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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 

Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret. 
For 1.300 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 

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 taxa@accounter.dk
Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.dk

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

Revision 80 ApS - Registreret revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50 - www.revision80.dk

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

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

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

ADVOKATER

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: kundeservice@daimler.com  
www.mercedes-benz.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

Arbejdsgiverforeningen KA
Vognmænd organiseres hos os
Se mere på ka.dk

Arbejdsgiverforeningen for 
Taxivognmænd i 
Danmark
Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere 
information om medlemskab.  

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

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

Vognmmandsspecialisterne ApS 
Vognmandskurser til:
GODS, VAREBIL & BUS
www.blivvognmand.dk | Tlf.: 2234 0500

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

MERCEDES-BENZ CPH

Din lokale forhandler og autoriseret 
værksted i København og Nordsjælland

Book tid på www.mercedesbenzcph.dk
eller kontakt os på 70 159 159
 
Mercedes-Benz CPH Søborg
Dynamovej 7, 2860 Søborg

Mercedes-Benz CPH City
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV

Mercedes-Benz CPH Hørsholm
Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm
 
Mercedes-Benz CPH Hillerød
Heimdalsvej 2, 3400 Hillerød

MERCEDES SERVICE/PLADE

Gørløse Auto Import ApS
Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse 
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk
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RB Petersen, nu kan videresende 

beslutningen fra hovedsædet i 

Stockholm om, at der nu er un-

derskrevet en aftale med iCabbi 

om, at hele Cabonline skal over 

på iCabbi platformen. 

Læs mere om iCabbi på www.icabbi.com.

Cabonline vælger iCabbi

Direktør for Cabonline i Danmark, Thomas RB Petersen, ser frem til at få implementeret 
det nye udstyr fra iCabbi.

Samtlige taxiselskaber under Cab-

online i Sverige, Norge, Finland 

og Danmark dropper den danske 

leverandør, Frogne, til fordel for 

den irske storleverandør af taxi-

teknik, iCabbi

I en pressemeddelelse fra 

Cabonline hedder det, at de har 

taget et stort skridt på vejen mod 

at blive markedsledende som 

leverandør af taxiservice, ved at 

indgå en aftale med det irske 

firma iCabbi, som er leverandør 

af et af verdens bedste ordre- og 

ekspeditionssystemer til taxibran-

chen. 

I pressemeddelelsen hedder 

det videre, at iCabbi er et moderne 

og fleksibelt system, der er nemt 

at bruge og med mange funktio-

ner, der vil hjælpe Cabonline med 

at nå vores mål om at få mere 

tilfredse kunder og bedre lønsom-

hed for taxivognmændene. 

iCabbi bruges allerede af mange 

store taxiselskaber rundt om i ver-

den og har vist sig at være meget 

nyttigt system til at understøtte 

udvikling og ekspertise inden for 

taxiindustrien. 

“Nogle af de fordele, som vi 

kan forudse med dette nye boo-

king- og afsendelsessystem, er 

muligheden for kortere fremkør-

selstider og færre tomme kilome-

ter, samt den reducerede miljøpå-

virkning, der følger med dette. 

Chaufførerne får mere infor-

mation om ture, krav, ruter, kort 

og en lettere måde at kontakte 

kunder på, når det er nødvendigt. 

Alt i alt vil det gøre både vogn-

mænd og chauffører mere effek-

tive i deres arbejde, hvilket også 

vil føre til mere tilfredse kunder 

og øget indtjening for vognmæn-

dene”, lyder vurderingen fra 

Cabonline. 

Cabonline vil gradvist implemen-

tere iCabbi i alle Cabonlines 

virksomheder i Norden i løbet af 

2023/2024. Selvom systemet 

er meget nemt at bruge, vil der 

gennemføres en uddannelse 

i brugen af systemet efterhån-

den som implementeringen af 

iCabbi vil finde sted i de enkelte 

taxiflåder. 

Stor glæde i Taxi 4x27
Lokalt i Danmark var Taxi 4x27 

tilbage i 2018 allerede i forhand-

linger om en aftale om iCabbi, 

da forhandlingerne om salg til 

Cabonline begyndte. Derfor er 

det med stor glæde, at direktør 

for Cabonline i Danmark, Thomas 
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Minibus deluxe.
EQV er en del af Mercedes EQ-familien. En fuldelektrisk version af 
V-klassen, blot med endnu mere komfort og intelligens – som adaptiv 
fartpilot, LED lygter med fjernlysassistent, 10,25" farveskærm med 
MBUX, navigation og parkeringsassistent med bakkamera. Plads er 
der nok af i EQV. Og har du behov for det, kan du få den med op til 7 
passagersæder. Der er også kælet for kundernes komfort, bl.a. med 
et ekstra klimaanlæg bagi. Rækkevidden er op til 350 km (WLTP) 
afhængig af sædekonfiguration, og du kan lade EQV fra 10 til 80 % på 
45 min. Prisen? Fra 595.000 kr. (vejl.) for EQV 300 Avantgarde Lang.

Mercedes EQV 300 Avantgarde, lang. Vejledende kontantpris fra 595.000 inkl. moms og leveringsomkostninger ved indregistrering til taxikørsel. Halvårlig grøn ejerafgift 340 kr. 
Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 28,4 (2+2+2 sæder) / 28,8 (2+3+3 sæder) kWh/100 km (WLTP måling). Forbrug kan ændre sig ved valg af evt. ekstraudstyr. CO2-emission 0 g/km 
(lokalt, i forbindelse med kørsel). Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. Den viste model er vist med ekstraudstyr. Pris gyldig t.o.m. 30.04.2023.



Tidligere vognmand og formand 

for TAXA 4x35, Leif Hytten, er 

død. Fredag aften den 25. no-

vember ville hans hjerte ikke mere 

og den 6. december blev der i 

Herfølge taget afsked med ham 

ved en ceremoni.

Tidligere næstformand i TAXA 

4x35 og nu pensioneret taxa-

vognmand, Hans-Jørgen Bøgfeldt, 

var nær ven og kollega til Leif Hyt-

ten gennem mange år og husker 

navnlig perioden, hvor de begge 

sad i bestyrelsen for TAXA 4x35:

“Jeg husker Leif Hytten for at 

have været en rigtig god kollega, 

et ordentligt og et meget retskaf-

fent menneske. Vi sad i bestyrel-

sen sammen i perioden fra 2006 

til 2013. Leif havde allerede del-

taget i bestyrelsesarbejdet over 

flere omgange ligesom han havde 

siddet med i TAXAs repræsen-

tantskab", forklarer Hans-Jørgen 

Bøgfeldt.

“Sammen med kolleger var han 

årsag til at få stemt et par formænd 

ud og i det ene tilfælde med til at 

få Troels Vest Hansen valgt som 

formand, inden han selv kom i 

spil som kandidat i 2010”, fortæl-

ler Hans-Jørgen Bøgfeldt videre.

Leif var oprindelig uddannet 

som lastvognsmekaniker og siden 

hen som pædagog. Han funge-

rede også som den hyggelige og 

sikre buschauffør, når institutionen 

han arbejdede på som pædagog, 

tog på ture til Sverige og Tyskland.

I 1995 blev han taxavognmand 

Leif Hytten har kørt sin 
sidste tur

og havde et glimt i øjet, når han 

påstod, at han kørte i “Rødovre 

Taxa”, som vistnok dengang også 

var en del af TAXA 3x35.

“Under vores periode med 

bestyrelsesarbejdet skete der me-

get i TAXA. Vi besluttede at købe 

Kolding, Horsens og Grenaa Taxa, 

ligesom vi holdt møder med flere 

andre i Jylland om samarbejde.

Amagerbanken krakkede i 2011, 

men vi fik heldigvis reddet en del 

af vores økonomi, så det endte 

med kun at koste TAXA 250.000 

kroner. 

Efterfølgende løb vi ind i nogle 

store underskud i regnskabs-

årene 2011 og 2012, men ved at 

udarbejde budgetter for de næste 

5 år, forhandlede vi en rednings-

pakke på plads med vores bank, 

der sikrede en videreførelse af 

TAXA”, forklarer Hans-Jørgen Bøg-

feldt og tilføjer, at de undervejs 

havde sat gang i at modernisere 

hele virksomheden og forny DDS-

anlægget. 

Leif Hytten og Hans-Jørgen 

Bøgfeldt var også bagmænd på at 

indføre 70-årsreglen og 8-årsreg-

len, så ingen bestyrelsesmedlem-

mer kunne sidde mere end 8 år 

og aldrig længere end til de fylder 

70 år. De regler gælder stadig og 

har senest været årsag til at flere 

personer har måtte forlade for-

mandsposten og bestyrelsen i 

TAXA 4x35. 

