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nr.

Januar 2016 21. årgang

Taxinævn undersøger
TAXA 4x35´s nye
regnskabsstruktur
Fjern
tilslutningspligten

Populær
taxi-kaffebar

Bliv Taxivognmand - fordi du vil være din egen chef.

Kampagnepris NU kun 9.500 kr.

Holdstart, København:
25/1 + 22/2 2016
Holdstart, Århus:
1/2 + 11/4 2016
E-learning, hjemme via nettet:
Kontakt os!

Ring 75 72 47 00
eller tilmeld direkte
på www.dv-dk.dk

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

Henrik Karl Nielsen, Advokat (H)
Koch/Christensen
Sankt Annæ Plads 6, 1250 København K
Tlf. 33 15 08 00 - 22 66 37 68
hkn@kochchristensen.dk

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

EUC Sjælland i Køge

TaxiRiget ApS

Københavns Uddannelsescenter

Revisionsanpartsselskabet

Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk
Vognmand-, chauffør- og pointgivende kursus hver mdr.
Krusågade 21, 1719 København V
Tlf. 70 20 33 30 - SMS 27 20 90 99
info@kbhkoereskole.dk - www.kbhkoereskole.dk

UCplus A/S

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

Vognmmandsspecialisterne ApS

KURSER/UDDANNELSE
AMU SYD

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

TUC A/S

Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Flere steder i landet. Tlf. 43 425 425
E-mail: tuc@tuc.dk - www.tuc.dk

Erhvervsskolen Nordsjælland

Find dine AMU-kurser hos os!
Tlf. 48 225 300 - Fax 48 225 335
E-mail:info@eanord.dk - www.eanord.dk

EUC Nord

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

2

TAXI DANMARK JANUAR - 16

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

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

ECO-STEAM

Hvidsværmervej 163-165 - 2610 Rødovre
Tlf. 63 12 12 13 - www.eco-steam-auto.dk

P.O. AUTO

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

Auto El Specialisten

MERCEDES SERVICE/PLADE

Stjerne Finans A/S

Chaufførernes Fagforening i København

TAXAMETERVÆRKSTEDER

Ishøi´s Autoelektro

Gørløse Auto Import ApS

FORENINGER/FAG.ORG.

REVISION 80 Registreret Revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50

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

Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk
Gassehaven 13, 2840 Holte
Tlf.: 36 94 78 34 - www.stjernefinans.dk

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

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

Skjulhøj Allé 53-55, Vanløse Tlf:. 38747880
Fax 38 74 87 70 - www.ishoi.dk-E-mail: email@ishoi.dk

Larsens Auto-El

RTT

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

Skive Auto-EL

Ulvevej 11B, 7800 Skive, tlf. 51 48 91 44
E-mail: kim@skiveautoel.dk - www.skiveautoel.dk

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

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen

ServiceCenter-Nord ApS

VOLVO-RESERVEDELE

Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777
Kratbjerg 238 A - 3480 Fredensborg
E-mail: servicecenternord@mail.dk

Vestegnens Autocenter

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

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

Holsbjergvej 19B - 2620 Albertslund
Tlf. 43 43 58 58 / 21 86 19 03
E-mail: info@vs-autocenter.dk

OVERVÅGNINGSUDSTYR
Specialister i taxi video-overvågning
Scan-Team ApS
Telefon 70 27 09 25 - www.scan-team.dk

REVISION OG BOGFØRING
Accountor Denmark A/S

tidl. Dansk Bogføring & Revision ApS
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
www.accountor.dk

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak
Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

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 Danmark tlf. 49 262626

Taxinævnet i Region Hovedstaden
undersøger TAXA 4x35´s nye
regnskabsstruktur
”Sammenslutningen TAXA 4x35”

servicebidraget -fordelt på sam-

ningen TAXA 4x35” overtage alle

har med blot et enkelt tal angivet

me udgiftsarter, som har været

opgaver fra bestillingskontoret,

Taxinævnet i Region Hovedsta-

bestillingskontorets samlede ud-

anvendt i de seneste regnskaber

og som konsekvens heraf betaler

den undersøger i øjeblikket be-

gifter til at svare nøjagtig til den

for bestillingskontoret, af hensyn

de vognmænd, der er tilknyttet

stillingskontoret TAXA 4x35´s

pladsleje, som flere hundrede

til sammenligneligheden.

bestillingskontoret, et service-

regnskaber. Det sker på baggrund

vognmænd har indbetalt uden

af en klage fra taxivognmand

nogen nærmere specifikation.

Tekst og foto: Tommy Verting

John Nielsen, som mener, at

Taxinævnet i Region Hoved-

Bestillingskontoret skal des-

bidrag for sit medlemskab af

uden fremsende dokumentation

bestillingskontoret. Servicebi-

vedrørende afgrænsningen af de

draget dækker udførelsen af

TAXA 4x35´s nye regnskabsstruk-

staden har efter en foreløbig

opgaver, som bestillingskontoret

samtlige opgaver, plus et tillæg

tur ikke lever op til lovgivningen,

partshøring, der fandt sted alle-

betaler for at få løst af vognmands-

på 6 procent. Til gengæld er det

når vognmandsforeningen

rede før jul, anmodet bestillings-

foreningen bag bestillingskonto-

fremover ”Sammenslutningen

”Sammenslutningen TAXA 4x35”

kontoret TAXA 4x35 om, at ind-

ret ”Sammenslutningen TAXA

TAXA 4x35” som bærer risikoen

undlader at opgøre et særskilt

sende nærmere oplysninger om

4x35.”

for, at engangsbeløbet, der op-

regnskab for bestillingskontoret.

beregningen af, hvad de kalder

Nævnet ønsker svar på, hvilke

kræves som et a conto-beløb i

motiver, der ligger til grund for

henhold til vedtægterne - ikke

outsourcing af bestillingskonto-

svarer til de faktiske omkostnin-

rets opgaver og hvilke forenings-

ger. Dette betyder omvendt også,

kontraktmæssige tiltag bestillings-

at Sammenslutningen har mu-

kontoret har gjort, for at undgå

lighed for at opnå fortjeneste på

at der allokeres midler til Sam-

drift af bestillingskontoret.

