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Vognmænd efterlyser en
konstruktiv dialog med NT
En stor gruppe nordjyske vogn-

forsøger at drive selvstændige for-

faktisk kan drive vores forretninger

efterhånden er blevet sådan, at

mænd er frustrerede over, at de

retninger med den præmis, at de

på ordentlige vilkår og ikke bliver

vognmanden mister retten til selv-

ikke bliver respekteret af NT og NTs

selvfølgelig skal overholde gæl-

hængt ud i pressen, for ikke at

bestemmelse af, hvordan hans

ejerkreds.

dende overenskomstmæssige

overholde de overenskomstmæs-

egen virksomhed skal adskille sig

retningslinjer, samt et godt servi-

sige forhold. En udskamning, der

fra konkurrenter mv.

ceniveau.

absolut ikke gavner kunder og ej

Fælles for de fleste vognmænd er, at de driver selvstæn-

Vognmændene advarer NT om,

dige og sunde virksomheder, men

Men de vilkår, de bliver stillet

heller befordrende for rekruttering

at de meget snart kan miste de

de bliver behandlet og set ned på

overfor i udbuddene, umuliggør

af nye medarbejdere, herunder at

mange vogne, at der dagligt ser-

som en branche med laveste fæl-

at drive en sund og fornuft forret-

tiltrække folk til uddannelsen som

vicerer de 11 nordjyske kommu-

lesnævner og de må ikke høres.

ning. Vognmændene anfører i en

chauffør.

ner igennem NT.

I en fælles skrivelse ridser vognmændene deres problemstilling

lang skrivelse til NT blandt andet:

Vi har over en periode forsøgt

“Når man i kommunerne laver

Læs her vognmændenes for-

at få gang i dialoger og fremsagt

slag om indhold til de kommende

op i håb om, at der vil være en

udbudspolitikker og indsætter

forslag i de forskellige entreprenør-

udbud:

vis forståelse for de udfordringer/

klausuler, så bør man samtidig

udvalg i NT, med forslag til forbed-

frustrationer, de som vognmænd

tjekke om de udbud, der bliver

ring af vilkår for de vognmænd,

Bødekatalog bør revideres

står overfor i forhold til at drive

lavet igennem NT, overhovedet

som overholder de gældende

Inden en bod udskrives, bør vogn-

deres forretninger på lige konkur-

kan leve op til de politikker.

lovkrav. Men vi bliver ikke hørt!

manden have 5 dage til at rette op

rencevilkår.
Branchen er igen i dagspres-

Vi vognmænd har forsøgt at

Der er flere forhold, der ikke

på forholdet. Det er alt for strin-

få en mere åben dialog med NT

er i overensstemmelse med den

gent og omfattende i dag og kan

sen udnævnt som skurke i for-

og NT`s ejerkreds. En dialog, der

samarbejdsform, der burde være

kun opfattes som en hetz - både

hold til at overholde arbejdstid og

skal føre til at bedre samarbejde,

imellem NT’s ejerkreds (region/

over for chauffører og vognmænd.

lønforhold, men vognmændene

åbenhed og en gensidig større

kommuner), NT’s direktion og os

Vi tager gerne del i en konkret

har fået nok nu og forklarer over

forståelse for hver sin ende af

vognmænd”, hedder det i skrivel-

revision af bødekataloget.

for politikerne, at de er en del, der

spektret - samtidig med at vi rent

sen og understreges af, at det

Priserne presses ned
Når en vognmand lukker og kørslen skal videregives til en anden
vognmand, så er det Hjallerup
Marked-tilstande. Vognmændene
bliver presset til at gå ned i timepriser på 260 kroner på trods af
fortsættes næste side
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at de pågældende vognmænd

Generelt er holdningen, at beho-

køretidsberegningerne lægges

er kunderne. Vi lægger ofte øre

ikke har budt ind med timepriser

vet for overvågning inde i bilen

åbent ud til de vognmænd,

til kundeklager over chauffører,

på under 400 kroner.

for lille i forhold til omkostningen

der ønsker det, Samt at der på

der kører ”råddent”, alt for stærkt,

ved etablering.

hver enkelt ordre ud til bilerne

er uhøflige, sure og snerrer af

kommer til at stå den køretid og

kunderne. Det gør kunderne

servicetid, der er afsat til turen.

utrygge. Ikke mindst er pressede

Nej til fuld foliering af biler
Såfremt bilerne fremadrettet skal

Rent Dankort

fuldt folieres, mister vognmanden

Vi kan kun anbefale, at man drop-

sit firma-udtryk og identitet. Ingen

per kravet om, at terminalerne

udgivet om et år, er det blevet

ønsker at blive slået i hartkorn

skal kunne tage rent dankort. Der

oplyst fra NT, at også afregning vil

De køretider, der årligt bliver

med de brådne kar i branchen.

er kun 3% af befolkningen, der

blive optimeret. Vi vil derfor anbe-

indlæst på ny i Planetsystemet,

Et fuldstændig ens udseende

stadig anvender denne type, og

fale, at der bliver en vognmands-

det udfases om kort tid.

adgang til de køretider, der er fast-

på samtlige biler vil have netop

I det nye system, der er varslet

og stressede chauffører en stor
sikkerhedsrisiko i trafikken.

Skal derfor også undergå et
menneskeligt gennemsyn.

denne uønskede effekt. Det er

Generelt er det vores hold-

vores anbefaling, at den fulde

ning, at al brugerbetaling på sigt

foliering bortfalder og at den gule

skal fjernes helt fra bilerne og

stribe bibeholdes.

at kunderne udelukkende kan

Stramme køretider

fratrækkes minutter rent afreg-

betale via app eller internt direkte

Vi har gennem længere tid set

ningsmæssigt og at chaufføren

til NT.

dagspressen tage de dårlige vilkår

må overtræde hastighedsbegræns-

for chaufførerne op - og det kan

ningerne for at nå rettidigt frem til

vi kun bifalde.

næste kunde.