“Privat var Leif et rigtigt familie-

menneske, hvor hustruen Rie, 

datteren Astrid samt børnebør-

nene havde den helt store plads 

i hans varme hjerte. Masser af 

ferierejser med oplevelser og 

afslapning har betydet meget for 

Leif. Jeg husker stadig, hvor begej-

stret han talte om sin travetur på 

Gendarmstien i Sønderjylland i 

selskab med datteren.

Hunden Max veg ikke fra hans 

side, for den vidste jo det var 

dér godbidderne og de dejlige 

traveture var”, slutter Hans-Jørgen 

Bøgfeldt med ordene:

“Leif var et godt og ordentligt 

menneske og hans minde fortje-

ner at blive æret”.

Leif Hytten blev 79 år.

 

Leif Hytten var formand for TAXA 4x35 i perioden 2010 - 2013.
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datalogistic.eu  
Graf-Zeppelin-Straße 8
D24941-Flensburg / 
Lundvej 14
DK-8800 Viborg

Oluf Olsen: 
olsen@datalogistic.eu 
+ 45 5050 5107

Niels Kaae: 
niels@datalogistic.eu 
+45 5388 5107

Kira Scheffmann: 
kira@datalogistic.eu 
+45 5363 5107

datalogistic.eu 
Det’ er da logisk!

Ingen skjulte omkostninger, men hjælp til at komme 
i gang. Ingen lange bindinger. Du kan stoppe fra 
månedens udgang. 

➢ datalogistic.eu er et dansk cloudbaseret system, det
 betyder, du kun skal have en almindelig computer
➢ Du kan få taxi- og flexkørsel i samme system 
➢ Vi kabler, når det er muligt for at undgå vakkelvorn 
 Bluetooth-forbindelse 
➢ Der er integration til betalingsterminal, så du 
 sparer penge på betalingsløsninger 
➢ Du kan bruge vores fælles revisor-løsning til en 
 særdeles gunstig pris
➢ Vi opfylder persondataloven og alle GDPR-regler
➢ Prisen er fra 298 kr./md. 

Juhls Taxa i Sønderborg har succes 
med at satse på datalogistic.eu

Iben Juhl Pedersen fra Juhls Taxa 
Sønderborg:

"Det er det bedste IT-system 
vi nogensinde har haft"

- Rart system
- Nemt at arbejde med

Med datalogistic.eu i baglommen 
kører du i den rigtige retning.



Efter mere end 8 års ansættelse

som konsulent på taxi- og turist-

busområdet er Bo Weye blevet 

valgt som ny næstformand i 3F 

- Københavns Chauffører. Det 

betyder, at Bo Weye nu er en del 

af forretningsudvalget - valgt for 

tre år af gangen og indtil videre 

stadig med taxi, flex og turistbus 

som fagområde.

Bo Weye blev ansat den 1. marts 

2014 som faglig konsulent efter 

Bo Weye er ny næstformand i 
3F - Københavns Chauffører

21 års ansættelse som taxichauf-

før i bl.a. Ryvang Bilen Nord Taxi, 

Codan Taxi og til sidst TAXA 4x35. 

Bo Weye stftede bekendtskab 

med fagforeningen - udover al-

mindeligt medlemskab - allerede

mens den var en del af det davæ-

rende SID. Jørgen Enemarke var 

formand for brancheområdet og 

Søren Nicolaisen var næstfor-

mand. Søren Nocolaisen havde 

netop etableret en hjemmeside, 

der hed Taxinyt, hvor han var me-

get aktiv, men efter en uoverens-

stemmelse blev både Jørgen Ene-

marke og Søren Nicolaisen afsat 

og Bo Weye blev ved den lejlig-

hed valgt ind i bestyrelsen.

Repræsentant for 3F 
Taxinævnet
“I 2005 blev jeg anmodet om at 

deltage i møderne i først Storkø-

benhavns Taxinævn, der senere 

blev til Taxinævnet i Region Ho-

vedstaden, som repræsentant for 

3F. Det var sideløbende med at 

jeg kørte taxi. Noget af det første 

jeg var med til, var at få gennem-

ført en betaling for ubekvem ar-

bejdstid i form af en takst 3 beta-

ling på taxameteret for kørsel 

fredag og lørdag nat”, husker Bo 

Weye, som kort efter sin ansæt-

telse i 3F i efteråret 2014 kom til 

at stifte bekendtskab med Uber:

“Vi fik forklaret over for ledel-

sen i 3F - Københavns Chauffører 

og 3F - Transportgruppen, at Uber 

var et stort problem ikke blot for 

taxi, men for alle lønmodtagere, 

som lige pludselig kunne blive 

ansat via en app. 

Jesper Bernt, som senere blev 

min efterfølger som branche-

formand for taxi og jeg fik frie 

hænder af 3F til at gå i krig med 

Uber. Det var en kamp, der også 

ramte vognmændene! Hvis de 

måtte lukke deres vognmandsfor-

fortsættes næste side

Bo Weye fotograferet bag rattet i en taxa i 
2010.
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Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Taxa & front view kamera

Bosch diagnosecenter 
Elektronisk diagnose og fejludmåling

Vi laver meget mere end dette .......
www.auto-el-specialisten.dk

Taxa 4x35 komplet opbygning

Dantaxi 4x48 komplet opbygning

Varme & klima service
Webasto & Ebersbächer garanti-værksted

Taxiloven § 10
Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig person-
transport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte 
løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre 
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der 
gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv 
overenskomst indgået af de inden for det pågældende 
faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter 
i Danmark, og som gælder på hele det danske område.
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retninger, ville det også ramme 

vores organiserede chauffører og 

værre blev det, da vi så, hvordan 

nu tidligere chauffører dukkede 

op i gaderne som Uber-chauffører 

i privatbiler med en smartphone 

i hånden”, fortæller Bo Weye 

videre. 

Han kom i kampen mod Uber 

i kontakt med en del chauffører 

og vognmænd bl.a. en gammel 

kending i form af Søren Nicolais-

en, som havde etableret forenin-

gen TID - Taxiførere i Danmark og 

sammen gik de to organisationer 

hånd i hånd om at gennemføre 

en lang række happenings mod 

Uber, som var sponseret af 3F. 

“Der blev bl.a. anskaffet en bil 

til en chauffør, som af taxinævnet 

fik frit lejde til at køre og afdække 

Ubers aktiviteter, uden at chauf-

føren risikerede at få inddraget sit 

førerkort”, husker Bo Weye, som 

i 2016 fik udvidet sin fagområde 

med turistbusser og flextrafik-

området.

Nortradommen
I 2018 kom en ny taxilov, hvor 

3F - Københavns Chauffører var 

blevet taget med på råd. Forinden 

var 3F blevet ramt af et tilbage-

slag efter en Højesteretsdom, der 

gik imod Færdselsstyrelsen, som 

havde underkendt, at en nordjysk 

flexvognmand måtte aflønne 

sine chauffører efter provision på 

samme måde som taxichauffører.

“Højesteret gik imod Færdsels-

styrelsen og anerkendte, at flex-

chauffører måtte køre på provi-

sion ligesom taxichauffører, uagtet 

at de ikke havde en chance for 

at påvirke deres egen indkørsels-

muligheder ved f.eks. at samle 

kunder op ved banegårde og 

lignende steder - den såkaldte 

Nortradom. Det betød jo, at vi i 

3F blev skudt lidt til hjørne, indtil 

vi med den nye taxilov i 2018 

var meget opmærksomme på, 

at få den daværende paragraf 

5 ændret til den nuværende 

paragraf 10, som fastlægger, at de 

repræsentative overenskomster 

skal følges”, forklarer Bo Weye.

Drop de variable vognløb 
3F - Københavns Chauffører har 

også haft en finger med i spillet 

ved den seneste evaluering af 

Taxiloven. 

“Vi fandt det nødvendigt at 

stramme reglerne omkring sprog-

kravet og skubbede på for at få et 

stop for den ulige konkurrence i 

forhold til lønninger ved at para-

graf 10 i taxiloven fra 1. juli 2022 

nu også omfatter vognmænd, der

kører på de gamle tilladelser - dem

med grønne plader monteret på 

taxierne”, forklarer Bo Weye. Han  

har ydermere et ønske om, at 

den variable flexkørsel bliver af-

skaffet til fordel for garantibetalte 

vognløb:

“Helt reelt er der jo tale om 

almindelige taxiture, som taxiselska-

berne altid har kørt. Hele systemet 

med trafikselskaberne bør snarest 

gennemgå et eftersyn, da de 

efterhånden har udviklet sig til et 

mangehovedet uhyre, som jeg me-

ner er løbet løbsk”, understreger Bo 

Weye, som sluttelig anfører. At han 

er ked af, at Fagbevægelsen, 3F og 

ham selv ofte bliver mødt med stor 

mistro og aversion i branchen. 

“Ofte skyldes det uvidenhed 

om, hvordan vi i Danmark har 

opbygget vores arbejdsmarked, 

men i bund og grund er det jo 

blot et fromt ønske om, at ansatte 

chauffører skal behandles, aflønnes 

og have samme rettigheder som 

alle andre lønmodtagere”, slutter 

den nye næstformand.

