viking Jupiter
Sapphire Princess
Disney Magic
Costa Magica
Nautica
Variety Voyager
Silver Spirit
Celebrity Reflection
AIDAdiva
Norwegian Getaway
Hebridean Sky
Arcadia
Mein Schiff 3
Viking Sea
MSC Poesia
Seven Seas Explorer
Regal Princess
MSC Meraviglia
AIDAmar
Mein Schiff 3
AIDAbella
Balmoral
Viking Jupiter
Norwegian Getaway
AIDAbella
MSC Meraviglia
Viking Sky
Mein Schiff 3
Europa
Rotterdam

c190
c331
c190
c190
c333
c332
c177
c331
c333
c190
c190
c331
c331
c190
c331
c190
c177
c190
c190
c331
c190
c190
c332
c333
c333
c190
c190
c331
c177
c190
c190
c332
c333
c331
c177
c190
c332
c190
c331
c177
c190
c190
c190
c333
c190
c331
c333
c190
c197
c190
c190
c190
c331
c190
c333
c190
c190
c177
c331

SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
GAC Nordic A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
European Cruise Service
Blue Water Shipping 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
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
Blue Water Shipping A/S
European Cruise Service
Blue Water Shipping A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
GAC Nordic A/S
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
SDK Cruise A/S
Blue Water Shipping A/S
Schultz Shipping Copenhagen AS
SDK Cruise A/S
European Cruise Service
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
European Cruise Service
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
European Cruise Service
GAC Nordic A/S
SDK Cruise A/S
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Lidt af hvert

Gældsstyrelsen har foreløbig
inddrevet 125 mio. kroner ved
målrettet rykkerindsats

Gældsstyrelsen rykker i disse uger mere end 90.000 danskere for at betale
deres gæld til det offentlige. Foreløbigt har skyldnerne tilbagebetalt knap
125 mio. kroner til statskassen.
Gældsstyrelsen har med en målrettet rykkerindsats taget endnu et vigtigt
skridt for at få gældsinddrivelsen tilbage på sporet. Henover sommeren
2019 udsender styrelsen rykkere til mere end 90.000 borgere og virksomheder. I begyndelsen af august havde ca. 49.000 skyldnere fået tilsendt
en rykkerskrivelse.
Indsatsen har foreløbigt indbragt knap 125 mio. kroner til statskassen
efter, at ca. 12.700 skyldnere har henvendt sig til Gældsstyrelsen for at
betale deres gæld. Provenuet forventes at stige yderligere i takt med
udsendelsen af rykkerne.
Foreløbigt har 4.660 skyldnere betalt hele deres gæld. Yderligere 2.325
skyldnere har indgået betalingsaftaler for gæld på 90 mio. kroner med
Gældsstyrelsen, så gælden kan blive helt afviklet. Derudover har 5.760
skyldnere betalt dele af deres gæld uden at oprette en betalingsaftale for
restgælden. Gældsstyrelsen følger op på rykkerne.
Rykkerindsatsen er blot et af de værktøjer, som Gældsstyrelsen anvender
for at inddrive borgere og virksomheders gæld. Gældsstyrelsen arbejder
løbende på at genoprette en effektiv gældsinddrivelse og på at iværksætte
målrettede initiativer og indsatser, der skal sikre, at så mange skyldnere
som muligt betaler deres gæld til det offentlige.

(Foto: Tommy Verting)

Mercandia IV

skal konverteres til ren godsfærge
Der bliver fremover ikke passagerer at hente ved færgeterminalen i Helsingør når færgen Mercandia
IV lægger til. En længerevarende tilbagegang i personbil- og passagertrafikken mellem Helsingør og
Helsingborg får nu rederiet ForSea til at konvertere Mercandia IV til en ren godsfærge. Det sker fra den 1.
september 2019.
En anden årsag er, at forskellige kundeundersøgelser i tidens løb har vist, at passagererne klart foretrækker
at benytte de større og mere moderne færger, Aurora, Hamlet og Tycho Brahe i ForSea´s flåde på HelsingørHelsingborg overfarten.
I 2018 transporterede ForSea mere end 7 millioner passagerer, 1,3 millioner personbiler, 453.000 lastbiler
og 16.600 busser over Øresund - svarende til 20% af køretøjerne der passerede over Øresund i 2018.