Uniformering

sat for de ture det enkelte vognløb
har udført på en given dag.

Der skal være plads til, at chaufføren eller kunden kan træde af
på naturens vegne - uden at der

Vi er åbne for, at typen af beklædning kan være kontrakt-bestemt,

Køretider

f.eks. skjorte, benklæder og jakke

Det er i rigtig mange tilfælde

af et bestemt materiale, men

fuldstændig uigennemskueligt for

vognmanden skal frit kunne

den enkelte vognmand at

sede chauffører

Vi anbefaler kraftigt, at det i det

vælge farver og leverandør. Eller

kontrollere afreg-

videre til ordregi-

næste udbud indføres, at max

omvendt, at man kontraktligt for-

ningen for sine

verne - Trafiksel-

20% af de indgåede kontrakter

byder visse typer beklædning.

vognløb.

skaberne.

pr. vognmand må besættes med

Video overvågning

vi anbe-

Der er bred enighed om, at

fale,

brugen af pseudo-selvstændige

overvågning ikke bør være et kon-

at

vognmænd og dermed omgåelse

Dog må vi oftest give aben og
ansvaret for stres-

Igen vil

Underentreprenører

underentreprenører.
Dette vil være med til at stoppe

traktligt krav, men en option, der

af de sociale forpligtelser i forhold

kan tilvæl-

til ansatte.

ges.
Det er ikke
vognmanden, der presser
chaufførerne med ekstremt

NT bør udvise større kædeansvar
i forhold til løn- og ansættelses-

stramme køretider, ingen

vilkår i branchen og evt. nedsætte

tid til tissepauser osv. Det er

et særligt kontrolorgan, der ude-

trafikselskabet NT.
De, der først mærker
presset på chaufførerne,
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Kædeansvar

fortsættes næste side

1,6 milliarder til
bedre og grønnere
kollektiv transport
lukkende beskæftiger sig med

udvalg inden udbuddet offentlig-

Trafikstyrelsen har de seneste år

kontroller af opfyldelse af de soci-

gøres endeligt.

givet tilsagn om 1,6 milliarder

ale forpligtelser i forhold til de kontrakter, der er indgået.

Den generelle stemning blandt

kroner til projekter, der forbedrer

vognmændene grænser i dag til

den kollektive transport og styrker

Region Midtjylland indfører i

desperation over ikke at blive hørt

den grønne omstilling. Det giver

udbuddet, at der skal kunne frem-

af NT. Vi føler os kørt over af flere

flere klimavenlige færger, havne,

vises en revisorerklæring på et

og flere stramninger, boder og

busser og cykelforhold.

bærbart budget, såfremt prisen i

underlige bestemmelser, der ikke

tilbuddet er unaturligt lav. NT bur-

kan udføres i virkeligheden uden

Trafikstyrelsen begyndte at admi-

de gøre sig lignende overvejelser i

meget stort besvær.

nistrere de første tilskudspuljer

forhold til at sikre, at de priser, der
bydes ind med, er realistiske.

Det er nu 12 år siden, at

De oplæg og bekymringer, der

og lige siden er interessen for at

bliver fremsat over for entrepre-

søge om støtte til bedre og grøn-

nør- og driftsudvalg, kommer

nere kollektiv transport kun blevet

egenfinansiering, er der tale om

ner og kommuner ikke behøver

aldrig videre, men dette oplæg

større.

en betydelig investering på om-

være bekymrede for at løn- og

er et forsøg på at ændre praksis,

overenskomstforhold opfyldes.

inden det kører i hårdknude og

forskellige projekter fået tilsagn

både skaber en bedre kollektiv

måske ender i arbejdsnedlæggel-

om tilskud på 1,6 milliarder kro-

transport og sætter fart i den

Udbud bør sendes i høring

ser, lyder advarslen fra de nordjy-

ner til at forbedre den kollektive

grønne omstilling”.

Vi vil på det kraftigste opfordre til,

ske vognmænd, der underskriver

transport og mindske transport-

at det nye udbud sendes i høring

sig således:

sektorens udledning af CO2.

Det vil sikre, at fagorganisatio-

hos både vognmænd og de transportansvarlige udvalg i kommunerne. Ikke mindst fordi, at de
’menige’ udvalg i kommunerne
ikke er klar over, hvilke forhold
de vognmænd, der kører kom-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

munens borgere, bliver budt. Ej
heller kender udvalgene til de
udfordringer som bestemmelserne i udbuddet rent faktisk giver
vognmænd og chauffører i det

•
•
•
•
•
•

Foreløbigt har mere end 500

Østergaard Biler - Peter Østergaard
Terndrup Taxa - Kenny Thygesen
Dybvad Taxi - Martin Wunderow
Ranum Taxi - Mogens Nielsen
Fjerritslev Taxi - Hans Jørgen Holst
Støvring-Rebild Taxa - Mathias
JJ Flex - Jens Jensen
Flexbilen - Jeannette Larsen Lorentzen
Vinderup Taxi ApS,
TEA STRUER ApS, Holstebro og
Omegn's Taxi,
Cita Leasing ApS - Helle Linnerup
Peter’s Taxi - Peter Flintholm
Hurup Taxi - Heine Poulsen
Gunnars Taxi - Lars Nielsen
Løgstør Taxi - Jens Jørgen Nielsen
Godi's Taxi - Jan Godi

i alt 10 forskellige tilskudspuljer,
der i 2021 resulterede i tilsagn

2021 – Trafikstyrelsens tilskuds-

om 255 millioner kroner til grøn

puljer, som netop er blevet

omstilling af indenrigsfærgeruter

offentliggjort.

og havne.