 



Start med garantikørsel som ny 
vognmand i Aarhus.
Hos Dantaxi har vi godt gang i hjulene, og med vundet kørsel i Aarhus søger vi lige nu 
vognmænd til at servicere vores mange kunder i Aarhus og omegn.

Vi søger primært kørsel til store vogne (8 personer). 
Vi har vogne på lager, så du nemt og hurtigt kan komme i gang hos os. Som en del af 
pakken tilbyder vi garanti for kørsel, samt mange andre fordele.

Få en tryg start
Vi hjælper dig med alt det praktiske, så du kan få en god og tryg start hos os.

Er du nysgerrig på at komme i gang som vognmand hos os? 
Klik her og læs mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

https://dantaxi.dk/bliv-vognmand-kontaktformular/


2,0 

MB E300 de 2,0 Avantgarde 
st.car aut. sølvmetal, 1. reg. 5/2019, 
km. 121.000, læder, facelift model, alt 
udstyr, widescreen 12,3 navigation, 
panorama, blindvinkelassistent, 
vognbaneassistent, distronic plus 
(kan køre selv) mm. parkeringssen-
sor for/bag, splitbagsæde. Ydelse 
pr. mdr. kr. 6.513,- inkl. moms, 
udb. kr. 47.250, løbetid 36 mdr. 

Pris 315.000

MB E300 de 2,0 Avantgarde st.car 
aut, hvid, 1. reg. 9/2019, km. 
63.000, bakkamera, navigation, 
(parkeringssensor (bag), parkerings-
sensor (for), org.svingbart træk, par-
keringspakke HIGH (kan selv parkere), 
avantgarde exteriør, mørke ruder bag, 
kørecomputer, model år 2020,
Alle service overholdt ved MB. 
Ydelse pr. mdr. kr. 6.433,- inkl. moms, 
udb. kr. 63.800, løbetid 36 mdr. 

Pris 319.000

MB E300 de 2,0 AMG Line aut.
Sort, 1. reg.7/2019, km. 121.000, 
alt udstyr, bl.a. 18´AMG-alufælge, 
facelift model, wide screen 12´3 
comand nav. AMG-interiør pakke, 
læderindtræk, plus aktiv parkerings 
pakke HIGH (kan selv parkere) Alle 
service overholdt ved MB. Ydelse pr. 
mdr. kr. 7.622,- inkl. moms, udb. 
kr. 53.850, løbetid 36 mdr. 

Pris 359.000

Jaguar I-Pace, EV400, S aut. Awd. 
El, sortmetal, 1. reg. 1/2020, km. 171.000,  
Hækspoiler, sportssæder, bakkamera, 
automatisk parkerings system, fartpilot, 
vognbaneassistent, hækspoiler, bak-
kamera, infocenter, parkeringssensor 
(bag), parkeringssensor (for), bakka-
mera, WLTP 468 km, CCS hurtigladning, 
bilen er monteret med Dantaxi folie, 
cykeltræk, samt sædeovertræk. Ydelse 
pr. mdr. kr. 7.382,- inkl. moms, udb. 
kr. 57.800, løbetid 36 mdr. 

Pris 289.000

MB E220 d 2,0 Avantgarde st.car 
aut, sort, 1. reg. 5/2017, km. 372.000. 
Soltag, bakkamera, parkeringssen-
sor for/bag, sort aske træ hele vejen 
rundt, blindvinkelassistent, parke-
ringspakke high (kan selv parkere)
org.svingbart træk, kabinelys pakke, 
avantgarde ex/int. exteriør, fuldaut. 
klima, fartpilot, kørecomputer, info-
center, højdejust. forsæder, dellæder
tonede ruder, bilen er monteret med 
Dantaxi folie, samt sædeovertræk.
Ydelse pr. mdr. kr. 3.351,- udb. 
kr. 23.800

Pris 119.000

MB EQB300 Progressive 4Matic, 
sort, 1. reg. 4/2022, km. 3.000, El, 
7-pers. fuldt digital instrumentdis-
play, læderindtræk, komfort sæder, 
Key less go pakke, parkeringsas-
sistent trafiklysvisning, skiltegenken-
delse, fortsat fabriksgaranti. 
Ydelse pr. mdr. kr. 10.630,- udb. 
kr. 74.850,- løbetid 36 mdr. 

Pris 499.000

MB EQV300 Avantgarde L, sølv-
metal, 1. reg. 1/2021, km. 25.000, El, 
17" alufælge, læderindtræk, adaptiv 
fartpilot, El skydedøre begge sider, 
360°kamera 10.25" MBUX nav. fuld-
aut. klima, fartpilot, kørecomputer, 
træthedsregistrering, skiltegenken-
delse. Ydelse pr. mdr. kr. 11.118,- 
udb. kr. 120000,-løbetid 48 mdr. 

Pris 599.000

VW ID.5 GTX 4Motion, hvidmetal, 
1. reg. 9/2022, El, Interiørpakke 
top sport plus, 12-vejs el-indstillige 
forsæder med massagefunktion, org. 
svingbart træk, assistentpakke, bak-
kamera, nøglefri betjening, multime-
diapakke, opvarmelig forrude, op til 
135-kW DC opladning. Reparations-
abonnement i 5 år/100.000 km. 8 
års eller 160.000 km batterigaranti.
Ydelse pr. mdr. kr. 10.225,- 
udb. kr. 110.000,- løbetid 48 mdr.

Pris 549.000

VW ID.5 GTX 4Motion, sølvmetal, 1. reg. 9/2022, 
km. 500, El, designpakke, org. svingbart træk, adap-
tiv fartpilot, 4 zone klima, multimediapakke, nøglefri 
betjening, wireless apple carplay og android auto og 
mm. Reparationsabonnement i 5 år/100.000 km. 
8 års eller 160.000 km batterigaranti, Ydelse pr. mdr. 
kr. 9.333,- udb. kr. 99.800,-løbetid 48 mdr.

Pris 499.000

Service i højsædet - Vi har været i branchen i mange år! Vores kunder skal være trygge når de handler med os!

Kontakt salgschef 
Peter René Bostrup 

Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk

* Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.Trustpilot

Køb og salg af brugte taxier
Attraktiv taxifinansiering

Mulighed for leasing 

bilbud.dk
- En del af taxabud.dk

kr. 6.513,- pr. mdr.

kr. 6.433,- pr. mdr.

kr.7.622,- pr. mdr.

kr. 7.382,- pr. mdr.

kr. 3.351,- pr. mdr.

kr. 10.630,- pr. mdr.

kr. 9.333,- pr. mdr.

kr. 11.118
,- pr. mdr.

kr. 10.225,- pr. mdr.



Trafikselskaberne FynBus, Midt-

trafik og Sydtrafik har offentliggjort 

tildeling efter Genudbud FG8 – 

FlexGaranti med driftsstart marts 

2023.

Den 12. september havde 

trafikselskaberne offentliggjort et 

udbud af garantivogne. Udbuddet 

havde tilbudsfrist den 11. oktober. 

Udbuddet blev oprindeligt of-

fentliggjort den 15. august, men 

Tildeling efter Genudbud FG8 
- FlexGaranti

måtte i første forsøg annulleres 

pga. en uklarhed i udbudsmate-

rialet.

Garantivognene får en fast 

betaling et antal timer, typisk 8-10 

timer på hverdage, mod at stå til 

rådighed i dette tidsrum. I FG8 

udbyder Midttrafik 187 garanti-

vogne for en toårig periode. I FG7 

blev der udbudt 89 garantivogne. 

Dermed er antallet af udbudte 

MMC SERVICE ApS  328,- / 464,-
SNC II ApS 305,- / 469,- 
KHN 288,- / 288,-
AMH TRAFIK ApS 289,- / 390,-
Reliable ApS 287,- / 599,-
SafeNcare ApS 329,- / 401,-
Vojens Taxi Service ApS 296,- / 480,-
Wahbeh Flex Aps 295,- / 300,-
Munkebo Taxi 298,- / 458,-
Sabina ApS 325,- / 425,-
Movicare ApS 357,- / 492,-
KKL Entreprise ApS 375,- / 367,-
Tc1021 325,- / 402,-
Skanbus 344,- / 538,-
NYC Taxa ApS 390,- / 430,-  
Taxi v/Lars Hansen 500,- / 525,-
Flex Syd ApS 344,- / 348,- 
Alsvognen I/S 313,- / 328,-
Ls Busser ApS 347,- / 447,-

vogne mere end fordoblet, hvilket 

skal imødekomme de kapaci-

tetsudfordringer, Midttrafik har 

oplevet i indeværende kontrakt-

periode.

Blandt de konditionsmæssige 

tilbudsgivere er de økonomisk 

mest fordelagtige tilbud blevet 

identificeret på grundlag af tilde-

lingskriteriet ”pris”.