menslutningen i strid med
taxilovgivningen.
I den forbindelse oplyser næv-

Som konsekvens heraf har
bestillingskontorets regnskab fået
en anderledes udformning, og

net, at eksempelvis omkostnin-

består nu kun af én udgiftspost

ger ved at indgå fordelagtige

og én indtægtspost, svarende

priser med oliefirmaer om diesel-

til betaling af servicebidraget for

og benzinpriser, ikke kan pålæg-

”Sammenslutningen TAXA 4x35s”

ges vognmændene i et bestil-

ydelse, og den tilsvarende opkræ-

lingskontor, jf. standardvedtæg-

vede pladsleje fra de tilsluttede

tens punkt F. Dermed kan disse

vognmænd.”

omkostninger ikke væltes over
på indlejervognmændene via et

Flere spørgsmål

samlet servicebidrag.

John Nielsens klage rejser en

Bestillingskontoret TAXA 4x35

række spørgsmål. Dels om be-

har af nævnet fået en svarfrist til

stillingskontoret kan outsource

den 20. januar 2016.

opgaverne, herunder om sammenslutningen kan opnå profit,

Ny regnskabsstruktur

samt om det fremsendte forde-

Det fremgår af den delvise af-

lingsregnskab lever op til taxilov-

gørelse at bestillingskontoret
TAXA 4x35 har valgt at lade
ejerforeningen, ”Sammenslut-
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givningens bestemmelser, når det
kun indeholder angivelse af det
nævnte samlede servicebidrag.
Ifølge Taxinævnet indeholder
taxilovgivningen ikke bestemmelser om, hvorledes et bestillingskontor retligt skal organiseres. Taxibekendtgørelsens § 17-18
og bekendtgørelsens bilag 3,
sætter alene rammen for de formelle forhold omkring etablering
og godkendelse af et bestillingskontor, samt for administration af
vognmændenes tilslutning til kontoret og andre lignende forhold.
Nævnet fastslår endvidere,
at et bestillingskontor som udgangspunkt kan søge opgaver
løst på den mest økonomiske

Taxivognmand John Nielsen er meget tilfreds med, at Taxinævnet i Region Hovedstaden har fokus på TAXA 4x35´s nye regnskabsstruktur
og ser frem til, at der udformes et særskilt regnskab for bestillingskontoret.

fordelagtige måde. Dette kan
eksempelvis indebære, at en
opgave lægges ud, hvor den kan

ikke betales for ydelser, der ikke

foreningen at opkræve lavere

stillingskontorets vognmænd

løses billigst muligt. At nævnets

hører hjemme i et bestillings-

kontingent hos sine medlemmer.

betaler for ydelser, som det ikke

tilsynsforpligtelse, jf. taxilovens §

kontor, konkluderer sekretariats-

4b, kun omfatter bestillingskon-

chefen over for parterne i den

toret og ikke eventuelle eksterne

foreløbige afgørelse.

leverandører, umuliggør efter

Sekretariatschefen gør sam-

nævnets sekretariatschef, Frida

tidig gældende, at det forhold,

Gisladóttirs, opfattelse ikke en

at den eksterne leverandør har

sådan outsourcing. Nævnet kan

mulighed for at opnå fortjeneste

eksempelvis fortsat stille krav

på driften af bestillingskontoret,

om f.eks. at få oplysninger leve-

ændrer det som udgangspunkt

ret af bestillingskontoret, som

ikke på denne vurdering, så længe

det er den eksterne leverandør,

det kan lægges til grund, at out-

der er i besiddelse af. I så fald vil

sourcing sker af hensyn til bestil-

bestillingskontoret skulle indhente

lingskontoret.

oplysningerne hos leverandøren.

Problemet om adgang til at

Dette kan efter omstændig-

opkræve fortjeneste kan dog op-

hederne betyde, at der må stil-

stå i tilfælde, hvor outsourcing

les særlige krav til den kontrakt,

ikke sker af hensyn til bestillings-

der indgås mellem bestillings-

kontoret generelt. Hvis f. eks.

kontoret og leverandøren, sådan

bestillingskontoret outsourcer

at det sikres, at leverandøren er

opgaver til den bagvedliggende

forpligtet til at medvirke hertil.

forening, der opkræver fortjene-

Hvis leverandøren f.eks. ikke øn-

ste eller tillæg, kan det eventuelt

sker at oplyse om den nærmere

være udtryk for, at bestillings-

kalkulering, der ligger bag bereg-

kontorets tilsluttede vognmænd

ningen af ydelsen, må det i hvert

- og dermed også indlejervogn-

fald kunne stilles som krav, at

mændene - betaler et sådant

ydelsen nærmere specificeres,

bidrag til den bagvedliggende

således at det kan sikres, at der

forening, som gør det muligt for

4
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Hvis dette indebærer, at be-

påhviler bestillingskontoret at

Spar tid og mange penge og få styr
på din vognmandsforretning

Danmarks nye

Taxi-App
Danmarks nye Taxi-App fra Dansk Taxi Service
kører allerede i flere kommuner og bruges af
landvognmænd og mindre bestillingskontorer.
Dansk Taxi Service tilbyder Callcenter service
for bytaxier, landvognmænd og OST.
Med én godkendt fælles App kan vi sammen stå stærkere overfor
de store udfordringer.