”Vi har brug for alle gode kræfter
for at nå målet om at reducere
udledningen af CO2 med 70
procent i 2030. Heldigvis har vi
stor vilje og engagement lokalt og

Der skal være mulighed for at

regionalt til at investere eksem-

indgive høringssvar og disse svar

pelvis i elfærger, grønne busser

skal drøftes og evt. tages til følge

og bedre cykelparkering ved

af NT's bestyrelse og entreprenør-

stationer. Medregnet ansøgernes
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Trafikstyrelsen administrerer

Det fremgår af Årsrapport

Transportminister Trine
Bramsen:

virkelige liv på landevejene.

kring 2,5 milliarder kroner, som

Forrest i taxakøen.
eVito Tourer er 359 kilometers komfort på én opladning.
Med Mercedes Me-appen er det endda muligt at præklimatisere kabinen, så
hverken føreren eller de op til 8 passagerer skal vente på at kunne nyde den
optimale komfort. I det hele taget er der ikke anledning til lange ventetider med
denne fuldelektriske bil, der på bare 35-45 minutter oplades fra 10 til 80 % ved
en DC-hurtiglader. Med denne form for hurtiglader føjes 100 km desuden til
rækkevidden på blot et kvarter. eVito Tourer byder også på træthedsovervågning
og reagerer derfor, når førerens egne batterier skal lades op. Batterigarantien er
160.000 km eller 8 år.

eVito Tourer 129, Lang (A2). Vejledende kontantpris fra 495.000 kr. inkl. moms og leveringsomkostninger ved indregistrering til taxikørsel. Halvårlig grøn ejerafgift 340 kr.
Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 27,8 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.

Kørselskontorerne i landdistrikt
savner svar fra Dansk PersonTransport
For en måneds tid siden blev en

Iben Juhl Pedersen fra Juhls Taxa i

udgift på 10.000 kroner til etab-

Sønderborg over for TAXI Minibus

lering af et klagenævn for taxi,

& BUS Danmark i maj måned.

trukket ned over hovedet på de

Iben Juhl Pedersen mener, at

små kørselskontorer - uden at de

det havde været på sin plads, hvis

var blevet hørt.

en repræsentant fra de 13 mindre

En faktura kom ud af det blå

kørselskontorer var blevet hørt el-

og uden varsel lydende på 10.000

ler de havde haft mulighed for at

kroner. Ved en nærmere under-

etablere et fælles forum, til at vare-

søgelse viser det sig, at beløbet

tage deres interesser. Ikke mindst

dækker over et opstartsgebyr for

fordi projektet kan løbe helt af spo-

etablering af et klagenævn for

ret, da det endnu er ukendt, hvor

taxi.

stor en driftsudgift et klagenævn

Sådan nogenlunde var oplevelsen for indehaverne af de 13

for taxi kan løbe op i.

“Vi har desværre endnu ikke hørt fra hverken Trine Wollenberg eller andre i stifterkredsen. Til
gengæld har vi nu modtaget rykker for den tidligere fremsendte faktura på 10.000 kroner til
opstart af klagenævn”, fortæller Iben Juhl Pedersen på vegne af kørselskontorene i landdistrikt.

Den 9. maj modtog Iben Juhl

godkendte kørselskontorer med

Pedersen en mail fra Trine Wol-

tilladelse til at drive kørselskontor

lenberg i Dansk PersonTransport:

i landdistrikt. Ingen af dem havde

“I mailen fremgik det, at vores

hørt om, at et klagenævn for taxi

henvendelse ville blive drøftet i

ken Trine Wollenberg eller andre i

vi føler vi bliver ignoreret. Flere

var undervejs.

stifterkredsen og at de ville vende

stifterkredsen. Til gengæld er der

er bekymrede for sanktioner i

tilbage. Samtidig kunne vi læse i

nu blevet sendt rykker for den tidli-

forbindelse med den rykker de

ret hørt i opstartsfasen, da vi jo

"Vi ville meget gerne have væ-

TAXI Minibus & BUS Danmark,

gere fremsendte faktura på 10.000

har modtaget, og vi ønsker at op-

ligger langt fra de 44 andre og

at Dansk PersonTransport var

kroner til opstart af klagenævn.

krævningen bremses/krediteres

meget større kørselskontorer i

imødekommende over for vores

forretningsmodel. Ingen af os i

klage, og ville se på, hvordan ud-

ling til sagen og henviser til Dansk

Sagen er i vores øjne blevet

landdistrikterne tror, at vi kommer

gifterne kunne gradueres mellem

PersonTransport. Vi er flere, der

håndteret uhensigtsmæssigt, da

til at belaste et klagenævn særlig

små og store kørselskontorer. Det

har skrevet til Trine Wollenberg i

vi ikke er blevet inddraget fra

meget, da vi som hovedregel har

glædede os at få et positivt svar,

den forløbende uge, endda flere

starten. Vi ser derfor frem til et

et meget nært forhold til alle vo-

og at det så ud til at man lyttede

gange, for at få en opfølgning på

snarligt svar og en afklaring på

res kunder og eventuelle misfor-

til os”, fortæller Iben Juhl Peder-

sagen. Mailen er læst, men des-

sagen”, lyder det fra Iben Juhl

ståelser mellem os og kunderne

sen og fortsætter:

værre er der endnu ikke kommet

Pedersen på vegne af kørselskon-

respons.

torene i landdistrikt.

aldrig ville nå længere end til et
telefonopkald”, understregede

Klagenævnet vil ikke tage stil-

“En lille måned senere har vi
desværre endnu ikke hørt fra hver-

Det bekymrer os en del, og
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indtil der er kommet en afklaring.

Cabonline tilbyder
Nyetablerede ApS-selskaber
indeholdende taxi-tilladelse,
med overtagelse fra dag til dag.

Vi er tillige behjælpelige med at
oprette erhvervskonto.