I tabellen herunder ses en 

oversigt over de enkelte byderes 

timepriser i kroner. 

Ved flere vundne garantivogn-

løb til samme byder, ses både 

den laveste og den højeste time-

pris, der er budt ind med:

Solveigs Taxi og Busser 290,- / 332,-
Tønder Taxa 391,- / 399,-
BM007 ApS 380,- 
Byenstaxi Hedensted 320,-
Cabonline Danmark ApS 294,-
Bergholdt A/S 376,-
Vinderup Taxi Aps 363,-
Amar Flex APS 305,-
Aros Bus ApS 399,-
Dekkou Flex ApS 295,-
Kronjyllands Taxabus 405,-
Flex Midt ApS 406,-
MA Flextrafik ApS 198,-
Sønderjysk Limousine 347,-

FlexVariabel (FV8) - udbud af variable vogne havde 
tilbudsfrist den 23. november 2022 og resultatet er 
endnu ikke offentliggjort.

11
TAXI Minibus & BUS Danmark december 2022



Cabonline tilbyder
Nyetablerede ApS-selskaber 

indeholdende taxi-tilladelse, 
med overtagelse fra dag til dag.

Vi er tillige behjælpelige med at 
oprette erhvervskonto.

Kontakt salgschef, Per Hansen på 21 25 13 32 eller mail per.hansen@cabonline.com for yderligere.

Vi køber gerne din 

brugte taxi og 

indfrier restgælden

Nye El-biler og hybridbiler
uden udbetaling
Bl.a. Skoda Enyaq IV og VW ID.4. 

Fra december er vi leveringsdygtige i Toyota BZ4X Active.
Alle med stort batteri til mere end 500 km pr. opladning.

Toyota Corolla Hybrid 1.8

Nu er vi også leveringsdygtige i VW ID.5

Samtlige biler finansieres med nul kroner i udbetaling.



Fem handicapbusser fra selskabet 

HB-Care har i to år i kørt med 

solceller på taget i Nordsjælland 

og København. Solcellerne giver 

ekstra strøm til 12 volts-batteriet 

og det er der god brug for i en 

handicapbus med en strømkræ-

vende tappemaskine. Ved at op-

lade med hjælp fra solens stråler 

sparer det selskabet for et årligt 

indkøb af 1.200 liter diesel, og 

nærmiljøet spares for udledning 

af tre tons CO2. 

Flere af busselskabet HB-Care´s 

500 minibusser er monteret med 

trappemaskiner. Som et forsøg 

har busselskabet, på fem af deres 

busser med trappemaskiner, fået 

eftermonteret solceller. Trappe-

maskinen er et uundværligt værktøj 

på de handicapkørsler, hvor en 

passager i kørestol skal op og ned

ad trapper. Ved hjælp af en el-

motor sænkes eller hæves trap-

pemaskinen fra et trappetrin til 

det næste. Mellem brug oplades 

maskinen af bussens 12 volts-

batteri. 

Lavere dieselforbrug og en 
mere effektiv opladning 
Fleet - Facility & Procurement 

Manager i HB-Care, Henrik Bjørn-

Busselskab med solceller på taget

Solenergi får diesel-bussen til at 
køre længere på literen

sten, er primus motor på solcelle-

projektet. Han forklarer, at initia-

tivet ikke kun er sat i værk for at 

holde dieselforbruget nede og 

spare miljøet for CO2, men at 

det samtidig betyder, at batteriet 

oplades mere effektivt end ellers: 

“De tilbagemeldinger vi har 

fået fra vores chauffører er, at de 

ser det som en fordel, at batteriet 

næsten altid er fuldt opladet og at 

det også oplader, når bussen hol-

der stille og motoren er slukket. 

Det giver bedre fleksibilitet, når 

dagens opgaver skal planlægges”. 

Det er firmaet Green Energy 

Scandinavia I Vejle, der har efter-

monteret solcellerne. I fuldt sollys 

leverer solcellerne op til 380 watt 

per bus i timen. Anslået betyder 

det, at dieselforbruget årligt er fal-

det med 1.200 liter, hvilket sparer 

miljøet for tre tons CO2.

Stigende priser på diesel 
har gjort projektet mere 
rentabelt 
Selvom det kræver en vis investe-

ring at eftermontere solceller på 

en bus, mener Henrik Bjørnsten, 

at der er gode perspektiver i 

projektet: 

“Med de høje priser vi har 

fået på diesel, har solceller på 

busserne gjort det mere økono-

misk rentabelt end da vi startede 

projektet i 2020. I et marked hvor 

der endnu ikke er nulemissions 

liftbusser, som kan opfylde vores 

behov, er det positivt, at vi på 

andre områder kan nedbringe 

udledning af CO2”, påpeger han.  

De fem busser med solceller 

udfører kørsel i Nordsjælland og 

i Københavnsområdet. Det er 

endnu ikke besluttet i hvor stort 

omfang HB-Care vil eftermontere 

solceller på selskabets øvrige 

minibusser med trappemaskiner. 

Om HB-Care 
HB-Care er en del af Moove 

Group, som blev dannet i april 

2022 med det formål at skabe 

en moderne, konkurrencedygtig 

mobilitetsvirksomhed, der ikke er 

begrænset til bestemte transport-

former. 

HB-Care råder over 500 

minibusser.

Fleet – Facility & Procurement Manager i HB-Care, Henrik Bjørnsten har 
kun fået gode tilbagemeldinger fra chaufførerne.
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Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde 
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

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

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

El minibus 

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

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

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

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

Maxus e-Deliver 9
Fra kr. 695.000,- 

eksl. moms         

B



Vejdirektoratet var tirsdag den 6. 

december klar til at afprøve de 

første intelligente fartbump på 

en almindelig dansk vej. De nye 

fartbump adskiller sig fra andre 

typer af fartbump ved, at de kun 

er til gene for trafikanter, der 

overskrider hastighedsgrænserne. 

Holder man sig på den rigtige 

side af færdselsloven, kan man 

køre ganske uforstyrret.

I Lejre og Vordingborg på Sjæl-

land skal trafikanter med en lidt 

for tung højre fod nu vænne sig 

til et nyt fartbump, der ikke er til 

at løbe om hjørner med. 

På udvalgte forsøgsstrækninger 

i de to kommuner vil Vejdirekto-

ratet nemlig afprøve såkaldte 

Actibump, som nogle trafikanter 

måske kender fra betalingsanlæg 

ved Øresundsbroen. Actibump 

adskiller sig fra de klassiske fart-

bump, hvor trafikanten kører op 

over en forhøjning i køresporet. 

Actibump består i stedet af en 

flad metalplade, der udløser en 

fordybning på seks centimeter, 

når den bliver aktiveret som følge 

af en hastighedsoverskridelse re-

gistreret af en fartmåler. Afdelings-

leder Maria Lønsmand Sande, 

Vejdirektoratet, siger:

”De fleste vil uden tvivl kunne 

mærke det, hvis de kører over et 

Actibump i for høj fart, så på det 

område er det ikke spor anderle-

des end et almindeligt fartbump. 

Actibump er dog ganske ufar-

lige og fordelen er jo, at man ikke 

mærker noget, hvis man overholder

holder den tilladte hastighed. 

Bumpene er gennemtestet for 

alle mulige slags køretøjer og også 

forhold til nordiske vejrforhold. I 

Sverige har de haft Actibump i 

mere end 10 år og så vidt vi er 

oplyst, er der ikke sket uheld. 

Fra svenske undersøgelser ved 

vi samtidig, at bumpene rent 

faktisk virker efter hensigten, da 

hastigheden er faldet betragteligt 

de steder, hvor man har taget 

Actibump i brug”.

De to fartbump - det ene i 

Osted nær Lejre, det andet i Stens-

ved ved Vordingborg - blev instal-

leret i efteråret og er nu klar til at 

blive aktivereret. Forsøget stræk-

ker sig over det næste års tid, 

hvorefter en evaluering skal vise, 

om Actibump lever op til forvent-

ningerne.

Nedbringer risiko for 
ulykker
Det første Actibump blev taget i 

brug i Sverige i 2010 og i dag kan 

man også finde de intelligente 

fartbump på stats- og kommune-

veje i Norge, Finland, Island og 

Australien. Bag produktet står det 

svenske firma Edeva, som også er 

Vejdirektoratets leverandør. Politiet 

har prøvekørt og givet grønt lys 

de nye fartbump, der forventes at 

skabe en mere glidende trafik-

afvikling og samtidig nedbringe 

risikoen for ulykker. Afdelingsleder 

Maria Lønsmand Sande siger:

”Erfaringerne med Actibump 

viser, at det er et effektivt redskab 

til at nedbringe hastigheden. 

Allerede nu kan vi se, at hastighe-

den er faldet, og folk er begyndt 

at lette på speederen de steder, 

hvor fartbumpene er blevet sat 

op. Og det er endda inden, at vi 

overhovedet har aktiveret dem. 