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Esbjergmotorvejen ved Vejen
Fra søndag den 18. august og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen ved Vejen.
Arbejdet finder sted i østgående retning mellem tilkørselsrampe 67 Vejen Ø og tilkørselsrampe 65 Lunderskov Ø.
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning.
Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse
for trafikanterne.
Af hensyn til trafikanterne vil arbejdet primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.00, dog på søndage i hele døgnet. Konkret vil asfaltarbejdet få følgende
konsekvenser: I arbejdsperioderne ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger. Til- og frakørselsrampe 66 Lunderskov i østgående retning vil
periodevis være spærret i arbejdsperioderne.
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.
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El-busserne
(Foto: Tommy Verting)

Vejtrafikken vokser fortsat
Fremgangen i dansk økonomi efter finanskriseårene har været medvirkende til en støt vækst i biltrafikken, og året 2018 var
ingen undtagelse. I 2018 steg trafikken på landsplan med 1,2 pct., og på statsvejnettet var væksten på 2,2 pct. Der blev
solgt knap 220.000 nye personbiler i 2018, og set over de sidste 10 år er den danske personbilpark vokset med ca. en
halv million biler. Det viser tal i en rapport fra Vejdirektoratet, der netop er offentliggjort.
I 2018 blev der kørt 1,2 pct. flere kilometer på vejene end året før. Siden 2010 er vejtrafikken steget med godt 14 pct.
Den stigende efterspørgsel på vejtransport hænger tæt sammen med de senere års positive økonomiske udvikling i
Danmark. Når flere kommer i arbejde, privatforbruget og investeringer stiger, og samhandlen med udlandet vokser, så stiger behovet for transport af både mennesker og gods.
Størstedelen af de senere års øgede transportaktivitet er sket på statsvejnettet. Her er trafikken steget med 23 pct. siden
2010.
En del af denne vækst hænger sammen med udbygninger og forbedringer af statsvejnettet, som flytter trafik over fra
andre veje. Men væksten hænger også sammen med drivkræfter i samfundet, der bidrager til en øget koncentration af
trafik på de overordnede veje f.eks. længere pendlingsture og en fortsat internationalisering af vare- og godsstrømme.
Selvom statsvejnettet kun udgør fem pct. af hele det danske vejnet, så foregår 48 pct. af kørslen på statsvejene.
Trafikken på motorvejene steg 3,2 procent i 2018.
Væksten i perioden 2010-2018 har været 36 pct.
Der blev tilbagelagt 18,3 mia. km på motorvejsnettet i 2018.
Det svarer til 34 procent af den samlede vejtrafik.
De 10 mest trafikerede motorveje i 2018:
Køge Bugt Motorvejen - Mellem Greve N og Ishøj
Motorring 3 - Mellem Frederikssundsvej og Jyllingevej
Amagermotorvejen - Mellem Køge Bugt MV og Gl. Køge Landevej
Holbækmotorvejen - Vest for Motorringvej 3
Helsingørmotorvejen - Syd for Klampenborgvej
Østjyske Motorvej - Vejlefjordbroen
Sønderjyske Motorvej - Nord for Kolding
Fynske Motorvej - Ny Lillebæltsbro
Motorring 4 - Nordvest for Albertslund
Hillerødmotorvejen - Mellem Klausdalsbrovej og Værebrovej

på linje 13 i Aarhus
kom i gang
Søndag den 11. august 2019 indtog fire el-busser linje 13 i
Aarhus og gjorde dermed turen mellem Holme og Frydenlund
mere klima- og miljøvenlig.
Mange af Midttrafiks busser skiftede fra sommerkøreplan til
almindelig køreplan søndag den 11. august. På samme dag
blev diesel skiftet ud med el. Busselskabet Aarhus Sporveje
indsatte de fire første el-busser i Aarhus og flere er på vej.
El-busserne fra Volvo er 12 meter lange og skal køre på linje
13, der kører den cirka 15 km lange strækning mellem Holme
og Frydenlund. Projektet med de fire el-busser har fået knap
1.5 mio. kr. i tilskud bevilget fra Energistyrelsen. Det er Busselskabet Aarhus Sporveje, der selv finansierer meromkostningerne ved de fire første el-busser på linje 13, hvorfor el-driften
ikke giver Aarhus Kommune meromkostninger.
El-busserne er første skridt mod Aarhus Kommunes målsætning om fossilfri kollektiv trafik i 2030.
Udover at udledning af luftforurenende og sundhedsskadelige
stoffer bliver fjernet, er der en forventning om, at CO2-udledningen bliver reduceret med cirka 246 ton om året.
”Det er en stor udfordring at nedbringe CO2-udledningen i
den kollektive trafik. De nye el-busser vil give en indikation af,
hvor langt vi kan komme ad den vej. Den type busser er dog
stadig meget dyre, så vi har i byrådet en opgave at sikre, at vi
får den rette balance mellem en anstændig busbetjening til
borgerne i hele kommunen, samtidig med at vi får en mere
miljøvenlig busdrift inden for det afsatte budget,” sagde
rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek i en tale på
åbningsdagen for de nye el-busser.
En 300 kW hurtigoplader, der er placeret på endestationen
i Frydenlund forsyner busserne med el i løbet af dagen. Om
natten bliver busserne opladet på busselskabets anlæg.
I efteråret 2019 starter Busselskabet Aarhus Sporveje med
et udbud med henblik på indsættelse af op til 28 el-busser i
2021.
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Falske Ungdomskort i omløb
Siden marts 2019 har Midttrafik