Cabonline mangler biler
Står du foran et skift til el-bil, eller vil du blot sælge din taxi, så har vi køberen.
Selv om du kører i et andet selskab, kan vi godt bruge din vogn.
Lad os formidle salget af din brugte bil.
Er der gæld i bilen, indfrier vi beløbet - vi er behjælpelig med finansiering.
Kontakt salgschef, Per Hansen på 21 25 13 32
eller mail per.hansen@cabonline.com
for yderligere.

Endorsed by Cabonline

Endorsed by Cabonline

Endorsed by Cabonline

Endorsed by Cabonline

Københavns Kommune undersøgte
transportvirksomheder for social dumping

Stort fokus på
transportområdet i

2021

Indsatsteamet mod social dum-

havns Kommune fremgår det, at

ping i Københavns Kommune har

Indsatsteamets største sag i det

i det forgangne år haft et stort an-

forgangne år, har været på en

tal sager inden for transport. Det

kontrakt om transport af madvarer

store fokus på transportområdet

til visiterede borgere. Den sag har

har vist sig at være velbegrundet,

fyldt meget i såvel indsatsteam-

da indsatsteamet har fundet

ets arbejde som for politikere og

madvarerne. Da indsatsteamet

stændige vognmænd eller med-

overtrædelser i hele 99,2 procent

medier. Det har også været en

anmodede virksomheden om

arbejdere. Indsatsteamet fandt

af de beregnede dokumentkon-

sag, der er af principiel betydning

dokumentation for chaufførernes

på den baggrund, at chaufførerne

troller.

for indsatsteamets kontrol med

løn og arbejdsvilkår, herunder ti-

ikke varetog opgaven med en

overholdelsen af kommunens

metal, blev de mødt med svar fra

grad af frihed og selvstændighed,

arbejdsklausuler.

virksomheden om, at chaufførerne

som sædvanligvis ville karakterise-

Der er foretaget 122 dokumentkontroller på transportområdet i
2021, som kan inddeles i tre un-

var selvstændige vognmænd og

re selvstændige erhvervsdrivende.

derbrancher efter det der transpor-

2021. Hvor indsatsteamet foretog

at leverandøren derfor ikke havde

Eksempelvis udøvede virksom-

teres, nemlig fødevarer, personer

et uanmeldt screeningsbesøg hos

kontrol med deres timetal, men

heden på daglig basis detaljeret

og materiel.

kommunens langvarige leveran-

alene aflønnede dem efter en

kontrol og instruktion med chauf-

dør af transport af mad til syge og

fast pris på de enkelte ture.

førernes udførelse af opgaven,

svage borgere.

Chaufførerne fik heller ikke betalt

ligesom chaufførerne ikke havde

I alle tre underbrancher har
indsatsteamet fundet overtrædel-

Sagen startede tilbage i foråret

ser i næsten alle dokumentkon-

Besøget gav anledning til, at

løn under sygdom, feriepenge

nogen ordinære ansatte, men

troller. Der er fundet overtrædel-

indsatsteamet valgte at igang-

eller ret til barsel. Det var leveran-

derimod var kontraktligt forplig-

ser i 100 procent af dokument-

sætte en omfattende kontrol af

dørens opfattelse, at chaufførerne

tede til at udføre hovedparten af

kontrollerne vedrørende transport

medarbejdernes løn og ansæt-

ikke var omfattet af Københavns

arbejdet personligt.

af varer og materiel, mens der er

telsesvilkår. Dette omfattede bl.a.

Kommunes arbejdsklausul, da

Chaufførerne var ligeledes

fundet overtrædelser i 97,3 pro-

flere screeningsbesøg, herunder

de ikke var medarbejdere, men

forpligtede til at stå til rådighed

cent af dokumentkontrollerne

ét hvor folk fra indsatsteamet til-

selvstændige vognmænd.

for virksomheden, ligesom chauf-

vedrørende transport af personer.

bragte hele dage i førerhuset

Samlet giver det en overtrædel-

sammen med virksomhedens

af en lang række uenigheder mel-

virksomhedens uniform under

sesprocent på 99,2. De mange

chauffører. Her fik de fortalt om

lem leverandøren og kommunens

udførelsen af arbejdet, samt

overtrædelser af arbejdsklausulen

dårligt arbejdsmiljø, ekstremt

indsatsteam. Indsatsteamet mod

lade deres biler dekorere med

på transportområdet har resulte-

arbejdspres og ingen løn under

social dumping foretog herefter

virksomhedens logo. Derfor var

ret i et efterbetalingskrav på hele

ferie og sygdom. Samtidig gav

en grundig kontrol af chauffører-

det indsatsteamets vurdering, at

4.377.199,96 kr.

det indsatsteamet mulighed for

nes løn og arbejdsvilkår med sær-

der var tale om et ansættelseslignende forhold.

Det viste sig at være den første

at observere den tid, det reelt tog

lig fokus på de forhold, som af-

Den største sag

chaufførerne at pakke bilerne,

gjorde, hvorvidt chaufførerne

I en information internt i Køben-

køre ud til borgerne og aflevere

skulle kategoriseres som selv-
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førerne var forpligtede til at bære

fortsættes side11

Vil du med ad nye veje?
➢ Med Datalogistic kører du altid forrest, senest med
vores nye Speed-IT modul.
➢ Selvfølgelig med taxi- og flexkørsel i samme cloudbaserede system
➢ Med sumUp betalingsterminal sparer du let 6-8.000 kr.
pr. betalingsterminal om året.
➢ Du kan bruge vores fælles revisor-løsning til den
årlige indberetning.
➢ Persondataloven og alle GDPR-regler opfyldes til punkt
og prikke. Check om din nuværende løsning lever op til
alle krav. Gør den ikke, kan det blive rigtig rigtig rigtigt
dyrt. Ca. 1% af kørselskontorets omsætning i bøde.
➢ Taxi-delen koster kun fra 298 kr./md. plus tysk moms
(19%)
➢ Du bindes ikke med lange kontrakter. Du kan stoppe
ved udgangen af en måned. Kan du lide systemet, så
bliver du.