Dansk Taxi Service
Tlf. 70 70 78 00

levere, vil denne merbetaling

Årsagen er, at taxilovgivningen

ved nævnet få mulighed for at

Taxi Danmark, at de ikke ønsker

således ikke kunne pålægges

som bekendt kun indeholder

påvise, at den pladsleje, som

at kommentere på verserende

indlejervognmændene. En sådan

tilslutningspligt for vognmæn-

vognmændene betaler til bestil-

sager.

outsourcing til den bagvedlig-

dene til bestillingskontoret, mens

lingskontoret, alene går til driften

gende forening vil kunne rejse

deltagelse i Sammenslutningen

af de lovlige opgaver i bestil-

mentar, at han er meget glad

spørgsmål om, hvorfor der over-

er frivillig.

lingskontoret.

for, at nævnet har taget sagen

hovedet outsources, når dette

John Nielsen siger i en kom-

op. Han er dog noget forundret

For at undgå at der allokeres
midler til varetagelse af Sam-

Taxibekendtgørelsens §17

over, at ingen af de knap 200

I forhold til konstruktionen i

menslutningens særlige interes-

nævner bl.a. at indehavere

øvrige indlejervognmænd i TAXA

nærværende sag, er der i prin-

ser, der stammer fra det service-

af tilladelser til taxikørsel, er

4x35 interesserer sig for de be-

cippet ikke noget til hinder for,

bidrag som bestillingskontoret

berettigede til at blive tilslut-

tingelser, som de er underlagt.

at det er ”Sammenslutningen

betaler, må bestillingskontoret

tet et bestillingskontor mod

TAXA 4x35,” der udfører bestil-

sikre, at kontrakten med Sam-

at tilsvare en forholdsmæs-

lingskontorets opgaver, så længe

menslutningen kun angår opga-

sig andel af etableringen og

ovenstående forhold er iagttaget.

ver, som et bestillingskontor

driften af kontoret forbundne

Som nævnt er det dog væsent-

lovligt kan udføre. I denne for-

udgifter.

ligt, at ”Sammenslutningen 4x35”

bindelse kan det være en fordel,

er opmærksom på at adskille de

at Sammenslutningen kontrakt-

Ringe interesse

opgaver, som løses for bestil-

mæssigt pålægges at kunne

Bestillingskontoret TAXA 4x35

lingskontoret i henhold til den

redegøre for, hvordan service-

har anført, at regnskabsaflæg-

indgåede serviceaftale, fra de

bidraget anvendes til løsning af

gelsen er i overensstemmelse

opgaver, der løses som led i

opgaverne.

med gældende regler, både

sker ”internt”.

Sammenslutningens foreningsvirke.

Derved vil bestillingskontoret
under en eventuel klagesag

revisionsregler og taxilovgivningen. TAXA 4x35 oplyser over for

Ny taxi! mere kraft - mindre saft
Volvo’s nye Drive-E motorer byder på flere hestekræfter med lavere brændstofforbrug.
Faktisk præstererVolvo XC60 D4 190 hk, et udslip på bare 117 g/km og hele 22,2 km/l.
Derudover har Volvo Taxi al denplads, komfort og teknik du drømmer om
- og er selvfølgelig inklusive masser af udstyr.

VolvoCars.dk

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

Auto - pladeværksted og skadecenter med special I Mercedes

MERCEDES – SPECIALIST

Vi har alt udstyr og erfaring til at holde din Taxi kørende 24 timer I døgnet og
tilbyder også akut hjælp døgnet rundt. Vi er ligeså dygtige og billige til:

Forsikringsskader · Taxi service · Diagnosetests · Mekanisk

ORIGINALE MERCEDES BREMSEKLODSER
MERCEDES C KLASSE 205 MODEL 200/220 CDI
SKIVER FOR
SKIVER BAG
FOR KLODSER
BAG KLODSER

1500,1500,750,750,-

MERCEDES E KLASSE 212 MODEL 200/220 CDI
SKIVER FOR
SKIVER BAG
FOR KLODSER
BAG KLODSER

MERCEDES SERVICE

MOTOROLIE OPTIL 7,5 LITER
ORIGINAL OLIEFILTER

1000,1000,750,750,-

1250,-

ALLE PRISER ER MED MOMS OG MONERING

AUTO - PLADEVÆRKSTED

6
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Tlf. 63 12 12 13

VOLKSWAGEN BREMSEKLODSER
VOLKSWAGEN
PASSAT - TOURAN - SKODA

VOLKSWAGEN
SHARAN

SKIVER FOR
SKIVER BAG
FOR KLODSER
BAG KLODSER

SKIVER FOR
SKIVER BAG
FOR KLODSER
BAG KLODSER

1000 KR
1000 KR
750 KR
750 KR

1250 KR
1250 KR
900 KR
900 KR

NU ER DET TID - NYE VINTERDÆK
Bridgestone producerede kvalitets dæk til
Danmarks absolut bedste priser på 4 stk. dæk:
165-65-14………kr. 1.500,175-65-14………kr. 1.500,185-65-14………kr. 1.500,185-65-15………kr. 1.600,195-65-15………kr. 1.600,205-55-16………kr. 2.000,205-60-16………kr. 2.000,205-65-16......… kr. 3.000,215-55-16………kr. 2.200,215-60-16………kr. 2.200,225-55-16………kr. 2.100,225-45-17………kr. 2.700,225-50-17………kr. 2.600,235-60-17………kr. 3.700
235-65-17………kr. 3.700,245-45-17………kr. 2.600,-

ALLE PRISER MED MOMS OG MONTERING
– GRATIS LAPNING.

4-HJULS UDMÅLING

Hvis du køber dæk hos os koster sporing kr. 375,- med moms
Hvis ikke du køber dæk hos koster sporing kr. 550,- med moms
Åbent: Man-fre kl. 8.00-16.30 · Lørdag kl. 9.00-14.00
Helligdage kl. 9.00-14.00
Akut-nødopkald tlf. 27 12 12 13
Hvidsværmervej 163-165 · 2610 Rødovre · Tlf. 63 12 12 13 · www.eco-steam-auto.dk

AUTO - PLADEVÆRKSTED

Tlf. 63 12 12 13
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Jan Vinderslev ved de lange limousiner
- to Lincoln Town Car og en Chrysler 300C til 8 personer,
som holder i et lejet garageanlæg nogle få kilometer fra
hans hjemmeadresse i Karlslunde.