men kunden modtager en kon-

de ser. Herudover arbejder Midttrafik

Data for Ungdomskort

fået indleveret 36 falske Ungdoms-

trolafgift for manglende rejse-

også sammen med DSB og Arriva.

Ungdomskort udstedes på Midt-

kort. Midttrafik er i tæt dialog med

hjemmel og kortet inddrages.

Siden maj måned har Midttrafik

trafik Kundecenter, og findes i tre

Østjyllands Politi omkring sagen.

Herefter foretager Midttrafik en

været i tæt dialog med Østjyllands

forskellige former.

anmeldelse til politiet for doku-

Politi, der arbejder på sagen.

UU - til kunder der går på en

I slutningen af marts 2019 fik
Midttrafik indleveret det første

mentfalskneri. I anmeldelsen

falske ungdomskort. De falske

søger Midttrafik erstatning for

overgår fra pap til Midttrafik app

VU - til kunder der går på en

ungdomskort er i en god kvalitet

den manglende indtægt for det

i løbet af 2019. Det forventes, at

videregående uddannelse.

og ligner ved første øjekast et

pågældende kort.

størstedelen af alle ungdomskort-

XU - til kunder i alderen 16-19

brugere vil gå over på den nye

år, der ikke er under uddannelse.

rigtigt kort.

Midttrafik Ungdomskort

Både chaufførerne og G4S bliver

Midttrafik har ingen sanktions-

løbende informeret omkring kende-

løsning. Dog vil det fortsat være

muligheder i forhold til de kunder,

tegnene på kortene, så de kan

muligt at bestille på pap, efter

der opdages med falske kort,

hjælpe med at konfiskere de kort,

appløsningen lanceres.

TAXAIMPORT

Ungdomsuddannelse.

De falske kort har kun været af
typen UU.

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
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Se vores biler på www.taxaimport.eu

Nye tilladelser udstedt
Færdselsstyrelsen har gennem de seneste 2 uger frem til onsdag den 14. august
2019 udstedt nye og konverteret en del kommunale taxitilladelser til erhvervsmæssig
persontransport:
4x48 DanTaxa v/Ramazan Coban - Aarhus
Aarhus Euro Taxa ApS, Tommy Ankjær Rasmussen - Brabrand
Abdul Rahman Taxi ApS - Næstved
Afrin Taxa IVS, Hisham Mohammad Rashid - Solrød Strand
Amayas Transport ApS, Tony Al-Hiriz - Vejle
Anisly.N Taxi IVS, Nishiyanthan Nadarajah - Sønderborg
Atila Olgun - Vallensbæk Strand
CK FlexTrafik, Celal Korkmaz - Nivå
Danial IVS, Fazal Manan Ahmad - Brøndby Strand
Dannie Holm ApS, v/ Dannie Hejner Holm - Bramming
Drtaxi1 ApS, Anne Marie Wulff - Løsning
Drtaxi2 ApS, Anne Marie Wulff - Løsning
Drtaxi3 ApS, Asef Hassani - Næstved
Drtaxi4 ApS, Anne Marie Wulff - Løsning
Drtaxi5 ApS, Anne Marie Wulff - Løsning
Drtaxi6 ApS, Anne Marie Wulff - Løsning
DT 1064, Muhammad Asif Noor - Slangerup
DT 1070 IVS, Mustafa Polat - Kokkedal
DT 1158 IVS, Mehmet Piskin - Billund
DT6021 ApS, Ilhan Kolsuz - Vallensbæk
DT6048 IVS, Efkan Karaca - Glostrup
Duymaz Taxi APS, Erdal Duymaz - Ishøj
Frank Nissen - Bolderslev
Gobal Taxi IVS, Ezzat Bakr - Herning