Datalogistic

Det’ er da logisk!
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

Det nye Speed-IT modul sikrer bedre mulighed for at undgå beslaglæggelse

Fokus på
transportområdet
i 2021

dokumentation, leverandørens og

også oftest tilbageholdende over

var registeret med selvstændige

chaufførernes forklaringer og ind-

for at anbefale opsigelse af leve-

det er afgørende at slå fast, at

CVR-numre, betød ikke, at chauf-

satsteamets egne observationer.

randører, da medarbejderne er

man ikke kan omgå arbejdsklau-

bedre sikret ved, at leverandørerne

sulens krav til ordentlige løn- og

Det forhold, at chaufførerne

Det er en principiel sag, fordi

førerne var undtaget arbejdsklau-

Beregningerne resulterede i et

sulens bestemmelser om løn og

efterbetalingskrav til 72 chauffører

i stedet retter op og efterbetaler.

arbejdsforhold blot ved at udstyre

arbejdsforhold. Udover forholdet

på i alt 4.265.651,98 kr.

På den måde er medarbejderne

sine medarbejdere med et CVR-

sikret ordentlige løn- og arbejds-

nummer. Men sagen har også

reelt var ansatte medarbejdere,

Tilbageholdt vederlag

vilkår, så længe de udfører ar-

været skelsættende, fordi det har

var der også en række andre ud-

Københavns Kommune har tilba-

bejde for Københavns Kommune.

været den mest arbejdsintensive

fordringer i sagen. Leverandøren

geholdt vederlag til leverandøren

I denne sag måtte indsatsteamet

sag, indsatsteamet nogensinde

havde eksempelvis en vurdering

siden september 2021, ligesom

desværre til sidst konstatere, at le-

har haft og også den med mest

af chaufførernes tidsforbrug, som

der har kørt dagbod på sagen

verandøren ikke ønskede at leve

bevågenhed fra politikere og

lå langt under, hvad indsatsteamet

siden oktober 2021 i et forsøg på

op til kommunes arbejdsklausul,

medier.

vurderede efter en lang række

at få leverandøren til at efterbeta-

hvorfor opsigelsessanktionen blev

samtaler med chaufførerne og

le sine medarbejdere det skyldige

anbefalet.

mange timer sammen med dem

beløb. Desværre har leverandøren

i førerhusene.

omkring hvorvidt chaufførerne

Indsatsteamet har således
modtaget 29 aktindsigtsanmod-

Københavns Borgerrepræsen-

ninger i sagen, ligesom både So-

gentagne gange nægtet, hvorfor

tation stemte for at ophæve kon-

cialforvaltningen og Sundheds og

indsatsteamet mod social dum-

trakten med leverandøren i fe-

Omsorgsforvaltningen også har

dringer med at få tilsendt tilstræk-

ping til sidst anbefalede over for

bruar 2022. Indsatsteamet fort-

fået en række. Alene i efteråret

kelig dokumentation fra leveran-

Sundheds- og Omsorgsudvalget

sætter dog forsøget på at få leve-

2021 besvarede indsatsteamet

døren, ligesom der opstod uenig-

og Socialudvalget, at kontrakten

randøren til at efterbetale med-

yderligere over 100 spørgsmål og

hed om, hvilken overenskomst

blev ophævet.

arbejderne. Lykkes det ikke, kan

henvendelser fra medier, politi-

Ligeledes var der store udfor-

kommunen anvende det tilba-

kere, faglige organisationer m.m.

chaufførernes arbejde. Efter gen-

bejdernes løn og arbejdsvilkår

geholdte vederlag til at udbetale

Endeligt har sagen været politisk

tagne forsøg på at få leverandø-

som hovedfokus. Det sikrer både

den manglende løn direkte til

behandlet seks gange, da den har

ren til at fremsende fyldestgøren-

fair forhold for medarbejderne og

medarbejderne. Sagen har været

været af så principiel karakter, at

de dokumentation for lønudbe-

fair konkurrence for virksomhe-

skelsættende for indsatsteamets

politikerne har skulle tage stilling

talinger, skatteindbetalinger og

derne.

arbejde og for Københavns Kom-

til sagens udfald.

der skulle lægges til grund for

timetal foretog indsatsteamet en

Kommunen har altid medar-

Det er sikringen af deres vilkår,

munes brug af arbejdsklausuler

beregning af chaufførernes løn

som står i centrum for teamets

i kontrakter med private leveran-

på baggrund af den foreliggende

arbejde. Derfor er indsatsteamet

dører.
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bilbud.dk
- En del af taxabud.dk

Køb og salg af brugte taxier
Vi køber din brugte taxi - allerede i dag
El- og hybridbiler til
omgående levering!

Brugte taxier til
omgående levering!

Kontant afregning
-afhentning over hele landet
› Vi aftaler en pris, overfører penge
og sender en autotransporter.

Ring og få et godt tilbud...

Attraktiv taxifinansiering
rente fra 1,19%

Hurtigt og nemt
Hurtig handel
-Gratis, uforpligtende og
professionel vurdering

Kontakt salgschef
Peter René Bostrup
Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk
Trustpilot

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

Københavns Hovedbanegård og
Nørreport skal moderniseres
København Hovedbanegård og

gaden vil blive åbnet til brug for

ser på Hovedbanegårdens øvrige

Arbejdet vil begynde i 2022 og

området ud mod Reventlowsgade

butikker, cafeer og lignende.

område.

forventes at være færdigt omkring

skal moderniseres og Nørreport

Formålet er at skabe et mere

På Nørreport Station er der

Station skal forskønnes. Det skri-

attraktivt byrum for passagererne

fokus på at gøre området til et

ver Kollektiv Trafikforum.

og de besøgende, som færdes i

mere behageligt og trygt sted at

området, hvoraf en stor del pas-

opholde sig. Det gælder blandt

bygningen især blive synlig ud

serer Reventlowsgade for at skifte

andet trapper og perroner, lige-

mod Reventlowsgade, da dele af

fra den københavnske metro's

som der vil blive fjernet både

Hovedbanegårdens facader ud til

Cityring til tog- eller busforbindel-

lugtgener og graffiti på stationen.