Limousinevognmand kritisk over for lovudspil om kørselskontorer

Limousinekørsel kræver personligt
engagement
Tekst og foto: Tommy Verting

øvrige mærkedage, handler det
mere om at sikre kunderne en

år bestred posten som formand.

ning i forbindelse med kørsels-

Når Jan Vinderslev henter en

opgaverne, som typisk afregnes

Det at drive limousineforretning

god oplevelse. Men fælles for

firmakunde i Københavns Luft-

efter forbrugt tid og kunderne

er mere differentieret end som

begge typer kørsel ligger et stort

havn, er han firmaets mand

betaler altid up front med

så. Limousinekørsel udføres på

personligt engagement og at

100 procent. Firmaet skal kunne

mindre, der er tale om business-

to forskellige plan. Der er en

der tages del i koordineringen af

stole på, at han tager professio-

kunder med en firmaaftale.

erhvervsmæssig limousinekørsel,

den øvrige planlægning. En tur

nelt hånd om kunden fra han

hvor der forventes høj profes-

er ikke bare en tur, men en del

står i ankomsthallen og samtidig

også i at organisere samkørsel

sionalisme og hvor der til tider

af en helhed.

skal han også lige løse kundens

for 2 medarbejdere fra samme

”En del af opgaverne består

Indehaveren af Sydkystens Li-

personlige opgaver med at finde

virksomhed, når de skal være

som passagerens personlige

mousine Service, Jan Vinderslev,

en bestemt butik eller seværdig-

i Københavns Lufthavn på no-

assistent.

forventes, at chaufføren fungerer

har fundet sin niche efter en

hed undervejs til hotellet, hvor

genlunde samme tid eller lander

På de lange limousiner, der

del år som taxivognmand med

der måske skal ventes kort

nogenlunde samtidig når de

altid kører til festlige anledninger

både en og to vogne i Greve-

inden turen går videre.

kommer hjem. Denne service

såsom bryllup, konfirmation og

Solrød Taxi, hvor han tillige i tre

8
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Der er ofte en del planlæg-

er ikke umiddelbart til stede i

Limousinekørsel

taxibranchen,” understreger Jan
Vinderslev.

Kørselskontorer og
selskabsform
Jan Vinderslev er forundret over
de seneste forslag, der er fremsat til modernisering af taxiloven
fra DI Transport, Dansk Erhverv
på vegne af CAT og BTI, samt
Danske Busvognmænd og
Dansk Taxi Råd. Det undrer ham
især, at busvognmændene pludselig kan danne fælles fodslag
med taxivognmændene, når de

Jan Vinderslev kører selv business-kørsel, bl.a. i denne forlængede sorte Audi A8.

ellers til hverdag er meget store
konkurrenter, og hvorfor er landvognmændenes organisation,

At skabe et brand i sin virksom-

kørselsopgaverne her ikke be-

til opgave at varetage udstedelse

CAT, med til at fremsætte et for-

hed har en værdi og det er vig-

grænser sig til vognmandens

og tilsyn med alle tilladelser og

slag til lovgivning, der medfører

tigt, at familien evt. kan videre-

hjemmeområde, men i højere

kørselskontorer til persontrans-

tilslutningspligt?

føre en virksomhed, hvis vogn-

grad styres af, hvilket selskab

port i tæt samarbejde med de

manden falder bort,” fastslår Jan

kunden ønsker at benytte sig af.

enkelte kommuner,” slutter Jan

Vinderslev.

”De geografiske begrænsninger

Vinderslev.

”Krav om tilslutning til et kørselskontor vil for vognmænd
med OST og sygetransporttil-

skal dog fortsat fastholdes for

ladelser blot være et fordyrende

Taxi er forpligtet

taxi for at fastholde forsynings-

led, da de i forvejen kun får til-

På spørgsmålet om universaltil-

sikkerheden. Og det kunne pas-

delt ture fra kundernes eget

ladelser er Jan Vinderslev også

sende være Trafik- og Bygnings-

kørselskontor. Jeg forstår derfor

skeptisk. Han mener, det kan

styrelsen eller Færdselsstyrelsen

ikke, at landvognmændenes or-

være svært at indføre univer-

i Ribe, der lovmæssigt kunne få

ganisation, CAT, gennem Dansk

saltilladelser, hvor en lokalvogn-

Erhverv, overhovedet kan være

mand frit kan sadle om. Han kan

med til at stille et sådan forslag.

dog godt se fordelen ved at en

At bevare den frie etableringsret

bil til sygetransport fredag efter-

uden at blive tvunget ind i større

middag sadles om til taxikørsel

kørselskontorer må være vigtigt

resten af weekenden, hvis der

for den enkelte landvognmand.

på forhånd er det nødvendige

Derfor er det væsentligt, at vi

udstyr i bilen.

alle, hver især ytrer os og får

”Måske er det bedre at bevare

stoppet et forslag om tilslutning

taxitilladelserne i sin nuværende

til kørselskontorer,” fastslår Jan

form, for at bevare forsynings-

Vinderslev.

sikkerheden over for kunderne

Derimod hilser Jan Vinderslev

især i omegnskommunerne, da

forslaget om at drive vognmands-

taxi i dag ifølge loven er forplig-

forretning i selskabsform meget

tet til at servicere det pågælden-

velkommen, da det løser nogle

de område døgnet rundt. Det er

af de udfordringer branchen har

OST, limousine og sygetransport

i dag ved f.eks. generationsskifte

ikke,” påpeger Jan Vinderslev.

og afhændelse af virksomhed.
”Det må absolut være rime-

Han er dog tilhænger af en
ophævelse af de geografiske

ligt at kunne generere en opspa-

begrænsninger, der er i dag for

ring eller et aktiv i sin virksomhed.

limousiner og sygetransport, da

Fakta om Jan Vinderslev
Jan Vinderslev erhvervede sig en taxitilladelse i både 1994 og
1996 og kørte som vognmand i Greve-Solrød Taxi frem til 2011.
Men allerede i 2009 startede han Sydkystens Limousine Service
og ved udgangen af 2010 havde Jan Vinderslev tre limousinekøretøjer kørende. I 2011 blev vognmandsforretningen suppleret
med to EP-tilladelser til at udføre flexkørsel under trafikselskabet
Movia, der administrer flexkørsel for Region Hovedstaden og
Region Sjælland.
I dag er der hverken taxier eller OST-tilladelser i Jan Vinderslevs
vognmandsforretning, men tre lange limousiner og to store sorte
Audier til Business og VIP-kørsel. Han bruger en del tid på at planlægge kørsler og administrerer sin forretning hjemme fra villaen i
Karlslunde.
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Fjern tilslutningspligten
Tekst og foto: Tommy Verting