Det er fuldt forståeligt, hvis nogle 

trafikanter er en smule bekym-

rede for deres bil eller motorcy-

kel, men vi kan berolige med, at 

der ikke er en øget risiko for at 

komme galt afsted eller beskadi-

ge sit køretøj, når man kører over 

et Actibump”.

I forbindelse med etableringen 

af de nye fartbump har Vejdirek-

toratet designet to nye vejskilte, 

så trafikanter på forhånd kan se, 

at de nærmer sig den særlige 

trafikchikane, der altså kun er 

aktiv ved høj hastighed. Det skal 

bidrage til, at bilisterne bliver in-

formeret om bumpene – ligesom 

det er tilfældet ved almindelige 

bump. Og selvfølgelig også til, at 

så få som muligt vil overskride 

hastighedsgrænsen. 

Erfaringer fra udlandet viser, at 

gennemsnitshastigheden nær et 

Actibump ligger omkring 5 km/t 

under den gældende hastigheds-

begrænsning. Denne effekt er 

stabil efter blot en måned. 

Der vil løbende blive holdt øje 

med Actibumps tekniske funktio-

ner og skulle der ske en teknisk 

fejl, så bliver det automatisk regi-

streret og fejlen bliver rettet.

Nye fartbump skåner lovlydige 
trafikanter

Actibump, som er navnet på de nye fart-
bump, står klar to steder på Sjælland. Foto: 
Vejdirektoratet.
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Kontakt 
TAXI Minibus & 

BUS Danmark 
 

49 26 26 26 • mobil 31 17 19 21 
taxi@verting.dk

Hurtig overtagelse - fra dag til dag

Vil du være 
Taxi- eller  
Flexvognmand
Vi har et ApS indeholdende en 
tilladelse til erhvervsmæssig 
persontransport klar til 
overtagelse.

Tilbuddet gælder alle 
- uanset hvem du er og 
hvor du vil køre.

Vælg selv, om du vil have din 
egen forretning eller blive 
tilsluttet et kørselskontor.

Lovmæssigt krav om 
egenkapital på 40.000 kr.

I sidste uge fyldte Claus Rubek 

Jørgensen 70 år og blev fejret 

under private forhold, men han 

undgik ikke at få en tale med på 

vejen, da han efterfølgende mødte 

op på jobbet i Taxi 4x27/Cabonli-

nes lokaler på Amager. 

Direktør i Cabonline Danmark, 

Thomas RB Petersen, stod klar, da 

Claus Rubek Jørgensen trådte ind 

af døren og gav fødselaren et par 

velmenende ord med på vejen:

“Kære Claus - Tillykke med din 

70-års fødselsdag. Jeg håber, du 

blev fejret behørigt i familiens skød.

Som nuværende direktør i 

Cabonline Danmark og tidligere i 

Vognmandsforeningen og ikke 

mindst som "privat Thomas”, vil 

jeg gerne sige tak for det samar-

bejde, vi har haft siden min ansæt-

telse tilbage i 2007 og især fra du 

blev formand for Foreningen i 2010.

Der er sket meget i den tid. 

Det faktum at Amager Taxa, som 

du ynder at kalde det, stadig er 

her i sin essens, at vi er vokset ud 

af København og ind i flere byer i 

Danmark, kan skrives tilbage til dit 

mål og ønske om, at samarbejdet 

skulle være landsdækkende og 

andre vognmænds indtræden 

skulle være på lige fod, med de” 

Amagerkanske” vognmænd.

Det lader også til at vi endelig 

får et taxisystem a la 2022+, da 

Cabonline har taget beslutning 

om skift til iCabbi. Processen med 

iCabbi ville aldrig være sket uden 

din støtte og ønske om et langt 

bedre system. Jeg tror, du glæder 

dig mindst lige så meget som jeg.

Du har ikke kun været formand 

for vognmænd, men du har også 

været formand for deres fælles 

selskab, hvilket kan slå gnister 

nogle gange, da individet og fæl-

lesskabet ikke altid har samme 

interesser. Fairness og rimelighed 

har været din rettesnor.

Udfordringerne er ikke blevet 

mindre gennem årene og vi har 

skulle finde et “modus operandi” 

efter at Taxi 4x27 blev solgt til 

Cabonline og nu er der kommet 

en vinkel mere ind, der kan slå 

gnister.

Gnisterne har dog aldrig an-

tændt et bål, men har sørget for 

at vi - selskabet - uanset hvem, 

der har ejet det - har holdt os 

varme og sikret, at vi ikke bare 

kørte vognmænd og chauffører 

over”.

Claus Rubek 
Jørgensen 70 år
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SKAL DIN NÆSTE  
TAXI OGSÅ VÆRE EN  
COROLLA TOURING SPORTS ?

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS  
HYBRID ACTIVE MED SMARTPAKKE

Rummelig velkørende 5-dørs hybridbil, der kører op  
til 21,7 km/l ved blandet kørsel
• 122 hk
• Automatgear 
• Lader sig selv under kørsel – skal aldrig lades op
• Bagagerumskapacitet op til 596 liter

Få mere information hos din lokale Toyotaforhandler.

Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active med Smartpakke: Brændstofforbrug v/bl. kørsel 21,7 km/l. CO2-udslip 103 g/km. Modellen er vist  
med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk 



Hos Taxi 4x27 har de oven på et 

år med eftervirkninger af Corona, 

en krig i Ukraine, høj inflation og 

energikrise valgt at donere 125.000 

kroner til Mødrehjælpens lokale 

julehjælp.

“Vi havde overvejet, hvordan 

vi bedst kunne sige tak for året, 

der gik i en periode, hvor mange 

endnu ikke rigtigt er kommet sig 

oven på Corona og hvor krigen i 

Ukraine påvirker alles hverdag i et 

eller andet omfang.

Det er typisk receptioner hos 

erhvervskunder og de hoteller, 

der er så venlige at bestille vogne 

hos Taxi 4x27, som plejer at mod-

tage vores opmærksomhed med 

julegaver. Men i lyset af udsigten 

til, at mange mennesker ikke kan 

holde jul, som de plejer, har vi i 

år besluttet at donere et beløb, 

svarende til vores årlige budget til 

kundegaver”, fortæller direktør i 

Taxi 4x27, Thomas RB Petersen.

De 125.000 kroner tilfalder 

Mødrehjælpen i de byer, som Taxi 

4x27 opererer i, nemlig Køben-

havn, Frederiksberg, Tårnby, Dra-

gør, Odense, Aarhus, Sønderborg, 

Esbjerg og Frederikshavn.

Taxi 4x27 støtter Mødrehjælpens 
julehjælp med 125.000 kroner

Mere hjælp på vej
Selskabets vognmænd har yder-

ligere valgt at donere 1 krone pr. 

bestilt og gennemført tur, uanset 

om turen bestilles via selskabets 

Taxi 4x27-app eller telefonisk på 

selskabets Call Center.

”Alle vores chauffører og vogn-

mænd har haft et par hårde år, 

og er først på vej ud af krisen nu. 

Derfor kan de relatere til de mange 

mennesker, de møder hver dag. 

Chauffører og vognmænd 

kører med børn og familier, der 

har det svært og de er vidende 

om, at mange kan have brug 

for en hjælpende hånd i julen. 

Derfor har de også valgt at støtte 

op om en juledonation til Mød-

rehjælpen”, udtaler Thomas RB 

Petersen og fortsætter:

”Kunder, der bestiller en Taxi 

4x27, støtter i hele december 

Mødrehjælpen i deres lokalom-

råde - uden at skulle betale ekstra 

for turen.

En fordobling af ansøgere 
hos Mødrehjælpen
“I Mødrehjælpen oplever vi, at 

behovet for julehjælp er markant 

større i år. Vi oplever en fordob-

ling af ansøgere til vores nationale 

julehjælp og i vores 43 lokalfor-

eninger mærker frivillige i Mødre-

hjælpen, at rigtig mange trængte 

forældre søger hjælp, så de kan 

give deres børn en jul med både 

gaver og gode oplevelser.

Os i Mødrehjælpen er derfor 

meget taknemlige for Taxi 4x27s 

donation, som gør det muligt at 

hjælpe flere hundrede trængte 

børnefamilier til en jul med både 

gaver og glade juleminder. Tusin-

de tak", lyder det fra direktør for 

Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

Julen er en ekstra svær tid for sårbare børnefamilier 
i hele Danmark.

19
TAXI Minibus & BUS Danmark december 2022



En vej til at blive selvstændig 

erhvervsdrivende og dermed sin 

egen chef, er at nedsætte sig 

som taxavognmand. Går man i de 

tanker, kan blikket rettes mod Aar-

hus. Her søger Østjyllands største 

taxiselskab nye vognmænd. Så 

når vognen er i drift, garanterer 

taxaselskabet fast kørsel i en år-

række fremover.