På Hovedbanegården vil om-
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2027 - Nørreport dog allerede i
2025.

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
Bagagerumskapasitet 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

Vejen er banet for Københavns
nye busterminal

Tusindvis af fjernbuspassagerer,

kort tid kan skrives kontrakt med

Fakta om projektet

som kører til eller fra København,

entreprenøren CG Jensen A/S,

kan nu se frem til at få en helt ny

som har vundet udbuddet.

Vejdirektoratet anlægger i samarbejde med Københavns
Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en busterminal
ved Dybbølsbro i København. Terminalen skal samle de mange
fjernbusser, der hver dag kører ind og ud af Danmarks hovedstad og give de cirka 1,4 millioner årlige fjernbuspassagerer en
lettere, smartere og mere sikker rejse.
Den nye busterminal skal på et hverdagsdøgn kunne servicere cirka 195 busser og placeres under Dybbølsbro Station
mellem jernbanen og Carsten Niebuhrs Gade langs IKEA’s
grund og Cabinn.
Målet med den nye busterminal er at samle fjernbustrafikken ét sted i København tæt på anden kollektiv trafik. På den
måde sikres en let og sikker tilgængelighed for de mange
fjernbuspassagerer, som rejser ind og ud af København fra
hele Danmark.
Projektet er nu budgetteret til at koste 146 millioner kroner,
og finansieres med 20 millioner kroner fra staten og 126 millioner kroner fra Københavns Kommune, hvoraf 86 millioner
kroner indhentes over 15 år via brugerbetaling fra busoperatørerne.

busterminal i sommeren 2023.

En stor del af de fjernbusser,

Det står klart, efter at Københavns

der kører til og fra København,

Borgerrepræsentation torsdag den

læsser i dag passagerer af og på

2. juni sikrede en ekstrabevilling

ved DGI Byen på Vesterbro, og

på i alt 29 millioner kroner til at

det giver stor trængsel og trafik-

opføre Busterminal København.

kaos for busser, biler, passagerer

Projektet var i foråret sendt i

og cyklister på Ingerslevsgade.

udbud, hvor de to indkomne til-

Med den nye busterminal ved

bud viste sig at være væsentligt

Dybbølsbro kan buspassagererne

højere, end bevillingen lød på.

nu se frem til en nemmere og

Vejdirektoratet ser rigtig meget

mere sikker adgang til fjernbus-

frem til i et tæt samarbejde med

serne, og cyklister vil ikke længere

Københavns Kommune at komme

skulle zigzagge for at komme for-

i gang med anlægsprojektet og

bi buspassagererne på cykelstien.

forventer, at der inden for meget
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BUS
Vejstruprød Bus Import • Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 74 56 13 26 • www.vbi-group.eu

Ny minibus

dstyr dstyr
Ekstra uer
t ekstra u

- mulighed

for lækk

mfort sæde
M1 stol - Kogo med ekstra vip
Ekstra bred

ort - Type 6

transp
Lettere syge

biler

Mercedes Benz Sprinter 315 CDI
Fra kr. 395.000,- eksl. moms

- efter dine ønsker og behov

Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

uch skærmie.
onsrat & 7” dito
telefon & med
Multifunktiilo
o,
ra
ic,
t, distron
rtp

Til styring af fa

E6 - 3500 kg. - M1 - Lift

Bemærk:
395.000 kr. er for standard Flex opbygning
uden hattehylde.
Den viste model har ekstra udstyr.

Kontakt:
Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

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

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

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

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

Gældsstyrelsen inddriver 2,9 mia.
kr. fra virksomheder med stor
gæld til det offentlige
Når først en virksomhed er gået

i 2021 blevet undersøgt, hvoraf ca.

eller selvstændigt erhvervsdri-

konkurs, er det vanskeligt for

10.000 har modtaget en såkaldt

vende, der hæfter personligt for

Gældsstyrelsen at inddrive gælden.

tilsigelse til udlægsforretning. Det vil

gælden.

Derfor har styrelsen et særligt fo-

sige en indkaldelse til møde med

kus på at sætte tidligt ind over for

fogeden. Derudover har styrelsen

virksomheder med stor gæld til

indgivet konkursbegæringer for ca.

det offentlige.

1.500 virksomheder.

I forbindelse med indsatsen

Gældsstyrelsens inddrivelses-

undersøger Gældsstyrelsen virk-

skridt over for virksomhederne er

somhederne og vurderer, hvordan

altid baseret på en individuel

deres gæld kan nedbringes hur-

vurdering af virksomhedens situ-

tigst muligt. Det kan fx være gen-

ation. Fx kigger styrelsens medar-

nem udlæg i værdier. Hvis der

bejdere på, om gælden er op-

ingen aktiver er, kan Gældsstyrel-

bygget systematisk igennem en

sen indlede konkursbehandling.

længere periode, eller om gælden

Det sker fx, hvis det vurderes, at

er opstået pludseligt på grund af

virksomheden er fanget i en nega-

særlige forhold. Fx som COVID-

tiv gældsspiral med risiko for at

19-nedlukningen.

opbygge yderligere gæld.
”Det er enormt vigtigt, at vi sætder med stor gæld. På den måde

anden side også skal vise hensyn

forebygger vi yderligere gældsstif-

overfor de virksomheder, som

telse hos nogle virksomheder ved

midlertidigt er kommet i vanske-

at begære dem konkurs, mens vi

ligheder på grund af nogle helt

hjælper andre med at komme på

ekstraordinære omstændigheder

rette spor, inden gælden kommer

i forbindelse med pandemien”,

ud af kontrol”, siger konstitueret

siger Henrik Rosendahl.