Transportminister, Hans Christian
Schmidt (V), har for længst erkendt, at der er brug for en modernisering af taxilovgivningen og
at han derfor vil tage en snak med
ordførerne på transportområdet
for at sætte en proces i gang.
Det er så op til branchen at
komme med deres input og
allerede sidst på efteråret 2015
kom der et forslag til modernisering af taxiloven fra DI Transport,
Dansk Erhverv på vegne af CAT

Tvangstilslutning, som det kendes i dag, giver kun stridigheder og konflikter med bøvl og ballade, mener advokat Carsten Bo Nielsen.

og BTI, samt Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd og
som der nu ifølge Dansk Taxi

Advokat Carsten Bo Nielsen fra

tilsluttes et bestillingskontor. Men

ikke være lovpligtigt. Muligheden

Råds hjemmeside ser ud til at

Advokaterne Arup & Hvidt kan

i dag bør den enkelte vogn-

for istedet at satse på Apps og

være et politisk flertal for. Men

ikke se nogen fordele ved at

mand drive sin forretning på en

andre måder at få kunder på,

spørgsmålet er så om alle er

bevare tilslutningspligten i en

måde, som for ham er mest

bør være tilstede. Personligt tror

blevet hørt? Nej, det er de nok

ny lovgivning og forklarer her

optimal, nøjagtigt ligesom alle

jeg, at langt de fleste vogn-

ikke. For hvem er tilhænger af

hvorfor tilslutningspligten bør

andre selvstændige erhvervsdri-

mænd ønsker at være tilsluttet

tilslutningspligt andre end DTR?

ophæves:

vende. Derfor bør der efter min

et bestillingskontor; men nogle

”I gamle dage var taxaerne -

mening ikke være nogen tilslut-

vil det anderledes end flertallet i

samtlige deltagere på et politisk

også kaldet drosker, de eneste

ningspligt. Det skal være frit for

måske det eneste bestillingskon-

møde enige om, at det vigtigste

der måtte holde på pladser og lil-

den enkelte vognmand, om han

tor i kommunen.

ved en kommende ny taxilovgiv-

lebilerne måtte kun køre bestilte

vil være tilsluttet et bestillings-

Måske kan 5-6 vognmænd

ning, var at fjerne tilslutningsplig-

radioture. Da vi fik hyrekørselslo-

kontor eller ej. Det giver i dag

finde sammen om at servicere

ten. Derfor er det vigtigt at alle

ven i halvfjerserne, var telefonen

- for langt de fleste vognmænd,

en kundekrds via en mobil løs-

kommer på banen med deres

det eneste kontaktmiddel og det

god mening at være tilsluttet et

ning. Hvorfor skal de ikke have

synspunkter.

gav mening, at alle taxier skulle

bestillingskontor. Men det bør

lov til det" spørger Carsten Bo

Helt tilbage i foråret 2012 var

Få et attraktivt
tilbud på din
nye taxa

Fordele ved at lease igennem Ikano Bank
• Vi leaser vare- og lastbiler, taxa, minibusser, nye og brugte, i alle mærker.
• Du får adgang til vores gode rabataftaler på brændstofkort.
• Gode rabatsatser på bilindretning af reoler etc.
• Mulighed for administration af service og vedligeholdelse.
• Ingen stempler eller tinglysningsgebyrer.
• Du bevarer din kapital til nye forretningsmuligheder og belaster ikke

Stationsparken 24
2600 Glostrup
tlf. 43 55 67 55
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dit låneloft i banken.
KONTAKT: Søren Poulsen, Tlf. 30 60 30 80, sbp@ikano.dk

Nielsen. Han mener at lovgivnin-

melde sig en App-løsning. Hvad

gen i dag er forældet og er skabt

skulle der så være til hinder for,

til dengang, hvor en dame sad

at den enkelte selvstændige

og passede telefon og flyttede

taxivognmand supplerede ind-

rundt på nogle træklodser.

tægten ved at tage ture herfra
mod betaling af et mindre beløb

Opdelingen
bestillingskontor/
økonomisk forening er
overflødig

per tur? Nogle vil sikkert kalde

”Tvangstilslutning, som det ken-

Bo Nielsen.

des i dag, giver kun stridigheder

det lommeture. Ja hvad så. Er
der måske fornuft i dette forbud
af lommeture,” spørger Carsten
”Er der fornuft i, at en kunde

og konflikter med bøvl og bal-

ikke selv må vælge og benytte

lade. Hvis der ikke er tvang om

en vognmand eller en chauf-

tilslutning til et bestillingskontor,

før, som yder en god service?

ville man kunne droppe model-

Vedkommende har måske en

len med at drive både bestil-

del kunder, der foretrækker at

lingskontor, hvor indtægter og

køre med netop ham, fordi de

omkostninger skal passe til hin-

kender ham og fordi de mener,

anden og en økonomisk fore-

han udøver den bedste service.

ning,. For i og med at medlem-

Eller hvis en vognmand slår sig

skab vil være frivilligt, så ville et

op på en koncept, der er kunder

hvert bestillingskontor kunne

til. Hvorfor skal han så ikke have

stille krav om medlemskab af

lov til det? Resultatet ville jo

”hele pakken” og ikke kun bestil-

være med til at hæve service-

lingskontoret. Hermed kunne

standarden i branchen og holde

det undgås at skulle opdele

på kunderne. Derfor giver et for-

økonomien i henholdsvis øko-

bud mod lommeture ikke nogen

nomisk forening og bestillings-

mening,” fastslår advokaten.

kontor.

Forbud mod lommeture
giver ingen mening
Hvis vognmændene fra den
samlede danske taxibranche
i dag havde mulighed for at til-

Frikørte Mercedes-Benz hyrevogne

købes!