Tiltagende interesse for 
taxaerhvervet
Hos Østjyllands største taxasel-

skab, Dantaxi, noterer de en 

tiltagende interesse for taxaer-

hvervet. For at drømmen som 

selvstændig kan få vinger, er der 

dog overvejelser en kommende 

vognmand skal gøre sig. Det for-

klarer Hendrik Larsen fra Dantaxi, 

der er ansvarlig for rekruttering af 

nye vognmænd: 

“Udbud og efterspørgsel på 

taxaer er dels præget af svingnin-

ger i konjunkturer, men i høj grad 

hvilken type kørsel det enkelte 

taxaselskab kan tilbyde. Derfor 

er valg af selskab, køreområde 

og vogntype vigtige spørgsmål at 

stille sig selv, inden man tager be-

slutning om at blive selvstændig i 

taxabranchen”.

Bliv taxavognmand i Aarhus med kørselsgaranti

Dantaxi mangler store taxaer 
Kommunal kørsel
Hendrik Larsen lægger ikke skjul 

på, hvis tankerne går i retning 

af at etablere sig som taxavogn-

mand i Aarhus, så er det især, de 

store taxaer selskabet efterspør-

ger. Baggrunden herfor er, at 

Dantaxi, som underleverandør 

fra foråret 2023, skal udføre en 

del af den kommunale kørsel i 

Aarhus. Til det formål mangler 

selskabet taxaer med god plads til 

passagerer. 

"Til vognmænd, som har en 

stor vogn med plads til otte pas-

sagerer, garanterer vi kørsel, der 

svarer til cirka halvdelen af en 

normal omsætning. Den resteren-

de del skal komme fra almindelig 

taxakørsel. Det er usædvanligt, 

at vi kan garantere kørsel i et så 

stort omfang”, forklarer Hendrik 

Larsen og tilføjer, at garanti for 

kørsel selvfølgelig også gælder for 

eksisterende vognmænd.  

Det er selskabets vurdering, 

at de med en aktiv hvervekam-

pagne, hvor nye vognmænd 

garanteres kørsel, kan etablere 

kontakt med tilstrækkelig mange 

vognmænd til at håndtere den 

øgede turmængde. 

Selskabet rækker ikke kun ud 

til nye vognmænd, men også 

til eksisterende vognmænd, der 

ønsker at udvide deres forretning.

Går man med en drøm om at 

etablere sig som vognmand, kan 

man kontakte Dantaxi via selska-

bets hjemmeside.  

Dantaxis er det eneste lands-

dækkende taxaselskab og deres 

historie i Aarhus har rødder til-

bage fra 1965. Dantaxi råder over 

1.900 taxier, hvoraf de cirka 400 

er eldrevne. I Aarhus Kommune 

har Dantaxi pt. ca. 85 taxier.
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Vil du være selvstændig 
taxivognmand?

Endorsed by Cabonline

Vi har et selskab (ApS), der ligger klar til dig, som gerne vil 
være ny vognmand.

» Vi har tilladelsen klar, så du kan starte hurtigst mulig*
» Vi kan tilbyde fi nansiering gennem vores samarbejdspartnere*
» Vi kan tilbyde forsikring gennem vores samarbejdspartnere*
» Vi kan tilbyde erhvervskonto gennem vores samarbejdspartnere*
» Vi har samarbejde med gode revisorer, der kan hjælpe dig i gang, klare dit 
 regnskab mm.
» Fordelagtig leverandøraftale med Cabonline under Taxi 4x27 – med Danmarks 
 laveste pladsleje!
 
Kontakt salgschef, Per Hansen på mobil 21 25 13 32 eller mail til 
per.hansen@cabonline.com, så du kan komme i gang.
 

*Forudsætter naturligvis at du kan godkendes.

Cabonline gør det nemt for dig, der gerne vil 
være ny vognmand! 
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Danskerne har taget toppen af 

farten og det er ikke kun på grund 

af stigende benzinpriser. Set over 

de sidste ti år er der markant færre, 

som kører for stærkt. I samme peri-

ode er antallet af dræbte i ulykker 

med for høj fart faldet med 51 

procent.

Antallet af mennesker, som 

har mistet livet på grund af for høj 

fart i trafikken, er faldet med 51 

procent fra 2010 til 2020, viser 

Dødsulykkesstatistikken fra Vej-

direktoratet. I samme periode er 

antallet af dræbte i andre former 

for trafikulykker faldet med 15 

procent, så isoleret set er faldet i 

fartulykkerne markant. Vi er dog 

ikke i mål endnu. For høj fart er 

fortsat afgørende i cirka 4 ud af 

10 dødsulykker og kun overgået 

af uopmærksomhed er for høj 

fart fortsat den næsthyppigste 

årsag til dødsulykker i trafikken. 

Et godt eksempel på, at bilis-

terne har ændret adfærd, findes 

i en undersøgelse, som Rådet for 

Sikker Trafik hvert år gennemfører. 

I 2013 svarede cirka 4 ud af 10 

bilister, at de ofte eller meget ofte 

kørte 90 kilometer i timen eller 

mere, hvor den tilladte hastighed 

var 80 kilometer i timen. I 2022 

svarede lidt flere end 2 ud af 10 

bilister, at de ofte eller meget ofte 

kørte 90 kilometer i timen eller 

mere i en 80-zone. Det svarer til 

en halvering på ti år. 

“Selvom færre kører for stærkt, 

er der stadig for mange bilister, 

som har en lidt for tung speeder-

Antallet af dræbte i 
fartulykker halveret

fod. Bag hver eneste tal i døds-

ulykkesstatistikken er et menne-

ske af kød og blod, som mangler 

ved familiens middagsbord, som 

ikke længere kan synge godnat-

sang for børnene eller som sav-

nes i frokoststuen på arbejdsplad-

sen. Derfor samarbejder vi med 

politiet, Vejdirektoratet og mange 

flere for at få farten ned”, siger 

Morten Wehner, seniorprojektle-

der i Rådet for Sikker Trafik. 

Faldet i dødsulykker med for 

høj fart bør tilskrives et langt sejt 

træk med adfærdsændring ved 

hjælp af kampagner og politikon-

trol og dertil er der sket forbedring 

af vejnettet og der er kommet 

strammere lovgivning for fartover-

trædelser og sikrere biler. 

Særligt en politikreds er 
hårdt ramt
I Midt- og Vestjyllands Politi gen-

kender man tendensen med, at 

mange har taget toppen af farten. 

Der er dog lang vej i mål endnu, 

for netop Midt- og Vestjylland er 

den politikreds, hvor flest bliver 

dræbt i trafikulykker med for høj 

fart og der sigtes fortsat mange 

bilister på landevejene. 

I perioden 2015 til 2020 er 77 

personer i det midt- og vestjyske 

blevet dræbt i trafikulykker, hvor 

for høj fart var en af de afgørende 

faktorer. I alt blev 382 personer 

dræbt i ulykker med for høj fart i 

perioden og politikredsen tegner 

sig altså for 20 procent af alle 

landets trafikdræbte i fartulykker. 

om en markant reduktion blandt 

de bilister, der siger, at de kører 

for stærkt på landevejene, som 

er den type vej, hvor flest bliver 

dræbt. 

Vejdirektoratets hastighedsmå-

linger på vejene (Hastighedsbaro-

meteret) viser også, at bilisterne 

har sænket farten væsentligt på 

vejene gennem årene - og altså

før brændstofpriserne steg vold-

somt i år. I Jylland er det hver 

fjerde, som i 2016 kørte 90 km/t 

eller mere på landevejen, som i 

2021 har sat hastigheden ned. På 

øerne er det næsten 29 procent 

af dem, som tidligere kørte for 

stærkt, som har reduceret hastig-

heden.

Overordnet set er udviklingen på 

landevejene dog god. I Vejdirek-

toratets Hastighedsbarometer 

fremgår det, hvor stor en del 

af bilisterne, der kører over 90 

kilometer i timen i en 80-zone 

og på bare fem år er der sket en 

markant ændring. 

I Jylland har hver fjerde fartglade 

bilist lettet foden fra speederen. 

I den resterende del af Danmark 

har lidt under hver tredje af dem, 

som tidligere kørte for stærkt på 

landevejen, justeret hastigheden 

ned. 

Fakta om for høj fart
Hvert år undersøger Rådet for 

Sikker Trafik danskernes adfærd i 

trafikken blandt flere end 2.000 

respondenter. Undersøgelsen 

viser, at der over en periode 

på ni år har været en positiv 

udvikling. Flere af de fartglade 

bilister har nemlig lettet foden 

en smule fra speederen.

Undersøgelsen (bilisttrack-

eren) er foretaget for Rådets for 

Sikker Trafik, og gennemført af 

analyseinstituttet Plangruppen og 

Wilke. 