I alt er ca. 17.000 virksomheder

Taxa 4x35 komplet opbygning

”Det er en hårfin balance, hvor
at inddrive gæld, men på den

Rosendahl.

Dantaxi 4x48 komplet opbygning

vi på den ene side skal sørge for

ter tidligt ind over for virksomhe-

direktør i Gældsstyrelsen, Henrik

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Taxa & front view kamera

Bosch diagnosecenter
Elektronisk diagnose og fejludmåling
Varme & klima service
Webasto & Ebersbächer garanti-værksted

I alt har ca. 360.000 virksom-

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

heder gæld til det offentlige. Det
kan både være i form af selskaber
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Se her! Flere tusind kunder
kan da ikke tage fejl?

www.halda.com

Ny vejledning om medtagning
af cykel i en taxi
Hvornår er en cykel en
cykel?

Som anført ovenfor må køretøjet,

medtagning af en cykel i en taxi

inklusive cykel, dog fortsat ikke

bekendtgørelsen er fastsat regler

mere forståelige, har Færdselssty-

Det følger af taxiudstyrsbekendt-

være bredere end 2,55 meter.

om, hvor tunge cykler der kan

relsen udarbejdet en vejledning

gørelsens § 7, at en bil, der anven-

om taxiudstyrsbekendtgørelsens

des til taxikørsel, skal være indret-

For at gøre reglerne omkring

krav om dette.

Selvom der ikke i taxiudstyrs-

medtages på/i en taxi, er det

Cyklens vægt

Færdselsstyrelsens vurdering, at

tet eller udstyret således, at

Det findes ingen øvre grænse for,

der alene kan forventes medta-

Det er et krav, ifølge taxiud-

passagererne kan forlange enten

hvad en cykel må veje. En el-cykel

get cykler, som i kraft af deres

styrsbekendtgørelsen, at alle taxier

én barnevogn eller én cykel med

vurderes at være ca. 6-10 kg

vægt og dimensioner naturligt

er indrettet eller udstyret, så de

endtgørelsens § 3, stk. 1, at et

tungere end en gennemsnitlig

kan medtages på en standard

kan medtage en cykel. Men i

køretøj ikke må have en bredde,

konventionel cykel.

cykelholder.

takt med, at der er kommet flere

der overstiger 2,55 meter.

Det bemærkes dog, at cykel-

En arbejdsgiver skal sørge

cykler, der har mindre traditionelle

Der er hermed en naturlig af-

holdere har en maksimal vægt-

for, at arbejdsforholdene er sik-

former eller er udstyret med f.eks.

grænsning af, hvor lang en cykel,

kapacitet, de kan bære. Ofte vil

kerheds- og sundhedsmæssigt

en elmotor, har en del cykler fået

der hænger på en cykelholder

den maksimale vægtkapacitet for

fuldt forsvarlige. Det indebærer

en markant øget vægt. På grund

bag på et køretøj, kan være. Køretø-

en cykelholder med plads til to

blandt andet, at løft, træk og skub

af de tungere cykler, kan det der-

jet, inklusive cykel, må således ikke

cykler være 30-40 kg. Derfor skal

i arbejdsøjemed skal kunne ske i

for nogle gange være svært at

være bredere end 2,55 meter.

man være opmærksom på, hvor

overensstemmelse med arbejdstil-

meget vægt cykelholderen kan

synets vejledning om løft. Det vil

finde ud af, hvornår man kan få

Derudover gælder det at, hvis

sin cykel med, når man skal ud

en cykel, der hænger på en cykel-

holde til, og hvad cyklen vejer, når

være op til den enkelte chauffør

og køre med en taxi.

holder bag på en bil, er længere

en cykel skal transporteres.

at foretage en konkret vurdering

Derfor har Færdselsstyrelsen

end køretøjet er bredt, skal den

Der vil dermed ligeledes her,

af, om en given cykel kan medta-

udarbejdet følgende vejledning,

afmærkes i begge sider, når den

være en begrænsning på vægten

ges i taxien i overensstemmelse

der gør reglerne mere forståelige

rækker mere end 15 cm ud over

og dimensionerne på en cykel,

med overstående regler.

og give et hurtigt overblik over,

køretøjets side, jf. afmærknings-

der skal medtages på en taxi,

hvornår du kan få jernhesten med.

bekendtgørelsens § 4, stk. 1.

med en standard cykelholder.
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Vil du være selvstændig
taxivognmand?
Cabonline gør det nemt for dig, der gerne vil
være ny vognmand!
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 finansiering 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.

Endorsed by Cabonline

Mange anløb af krydstogtskibe
Der er fortsat fart på med mange

giver mange opgaver til taxi og

Årets krydstogtsæson i Køben-

ten var der booket omkring 350

cruise-anløb i København. Særligt

bus, fordi passager bliver landsat

havn minder meget om 2019-

anløb, hvoraf 150 er turn-around

de mange turn-around-anløb med

og mange nye passagerer hentes

sæsonen, året før coronapande-

anløb.

x-anmærkning i tabellen nedenfor,

på de københavnske hoteller

mien brød ud. Op til sæsonstar-

Ankomst
			
10.06.2022 07:00
10.06.2022 09:00
11.06.2022 07:00
11.06.2022 08:00
11.06.2022 09:00
11.06.2022 10:00
12.06.2022 08:00
12.06.2022 08:00
13.06.2022 07:00
14.06.2022 07:00
14.06.2022 10:00
15.06.2022 05:00
15.06.2022 08:00
16.06.2022 11:30
17.06.2022 08:00
18.06.2022 09:00
18.06.2022 10:00
19.06.2022 09:00
20.06.2022 08:00
21.06.2022 07:00
21.06.2022 07:00