Giv os et kald og få et godt tilbud.
Autoriseret Mercedes-Benz
serviceværksted.
www.viborgautogaard.dk

Viborg Autogård I/S

Bil fra Tyskland på leasing
er et klogt valg

Lundvej 28, 8800 Viborg, tlf. 8661 5850. www.viborgautogaard.dk

BILTEAM

Dansk Taxi Import er
leveringsdygtige
i nye og brugte
biler til taxi og OST
ke
Kun hos os er der ik

tilbagekøbspligt !!

Finansiering
Vi er specialister i leasing og
finansierer også på alm. bilfinansiering.
Servicekontrakter i hele landet
Indbygget garanti tilbydes fra kr. 2.325
pr. md. i op til 5 år. Hør nærmere hvad
der passer bedst til dig.
(Gælder kun hvis bilen er leaset/købt
hos os)
Ring og få et godt tilbud som passer til
dit behov.

Service-aftale med A-garanti
Leasing ny bil kr. 3.200,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 3.525,- pr. md

Service-aftale med B-garanti
Leasing ny bil kr. 2.800,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 3.125,- pr. md

Service-aftale med C-garanti
Leasing ny bil kr. 2.000,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 2.325,- pr. md

BILTEAM • Måløv Værkstedsby 91 • 2760 Måløv
Tlf. 35 14 40 00 • www.dansk-taxiimport.dk
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Åbent brev til Justitsministeren

Kære justitsminister Søren Pind
Søren H. Nicolaisen, formand for brancheforeningen Taxiførere i Danmark
(TiD), har sendt nedenstående opfordring til justitsminister Søren Pind:

Formand, Søren H. Nicolaisen, brancheforeningen TID

Jeg henvender mig til Dem i
anledning af en sag af stor betydning for den branche jeg
gennem brancheforeningen
Taxiførere i Danmark (TiD)
repræsenterer; taxibranchen.
Sagen omhandler en anmeldelse af taxitjenesten Uber for
overtrædelse af taxiloven som

Vi renser
renser dit
Vi
dit
partikelfilter
partikelfilter.

Pris. fra 1800 kr.

Du kan spare mange penge ved at få renset
partikelfilteret i stedet for at skifte det ud med
et nyt.

Filterrensning fra 1490.- kr.

Vi har stor erfaring med Mercedes-biler.
Vi tilbyder komplet service af partikelfilter med
af- og på-montering, samt evt. fejlsøgning på
eget værksted.

DIESEL EXHAUST FILTER TECHNOLOGIES

PUREFI A/S
Rugmarken 37
3520 Farum
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www.purefi.dk
mail@purefi.dk
Tel. 44 95 96 99

Trafikstyrelsen allerede 19. no-

udførsel alene vil være en over-

vember 2014, og igen 17. marts

trædelse af Lov om taxikørsel

2015 foretog.

mv. § 1, stk. 1, (lovbekendtgø-

Siden da, har politiets efter-

relse nr. 1039 af 8. oktober

forskningsenhed arbejdet med

2009 med senere ændringer) i

sagen. Vores brancheforening

hvilken det fremgår at:

har i samarbejde med netop

Den, der udfører erhvervs-

denne, leveret et omfangsrigt og

mæssig personbefordring

stærkt bevismateriale, der fuldt

(taxikørsel, limousinekørsel,

ud kan løfte bevisbyrden for, at

sygetransport og offentlig servi-

virksomheden Uber bedriver

cetrafik) med et dansk indregi-

taxibestillingskontor uden den

streret motorkøretøj indrettet til

fornødne godkendelse, jvf

befordring af højst 9 personer,

taxibekendtgørelsens § 18. der

føreren medregnet, skal have

lyder:

tilladelse hertil.

Oprettelse og drift af et bestil-

Ingen Uber-partnere har be-

lingskontor kræver godkendelse

villing til taxikørsel med bilen,

af kommunalbestyrelsen. Der

eller nødvendigvis et lovbefalet

skal til hvert godkendt bestillings-

erhvervskørekort/førerkort.

kontor være knyttet det antal

Det er stærkt problematisk, at

køretøjer, kommunalbestyrelsen

sagen trækker ud før det over-

bestemmer, dog mindst 10.

hovedet bliver afklaret, hvorvidt

Dertil kommer, at de til Uber

der overhovedet skal rejses

tilknyttede såkaldte partnere

en sigtelse for overtrædelse af

(vognmænd), formidles taxiture

ovennævnte regler.

af virksomheden, der ved deres

Endnu mere problematisk

Jeg betragter ”højeste sted”

forholder det sig, da virksom-

og at der i hele Region Hoved-

heden Uber i den mellemlig-

staden er uddelt knap 2.000

over politiadvokaturen som væ-

Jeg ønsker på foreningens

gende periode har brugt tiden

taxitilladelser.

rende justitsministeriet, hvorfor

vegne afklaret følgende spørgs-

jeg nu retter denne henvendelse

mål:

til en eksplosiv vækst, således

Sagen skærpes i øvrigt kraftigt

sag mod taxitjenesten eller ej.

hertil.

at vi i forhold til et anslået antal

ved, at der i intern mail af 27.

pirattaxier tilknyttet Uber den 17.

oktober 2015, der kom forenin-

Jeg har i 2 mails dateret 11.

marts 2015 hvor den anden an-

gen i hænde, blev bekendtgjort

december d.å. og igen 20. de-

ventes at være afklaret, hvorvidt

meldelse blev indgivet på cirka

fra politiadvokaturen, at der mens

cember d.å. forespurgt Politiad-

Uber skal sigtes for overtrædelse

100 stk. nu efter oplysninger fra

sagen pågår, ikke må udskrives

vokatur Vibeke Thorkild-Jensen

af taxibekendtgørelsen?

taxitjenesten Uber selv, ligger

flere bøder til pirattaxierne fra

hvornår der kan forventes en af-

Kan justitsministeren af- eller

på over 1.000 pirattaxier. Dette

Uber med et klart og utvetydigt

klaring af hvorvidt der skal rejses

bekræfte kendskab til et diktat til

skal ses i sammenhæng med,

krav fra advokaturen om at få

en sigtelse mod Uber i Danmark

færdselspolitiet mod at rejse nye

at taxierhvervet i Danmark er re-

stoppet praksis med dette.