I 2013 svarede 39 % af 

bilisterne, at de meget ofte/

ofte eller en gang i mel-

lem kørte 90 km/t. 

eller mere på veje, 

hvor man kun 

måtte køre 80 

km/t. I 2022 svarer 

22 % af bilisterne, at de har 

denne adfærd. Der er altså tale 



Bliv vognmand hos DRIVR 
fra dag til dag

Vi har en færdigmonteret 
brintbil og en taxitilladelse 

i et ApS klar til dig!

Lige nu har vi færdigmonterede brintbiler klar til levering og
anpartsselskaber indeholdende en taxitilladelse

Det betyder, at du nærmest fra dag til dag kan komme i gang 
med din egen vognmandsforretning og køre som 

taxivognmand hos DRIVR

Kontakt OWNR Manager, Kenn Hansen på tlf. 26353534 
eller ownr@drivr.com
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Ny undersøgelse fra NFA afdæk-

ker de store syndere, der kan få 

chauffører af bl.a. lastbiler, busser 

og taxier til at ende i trafikuheld. 

Søvnighed er et typisk problem, 

men også distraherende mobilte-

lefoner og dårlig planlægning af 

arbejdstid og arbejdsindhold kan 

udgøre en risiko.

Udmattelse, lange distancer, 

glat føre, forstyrrende sms’er. 

Listen er lang.

Nyt studie fra Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

(NFA) peger på i alt 27 markante 

risikofaktorer, der kan forbindes til 

trafikulykker blandt lastbil-, taxa- 

og buschauffører m.fl.

“Det er vigtig viden, fordi det 

giver både chaufførerne og deres 

arbejdsgivere mulighed for at iværk-

sætte indsatser, der kan nedbringe 

antallet af ulykker”, siger Markus Due 

Jakobsen, seniorforsker på NFA og 

projektleder på undersøgelsen.

Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø kortlægger risici 
for chauffører

Ulykker på vejene

Forebyggende indsatser
Undersøgelsen ser også nærmere 

på mulighederne for at forebygge 

ulykker på vejene. Her viser forsk-

ning bl.a., at chaufførernes arbejds-

plads kan gøre en forskel i forhold 

til at mindske antallet af ulykker. 

Især peger undersøgelsen på 

fordelene ved at lægge vagtpla-

ner med flere indlagte pauser 

under lange og sene kørsler. En 

god planlægning af ruten kan 

også sætte en dæmper for bru-

gen af telefon og GPS’er. Endelig 

viser undersøgelsen, at risikoen 

for ulykker muligvis kan nedbrin-

ges bl.a. gennem overordnet 

opbakning til medarbejderne fra 

ledelsen, jobsikkerhed, ordentlige 

lønforhold og mulighed for fortro-

ligt at kunne melde helbredspro-

blemer til arbejdspladsen. 

Også chaufførerne selv kan 

mindske træthed under kørsel 

ved fx at prioritere tilstrækkelig 

søvn om natten, tage pauser, 

drikke kaffe og spise sundt i løbet 

af arbejdsdagen. 

Søvnige chauffører og lang 
tid på vejene
I undersøgelsen har forskerholdet 

fundet frem til de 27 risikofak-

torer ved at gennemgå i alt 67 

internationale forskningsunder-

søgelser. Herefter har forskerne 

inddelt risikofaktorerne i seks 

grupper: organisatoriske, egen-

skaber hos den enkelte chauf-

før, kvalifikationer, chaufførens 

tilstand, køreadfærd og ydre 

omstændigheder. 

Og gennemgangen af mere 

end 30 års forskning viser, at bl.a. 

søvnige chauffører og lang køretid 

udgør veldokumenterede risici for 

ulykker på vejene. 

Også alder spiller en rolle. 

Her er det særligt de helt unge 

og de ældre chauffører, der er i 

særlig risiko for at blive involveret 

i trafikuheld.

Samtidig er nyere studier også 

begyndt at pege på chaufførens 

helbred og distraktioner fra fx 

mobiltelefoner og GPS’er som 

relevante risici. 

Om undersøgelsen
Undersøgelsen har til formål at 

kortlægge risikofaktorer forbundet 

med trafikuheld blandt professio-

nelle chauffører af bl.a. lastbiler, 

busser og taxier.

67 internationale forsknings-

undersøgelser fra de sidste 30 år 

blev gennemgået og 27 markante 

risikofaktorer identificeret. Disse 

blev opdelt i seks grupper: orga-

nisatoriske; egenskaber hos den 

enkelte chauffør; kvalifikationer; 

chaufførens tilstand; køreadfærd 

og ydre omstændigheder.
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Installerer mere end 500 
ladeudtag de næste tre år
ViggoEnergy råder i dag over tre 

ladestationer i København med 

14 ladeudtag, et antal som stiger 

til 20 med udvidelsen på Bern-

storffsgade. Det antal skal dog 

øges kraftigt i de kommende 

år, lyder meldingen fra Viggo-

Energy, som har planer om at 

lancere med end 60 ladestatio-

ViggoEnergy udvider 
lynladestation i indre by

ner svarende til mere end 500 

ladeudtag rundt omkring i Europa. 

Et mål som skal realiseres inden 

afslutningen af 2025. 

“Behovet for ladeinfrastruktur 

har været stigende i flere år og 

det kommer til at stige yderligere 

i de kommende. Det er glæde-

ligt for de klimaudfordringer, vi 

står med, at udviklingen går den 

vej og vi har en grundlæggende 

mission om at understøtte den 

el-drevne trafiks fremdrift. Derfor 

er det vores mål at skabe bedre 

rammer og vilkår for el-bilismen i 

Europa og det gør vi ved at sikre, 

at både private og erhvervsdri-

vende har let adgang til et stort 

ladenet”, siger CEO for Viggo, 

Kenneth Herschel.

I august 2022 åbnede Danmarks 

største urbane lynladestation for

el-biler på Bernstorffsgade i 

København, hvor hele otte 

el-biler kan lade op ad gangen. 

Ladestationen, som er drevet af 

energivirksomheden ViggoEnergy, 

bliver nu endnu større, for midt i 

december udvides der med flere 

lynladere, så hele 14 biler kan lade 

op samtidig.

ViggoEnergy er søstervirksom-

hed til det 100% el-drevne 

taxiselskab Viggo.

Lynladerne er åbne for er-

hvervsdrivende, private el-bilister 

samt chauffører fra hele branchen 

og den eneste af sin slags i det 

centrale København. 

“Udvidelsen er et stort skridt 

for os. Det har fra start været 

planen, at vi skulle udvide til 14 

lynladere, men, at vi allerede kan 

gøre det 4 måneder efter, at lade-

stationen blev åbnet, er næsten 

uvirkeligt. Det giver virkelig god 

mening at tilføje de ekstra ladere 

lige nu, for efterspørgslen er stor 

og stigende og nu kan vi i højere 

grad imødekomme den”, fortæller 

Henriette Friis, projektleder hos 

ViggoEnergy  



For få uger siden blev den span-

ske togproducent, CAF, udpeget 

som vinder af Lokaltogs udbud 

af nye klimavenlige batteritog til 

de sjællandske lokalbaner. En af 

de forbigåede tilbudsgivere har 

efterfølgende, under standstill-

perioden, indgivet en klage over 

udbuddet til Klagenævnet for 

Udbud. 

Lokaltogs bestyrelse har, på 

baggrund af en juridisk vurdering 

fra selskabets advokat, besluttet 

at annullere udbuddet. Baggrun-

den for annulleringen af udbud-

det er, at Lokaltog har konstateret 

en række fejl og uklarheder i 

udbudsmaterialet. Fejlene er 

undervejs forsøgt tilpasset, men 

Lokaltog må nu erkende, at 

fejlene må anses for at være så 

væsentlige, at de ikke kan tilpas-

ses på anden måde end ved en 

annullering.

Lokaltogs administrerende 

direktør Lars Wrist-Elkjær udtaler i 

den forbindelse: 

"Vi må desværre erkende, at vi 

i Lokaltog har lavet nogle formelle 

fejl i udbuddet, vi som udbyder 

ikke må lave. Det er vi meget 

ærgerlige over og det vil vi gerne 

beklage - ikke mindst over for de 

tre bydere, CAF fra Spanien, tyske 

Siemens Mobility og schweiziske 

Stadler - men også overfor Regi-

onsrådet i Region Sjælland".

Lokaltog annullerer udbud om 
leverance af 14 batteridrevne tog 
til de sjællandske lokalbaner

Han tilføjer, at Lokaltog nu har 

igangsat et arbejde, der skal kvali-

tetssikre virksomhedens procedu-

rer for udbud, så risikoen for en 

tilsvarende situation minimeres 

fremadrettet.
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Lokaltog har orienteret Movia og 

Region Sjælland om, at udbud-

det er annulleret og nu afventes 

et fornyet mandat fra Region 

Sjælland.

Lokaltog



Vejdirektoratet har for nylig afslut-

tet udbygning af Fynske Motorvej 

mellem Nørre Aaby og Odense V 

fra fire til seks spor og nu begyn-

der forskellige arbejder udenfor 

vejarealet. Plantesæsonen for 

løvtræer og buske er skudt i gang 

- nu skal der til en start plantes 

cirka 40.000 træer.