Haci Omer Enson - Kokkedal
John Pedersen - København S
Larach Taxa ApS, Anne Marie Wulff - Løsning
MK Vognmand ApS, Mustafa Korkmaz - Nivå
Monis Cap 3 IVS, Hasan Secilmis - Ølstykke
NKTAXA1 ApS, Pernille Jørgensen - Hedensted
NKTAXA2 ApS, Anne Marie Wulff - Løsning
NKTAXA3 ApS, Anne Marie Wulff - Løsning
Roni Taxa ApS, Erdal Ekici - Søborg
Rønnede Taxi IVS, Ajmal Momand - Aarhus
Singh Transport ApS, Tarlochan Singh - Valby
Sofitaxi ApS, Anne Marie Wulff - Løsning
Syed Shah, Syed Eid Muhammad Shah - Søborg
Søren Korsgaard Andersen - Viborg
Taxafirmaet ApS, Kean Nicklas Hartung Kristensen - Herlev
Jørgen P Nielsen - Skive
Mustafa Osman Sütcü - Ishøj
Team Cohen I ApS, Pia Winum Cohen - Guldborg
Team Partner Revision ApS, Busra Kilinc - Rødovre
Jan Juhl Pedersen - Sydals
Ar-Razzaq IVS, Shaymaa Moaed Al-Shkrchi - Gentofte (2 tilladelser)
DT 1020 IVS, Engin Semonovski - Vallensbæk Strand (2 tilladelser)

Din taxitilladelse kan sælges
for 70.000 kroner
Kontakt Taxi Minibus & Bus Danmark på 49 26 26 26 eller mail: taxi@verting.dk
TAXI Minibus & Bus Danmark AUGUST - 19
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Midttrafik vil tilbyde
endnu flere Flexbusture
En undersøgelse hos Midttrafik af

procent af de tilbudte ture faktisk

plan, der kun udføres, når turen

Flexbus-produktet er blevet

flexbus viser, at flexbus er popu-

udføres. Undersøgelsen viser

bliver bestilt senest en time før

godt modtaget hos bestillerne og

lært blandt brugerne

også, at de enkelte flexbusruter

planmæssig afgang. Alt andet,

der er i den forgangne køreplan-

har deres eget dna, og det derfor

herunder taksten, er som ved en

periode været 46 ruter med flex-

fritidsformål og 20 procent af

er vanskeligt at estimere brugen

almindelig bustur, blot med den

buskørsel; otte ruter hvor al kørsel

kunderne er faste brugere.

af de enkelte ruter.

forskel at turen udføres af en

er flexbus, samt 38 ruter hvor

Primært bruges flexbus til

flextrafik-vogn, der også anvendes

flere afgange tilbydes som flex-

trafik tilbudt flexbus, som beteg-

Siden august 2017 har Midt-

vil, med baggrund i undersøgel-

til Flextur, Plustur og Handicap-

busture. Fra køreplanskiftet den

nes som et alternativ til taxi og

sen, have fokus på, at kunden og

ordningen. Derfor kan der være

30. juni blev der tilføjet yderligere

anvendes til vennekørsel af over

flexbus-chaufføren har samme

andre kunder i vognen under

18 ruter og der er en forventning

halvdelen af brugerne.

forståelse af, hvor påstigning skal

kørslen, som det kendes i en bus.

om, at Midttrafik i fremtiden skal

ske og øge informationen om, at

Flexbus kører fra og til de stoppe-

tilbyde flere flexbusture på endnu

kunderne over 30 år vil anbefale

en flexbustur skal afbestilles, når

steder, der er angivet i køreplanen

flere ruter.

produktet over for andre.

den ikke skal benyttes.

og efter de angivne tider. Nogle

Mere end 65 procent af

Administrationen i Midttrafik

Undersøgelsen viser, at 38

ruter kører udelukkende som flex-

procent af kunderne anvender

Fakta

bus. Herudover er der ruter, som

abonnementskort og at kun 8,6

Flexbus er en afgang i en køre-

har enkelte flexbus-afgange.
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