eller ej. Dette er særligt aktuelt

sager mod pirattaxier tilknyttet

nu, idet denne offentligt har

taxitjenesten Uber?

guleret i såvel pris som antal, og

Fra efterforskningsenheden

Kan der gives en tidshorisont

således kun virker til stor skade

er TiD blevet orienteret mundt-

udtalt, at det forventes at være

for hele erhvervet, at så mange

ligt om, at denne ordre i øvrigt

afklaret inden nytår. Vi skriver nu

illegale taxier udfører taxikørsel

kommer fra ”højeste sted”, uden

28. december 2015, og endnu

formidlet af et bestillingskontor

dette højeste sted dog er blevet

foreligger der ikke en afgørelse

der ingen hjemmel har til dette,

defineret nærmere.

af, hvorvidt der skal indledes en
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der fortæller hvornår det kan for-
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Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled. Vi køber bilen
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leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

Ring 22 288 288
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Tilslutningspligt til kørselskontorer er en dårlig idé

Den der tier samtykker
Af Jan Vinderslev, SLS Limousine

mune at fastsætte tilladelsesantallet, hvilket er vigtigt, da den

Der er som bekendt fremsat et

nye taxilov skal omhandle en

forslag til modernisering af taxi-

universaltilladelse, hvor tilladel-

loven af DI Transport, Dansk

sesindehaverne i princippet kan

Erhverv på vegne af CAT og BTI,

vælge om man ønsker at drive

samt Danske Busvognmænd og

taxi, limousine eller buskørsel,

Dansk Taxi Råd og som det nu

sådan som jeg umiddelbart

ifølge Dansk Taxi Råds hjemme-

har forstået det. Og da man

side ser ud til at være et politisk

samtidig har et ønske om, at

flertal for.

kunne drive de enkelte forret-

Som tidligere taxivognmand

ninger i selskabsform, forestiller

- tilsluttet et bestillingskontor i

jeg mig, at disse opgaver kun vil

provinsen, mener jeg, det giver

blive større fremover og derved

god mening, at opgaverne med

et øget behov for kompetent

stens, samtidig med at man for-

der ofte drives som en hobby

administrationen med tilladelser

sagsbehandling til følge.

søger at tilføje flere kontingent-

eller som bijob med en eller to

kroner fra vognmændene til

lange limousiner af den enkelte

og ikke mindst tilsyn med bestil-

I det fremsatte forslag er de

lingskontorerne overgår til Trafik-

overordnede linjer med bl.a.

DTR´s tilbageværende medlem-

vognmand rundt om i landet,

og Byggestyrelsen, da der er en

universaltilladelser og tilslutnings-

mer; kørselskontorerne.

vil udgiften til at være tilsluttet

række kompleksiteter forbundet

pligt til kørselskontorer, at per-

med taxibranchen, som er svære

sontransport er persontransport

limousinevognmand konstatere,

økonomien i at drive den form

at håndtere ude i kommunerne

uanset i hvilken form og det

at ovennævnte modernisering

for virksomhed, hvorfor limou-

og det vil kunne frigive nogle

forstår man måske godt at bl.a.

også vil omfatte små limousine-

sinekørsel helt vil forsvinde i de

mandetimer i de enkelte kom-

DTR som jo er taxibranchens

selskaber som mit med tilslut-

mindre befolkede dele af landet.

muner at overlade disse til sty-

ekspert (iflg. eget udsagn) agite-

ningspligt til et kørselskontor til

Samtidig forestiller jeg mig, at da

relsen at håndtere. Dog i samar-

rer for, da det så er med til at

følge, hvilket er aldeles uantage-

der er tale om særlige forhold,

bejde med den enkelte kom-

fremtidssikre deres egen eksi-

ligt, da et stort kørselskontor ikke

at branchen i fald vi skulle blive

vil kunne tilbyde den service og

pålagt at være tilsluttet et kør-

det indblik, som vore kunder

selskontor, formentlig vil danne

efterspørger og gerne betaler lidt

vores eget.

Frikørte
hyrevogne købes
Alt har interesse
Ring - og vi kommer og giver et tibud

Junchers Auto
Dragsdalvej 52,
9670 Løgstør
Tlf. 98671653
Biltlf. 20245030
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F.S. Automobiler

v/Freddy Sørensen
Hovedvejen 1 - 9632 Møldrup
Tlf. 86692213 / 20144410
fax 86692215

Jeg må så samtidig som

ekstra for at få.
Limousinekørsel har nemlig

et kørselskontor helt udhule

Jeg savner derfor at få limousinebranchens syn på, om man er

ikke helt så meget til fælles med

enige i, at det fremsatte forslag

taxikørsel, som nogle kunne tro,

om bl.a. tilslutningspligt til et

da vi dækker et behov, som

kørselskontor også skal gøre

taxier ikke kan og omvendt ikke

sig gældende for limousinesel-

mindst. Eksempelvis er der stor

skaber til trods for, at det ikke

forskel på blot at drive kontor for

er sagligt velfunderet. Det er

business-limousiner og stretch-

nemlig ikke lykkedes mig at

limousiner. Og da netop stretch-

finde nogle kolleger, der er af

limousine-kørsel er en niche,

den opfattelse.

Åbent

taxidebatmøde
den 18. januar
Under overskriften ”Hvorfor to

skaberne,” fortæller Brian Bjerg

meninger?” inviterer Økonomisk

til Taxi Danmark.

Forening for Persontransport i

På debatmødet deltager Kim

Midtjylland til debatmøde man-

Christiansen og Per Dalgård fra

dag den 18. januar 2016 klok-

Dansk Folkeparti, Kristian Pihl og

ken 18.30 på Pårup Kro.