De første træer er netop sat 

i jorden af i alt omkring 40.000 

træer og buske, som bliver plan-

tet langs motorvejen over Vestfyn 

i de kommende seks måneder. 

De resterende cirka 20.000 

træer kommer i jorden om et års 

tid. Fagansvarlig for beplantning, 

Mette Riis, Vejdirektoratet siger:

”I forbindelse med udbygning 

af motorvejen har vi ryddet en 

masse arealer og de træer vi 

har fjernet, skal vi erstatte. Som 

tommelfingerregel vil vi så vidt 

det er muligt gerne erstatte dem 

1:1. Altså fælder vi ét træ, skal vi 

plante ét. Når det gælder registre-

ret fredskov, så hedder forholdet 

1:2. Plantning af træer og buske 

er en af flere indsatser på det 

grønne område”.

Plantesæsonen for løvtræer og 

buske strækker sig fra oktober og 

Træer bliver plantet langs Fynske Motorvej. (Foto: Vejdirektoratet)

slutter i april og det er en blan-

ding af mange træarter og buske, 

der alle hører til herhjemme og 

derved understøtter biodiver-

siteten, som kommer op langs 

Fynske Motorvej. Det er arter som 

for eksempel engriflet hvidtjørn, 

stilkeg, almindelig hassel og 

skovæble.

”Vi vil forsøge at skabe en grøn 

korridor. På strækningen mellem 

Odense V og Gribsvad bliver der 

plantet træer i et grønt bælte ved 

motorvejen. Vi planter de mange 

nye træer af flere grunde. For 

eksempel skal de nogle steder 

60.000 træer kommer op langs 
Fynske Motorvej

udgøre en ledelinje til dyrene, så 

de bliver hjulpet den bedste vej 

væk fra motorvejen eller hen til 

en faunapassage”, fortæller Mette 

Riis.

Udover den grønne korridor 

langs motorvejen bliver der 

plantet grønt omkring udvalgte 

regnvandsbassiner og i forbin-

delse med samkørsels-pladser på 

strækningen.
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Der mangler chauffører i Danmark og med en høj gennemsnitsalder 

for de nuværende chauffører, ser proble-met kun ud til at vokse sig 

større i fremtiden. 

   For at imøde-komme problemet har ITD og DEKRA 

Erhvervsskole netop indgået et samarbejde om at inspirere flere 

kvinder til at vælge en transportuddannelse. 

I dag er det kun to procent af de danske chauffører, der er kvinder, 

hvor tallet til sammenligning ligger på ti procent i Sverige. Ifølge 

Anja Brauner-Kristiansen, der er direktør for DEKRA Erhvervsskole, 

er der derfor god grund til at sætte fokus på kvinderne.

   ”Der er et stort og uudnyttetpotentiale for at tilføje mere ar-

bejdskraft til branchen herhjemme, hvis vi kan få flere kvinder til at 

vælge at blive chauffører. Vores erfaringer med tidligere kvindelige 

elever viser, at de er mindst ligeså dygtige til at køre lastbil som 

vores mandlige elever og de er efterspurgte hos vognmændene”, 

fortæller hun. 

   For at tilgodese de kvindelige elever, der starter på uddannelsen 

til januar, har DEKRA Erhvervsskole valgt at samle alle de kvindelige 

elever i den samme klasse. Herudover er der sikret gode rammer 

med adgang til dametoiletter og der vil være sikkerhedssko og 

arbejdstøj i kvindestørrelser.  

Kvindelige undervisere skal inspirere
For at give de kvindelige elever nogle gode forbilleder og rollemo-

deller at spejle sig i, vil DEKRA Erhvervsskole sørge for, at der bli-

ver tilknyttet både mandlige og kvindelige undervisere til klassen. 

Herudover vil klassen få tilknyttet et kvindeligt mentorteam, som 

kvinderne kan spejle sig i, stille spørgsmål til og som kan bidrage 

med viden om jobbet. 

Flere kvinder skal være 
chauffører

En bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig

persontransport ændres med henblik på at forlænge den over-

gangsordning, der betyder, at et kørselskontor, når visse betingel-

ser er opfyldt, kan tillade, at der anvendes taxametre og kontrol-

udstyr, der er installeret i bilen inden den 1. januar 2018.

   Samtidig ændres kravene til, hvordan en taxameterinstallatør 

eller en godkendt prøvningsinstans, der udsteder en taxameterat-

test, skal opbevare denne.

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse:

Ældre taxametre og kontrol-
udstyr kan benyttes frem til 
31. december 2023

I weekenden nåede mandskabet på byggeriet af den nye Stor-

strømsbro en markant milepæl, da en brodrager på 4.000 tons 

blev hejst op på to bropiller i Storstrømmen. Operationen begynd-

te lørdag morgen den 10. december og sluttede sent samme dag.

   Den første af 44 præfabrikerede 73 meter lange brodragere til 

den nye Storstrømsbro er dermed blevet hejst op på to bropiller 

i Storstrømmen. Fredag blev den sejlet ud og placeret mellem de 

to bropiller og lørdagen gik med at hejse den op på plads. Klok-

ken 22.00 lørdag aften kunne mandskabet konstatere, at brodra-

geren var spændt fast, hvor den skulle være - Et imponerende 

stykke ingeniørarbejde udført tålmodigt og med stor præcision. 

Nu kan borgerne på begge sider af Storstrømmen for alvor få 

fornemmelsen af den bro, der venter dem.

   De kommende uger skal brodrageren støbes sammen med de 

to bropiller, så løftearmene og hejsetårnene kan komme i brug til 

de næste brodragere. 

Første broelement hejst op 
over Storstrømmen
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Funch Turisttrafik har netop fejret 100-års jubilæum.
Tilbage i 1922 havde Funch Turisttrafik, der dengang hed 
Birket Turistfart, en 12 personers Chevrolet, der 2 gange 
om ugen kørte mellem den lille by Birket og Nakskov. 
I dag er det turistkørsel og kørsel med skolebørn, der 
fylder arbejdsdagene i Funch Turisttrafik.
   Birket Turistfart blev grundlagt af smedemester Christi-
an Funch den 1. december 1922. Dengang havde firmaet 
adresse på Bandholmvej 94 (Den Gamle Smedje).  
   Lige efter 2. verdenskrig kom sønnen Nordahl Funch 
med i firmaet. Der blev nu kørt en større del turistkørsel 
og senere kontraktkørsel for STS, som mange år senere 
blev til en del af Movia. 
   Den 1. december 1982 købte Erik Funch forretningen, og 
ændrede navnet til det nuværende Funchs Turisttrafik og 
virksomheden flyttede til Lærkevej 18 i Birket. 

Funch Turisttrafik 100 år

Ifølge Nordjyske og Maritime Danmark er der i 
løbet af 2022 anløbet 49 krydstogtskibe i Skagen 
Havn - det største antal nogensinde. 
   Næste år er der lagt op til endnu et rekordår, 
men prognosen er usikker på grund krigen i 
Ukraine. Pt. er der tilmeldt 68 anløb til kryds-
togtsæson 2023. 
   Det er især amerikanerne, der er bekymrede 
over krigen mellem Rusland og Ukraine. Og det får dem til at vælge andre steder 
end Østersøområdet”, udtaler Anne Sofie Rønne Jensen, Cruise Manager i Cruise 
Skagen, til nordjyske.dk.
   I fem tilfælde anløb der to krydstogtskibe i Skagen på samme dag, hvor den nye 
kaj, Godskajen, blev taget i brug som supplerende krydstogtkaj.

49 krydstogtskibe anløb Skagen Havn i år

Drift i eget regi kan ske med 
samme kvalitet og til en bil-
ligere pris. Det er baggrun-
den for, at Brand & Redning 
MidtVest efter en udbuds-
runde har besluttet at hjem-
tage driften af 11 brandsta-
tioner, som i dag drives af 
Falck. Det skriver Beredskab-
info i et nyhedsbrev. 
   Det drejer sig om brand-
stationerne i Hvide Sande, 
Ringkøbing, Skjern, Tarm, 
Videbæk, Ørnhøj, Aulum, 
Feldborg, Ikast, Brande og 
Nørre Snede.

Falck mister 11 
brandstationer

I 2003 fik Funch Turisttrafik 
sammen med Kruse A/S 
kontrakt på det meste af 
rutekørslen på Vestlolland 
og købte Birket Autotrans-
ports bygninger på Band-
holmvej 100. 
   I dag er virksomheden 
vokset til 17 ansatte og 15 
busser til  rutekørsel, speciel rutekørsel samt turistkørsel 
i såvel ind- som udland. Flemming Funch, som er fjerde 
generation, overtog firmaet i 2010 og er daglig kørsels-
leder på kontoret.

Rundt omkring.....