Claus Wistoft fra Venstre, Ras-

På dagordenen er et oplæg

mus Prehn og Tommy Tønning

fra foreningen om frikørselsord-

fra Socialdemokraterne samt Vil-

ning, ny taxilovgivning, trafiksel-

lum Christensen og Per Zeidler

skaberne og et punkt – ”Ønsker

fra Liberal Alliance

vi taxier i fremtiden både på
landet og i byen?”
Vognmand Brian Bjerg fra

Mødet er åbent for alle. Prisen på 50 kroner dækker kaffe
og kage. Tilmelding senest 14.

Harboøre Taxi, udtaler på fore-

januar 2016 til: Tommy Nielsen:

ningens vegne, at spørgsmålet

tommystaxi@mail.dk eller Brian

om ”Hvorfor to meninger?”

Bjerg brian@harbooretaxi.dk

dækker over, at udmeldinger fra

Økonomisk Forening for

Christiansborg og kommunerne

Persontransport udspringer

går i hver sin retning.

fra CATs tidligere amtskredse

”Christiansborg-politikerne

i Ringkøbing og Aarhus amter

ønsker at sikre taxikørsel i alle

og tæller i dag 30 medlemmer

landets yderste og tyndt befol-

med tilsammen 100 biler.

Region Hovedstaden:
Oversigt over afleverede tilladelser november og december 2015:
Torben Vedel Petersen
Israr Farid Khokhar		
John Aksel Torp Olsen
Leif Ravn Jensen		

01-1029
01-0716
01-1985
01-1824

4x48 TaxiNord
TAXA 4x35
4x48 TaxiNord
TAXA 4x35

Kurt Stengaard Kristensen
Johnna Bente Weizer
Leo Mogens Carlsen
Lars Brødbæk		
John Kisbye Bendix		

01-0003
01-0564
01-2087
01-1021
01-0749

TAXA 4x35
DanT
4x48 TaxiNord
TAXA 4x35
TAXA 4x35

10 vognmænd fik en tilladelse med geografisk begrænsning:
Finn Mogensen
Kenneth Erik Larsen
Frank Høgh
Øzgen Yücel
Hendrik Adam Larsen
Ole Stampe
Jan Schmidt Nissen
Shafiq Ratique
Mohammad Chaudhry Afzal
Kim Egon Møller
Aalborg:
Der var ingen afgang-/tilgang i december måned 2015.
Aarhus:
Der blev afleveret en enkelt taxitilladelse i december 2015.
Knud Høgh		
212-261 Aarhus Taxa

kede områder, mens de lokale
kommuner går den modsatte
vej, når de udliciterer de lokale
kørselsopgaver gennem trafiksel-

Udgivelse/distribution:
Taxi Danmark distribueres til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og
taxivognmandsforretninger i et oplag på 4.400 stk. hvoraf mere end. 2.000 læser
bladet via vores ugentlige nyhedsbrev. Læserne er bl.a. alle medlemmer af de
mange brancheorganisationer indenfor taxi samt minibusvognmænd,
limousinevognmænd og vognmænd med OST-tilladelser.
•
•
•
•

Bliv abonnent på Taxi Danmarks nyheder til taxi og minibus
og modtag et ugentligt nyhedsbrev med historier fra branchen
samt det månedlige trykte magasin i postkassen.
Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement

Udgivelse: Den 15. i hver måned • Abonnement: Kr. 395,- for hele året inklusiv
ugentligt nyhedsbrev.
Udgiver/redaktion: Verting ApS • Stengade 32 F • 3000 Helsingør •
telefon/mobil 49 26 26 26 • taxi@verting.dk • www.taxidanmark.com
Ansvarshavende: Tommy Verting • Redaktionel deadline: Den 3. i måneden •
Annonce deadline: Den 2. i måneden • telefon 49 26 26 26
Du finder os også på facebook
Tryk: Produceret CO2 neutralt af KLS Grafisk Hus A/S.

Afsender:
Taxi Danmark
Stengade 32 1. th
3000 Helsingør
(Rettelser ring: tlf. 49262626)

Onkels Kaffebar er en populær taxi-café
Kaffe og ostemadder for 25 kroner
til taxichauffører er blot et af de
mange tilbud, som Mie Hendriksen
disker op med i sin café, Onkels
Kaffebar, på Tagensvej i den ydre
del af Nørrebro i København. Taxichaufførerne er glade for at komme
på cafeen og mange af de lokale
beboere ligeså.
Mie Hendriksen var ikke sen til at
slå til, da hun i foråret 2015 fandt ud
af, at lokalerne ville blive ledige og
siden er det gået slag i slag. Mie
Hendriksen passer selv forretningen

Mie Hendriksen passer selv sin café hver dag og kender efterhånden mange taxichauffører og vognmænd.

de fem almindelige hverdage i ugen,
hvor cafeen er åben, dog med und-

igen ved middagstid for at få lækkert

hele om inklusive gulvet, som jeg fik

tagelse af to eftermiddage i ugen.

velsmurt smørrebrød til en pris a 40

lagt om og jeg er glad for resultatet.

Hun tilbereder alt - herunder smør-

kroner for tre halve.

Kunderne synes om at være her,

rebrød og varm mad til de tidlige
aftentimer.
Taxichaufførerne kommer og
drikker kaffe efter morgentravlheden
er overstået og de fleste kommer

Mie Hendriksens er 31 år og har

her er hyggeligt og placeringen er

sin baggrund fra kokkeskolen og fra

ideel for de kunder, som er i bil. De

jobs i delikatesse-afdelinger i super-

kan altid finde en parkeringsplads

markeder.

og så er det gratis at parkere i områ-

”Jeg startede med at bygge det

det,” pointerer Mie Hendriksen.

EMIN´S AUTO A/S
Drejervej 4 · 2400 · København NV
Mercedes-reservedele
Taxiservice
Klargørings
center

Autoværksted

Tlf. 35 86 08 24

Dækcenter

Kvikservice
uden tidsbestilling

Bilsalg
Pladeværksted

Åben hver dag hele året:
Mandag - fredag
Lør, søn og helligdage

www.eminsauto.dk • emin@eminsauto.dk

kl. 7.30 - 18.00
kl. 9.00 - 14.00