Afgang

Skib

Til

Fra			

10.06.2022 16:00
14.06.2022 10:00
13.06.2022 18:00
11.06.2022 19:00
11.06.2022 18:00
11.06.2022 18:00
12.06.2022 18:00
12.06.2022 16:00
13.06.2022 19:00
14.06.2022 17:00
14.06.2022 18:00
15.06.2022 16:30
15.06.2022 17:00
17.06.2022 21:00
17.06.2022 17:00
18.06.2022 18:00
18.06.2022 18:00
19.06.2022 18:00
20.06.2022 20:00
21.06.2022 21:00
22.06.2022 13:00

Nieuw Statendam
Schleswig-Holstein
Viking Jupiter
AIDAbella
MSC Poesia
Costa Diadema
MSC Gradiosa
AIDAnova
Europa 2
Norwegian Getaway
AIDAmar
Voyager of the Seas
Azamara Pursuit
Marina
Mein Schiff 6
MSC Poesia
Costa Diadema
MSC Gradiosa
AIDAdiva
Seven Seas Splendor
Silver Moon

Oceankaj
Ndr.Toldbod
Langelinie
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie

Övriga danska hamnar			
Övriga danska hamnar
Rønne				
Århus
Oslo				
Kiel				
Kiel				
Kiel
Göteborg
Stockholm				
Stockholm
Århus				
Kiel
Gdynia				
Århus
Stockholm				
Kiel				
Kiel				
Århus		
Gdansk				
Ålborg				
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*Turnaround
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ankomst
21.06.2022 08:00
21.06.2022 11:00
23.06.2022 07:00
23.06.2022 08:00
23.06.2022 08:00
23.06.2022 10:00
23.06.2022 21:00
25.06.2022 09:00
25.06.2022 10:00
26.06.2022 08:00
27.06.2022 08:00
27.06.2022 08:00
27.06.2022 08:00
28.06.2022 07:00
29.06.2022 07:00
29.06.2022 08:00
29.06.2022 08:00
01.07.2022 07:00
01.07.2022 10:00
02.07.2022 07:00
02.07.2022 07:00
02.07.2022 09:00
02.07.2022 10:00
03.07.2022 09:00
03.07.2022 13:00
04.07.2022 08:00
04.07.2022 08:00
04.07.2022 13:00
05.07.2022 08:00
06.07.2022 07:00
06.07.2022 07:00
08.07.2022 07:00
09.07.2022 07:00
09.07.2022 09:00
09.07.2022 10:00
10.07.2022 08:00
11.07.2022 08:00
11.07.2022 08:00
12.07.2022 07:00
12.07.2022 09:00
13.07.2022 06:00
13.07.2022 13:00
15.07.2022 07:00

Afgang

Skib
21.06.2022 18:00
22.06.2022 16:00
23.06.2022 18:00
23.06.2022 17:00
23.06.2022 19:00
23.06.2022 18:00
24.06.2022 18:00
25.06.2022 18:00
25.06.2022 18:00
26.06.2022 18:00
28.06.2022 17:00
27.06.2022 16:00
27.06.2022 22:00
28.06.2022 18:00
29.06.2022 16:00
29.06.2022 18:00
29.06.2022 17:00
01.07.2022 16:00
01.07.2022 18:00
02.07.2022 17:00
02.07.2022 16:00
02.07.2022 18:00
02.07.2022 18:00
03.07.2022 18:00
03.07.2022 20:00
04.07.2022 20:00
04.07.2022 17:00
05.07.2022 19:00
05.07.2022 18:00
06.07.2022 18:00
06.07.2022 17:00
08.07.2022 18:00
09.07.2022 17:00
09.07.2022 18:00
09.07.2022 18:00
10.07.2022 18:00
11.07.2022 16:00
11.07.2022 23:00
13.07.2022 22:00
12.07.2022 16:00
13.07.2022 22:00
13.07.2022 20:00
19.07.2022 19:00

Til

Fra			

Viking Star
Nieuw Statendam
Queen Victoria
Star Legend
Sea Cloud Spirit
AIDAmar
Azamara Pursuit
MSC Poesia
Costa Diadema
MSC Gradiosa
Le Champlain
AIDAnova
Enchanted Princess
Azamara Quest
Carnival Pride
Viking Jupiter
Mein Schiff 6
Star Legend
AIDAdiva
Seabourn Ovation
Norwegian Dawn
MSC Poesia
Costa Diadema
MSC Gradiosa
AIDAmar
AIDAdiva
Spirit of Adventure
Silver Moon
Viking Star
Azamara Pursuit
Nieuw Statendam
Seven Seas Splendor
Seabourn Ovation
MSC Poesia
Costa Diadema
MSC Grandiosa
AIDAnova
Sea Cloud Spirit
Sky Princess
Le Champlain
Island Princess
AIDAmar
Silver Moon

Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Ndr.Toldbod
Langelinie
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Ndr.Toldbod
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Ndr.Toldbod
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Langelinie
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Ndr.Toldbod
Oceankaj
Ndr.Toldbod
Oceankaj
Langelinie
Langelinie
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Warnemunde
Övriga danska hamnar			
Hamburg
Gudhjem				
Okänd Hamn
Bergen (Ågotnes)
Helsingborg-Ängelholm apt
Oslo				
Kiel				
Kiel				
Warnemunde				
Kiel			
Kristiansand
Kiel				
Övriga danska hamnar
Warnemunde
Århus
Bergen (Ågotnes)			
Karlskrona
Övriga danska hamnar			
Kiel				
Stockholm				
Kiel				
Kiel				
Karlskrona
Århus
Okänd Hamn
Gdansk				
Ålborg
Bergen				
Övriga danska hamnar			
Gdansk				
Ålborg				
Oslo				
Kiel				
Kiel				
Kiel
Gdansk
Övriga danska hamnar
Rønne				
Övriga danska hamnar			
Gdynia				
Oslo				

*Turnaround
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Den nye SUV, Mercedes-Benz har

Massagefunktioner

Den ny GLC leveres som stan-

af. Massagefunktionen kan aktive-

4MATIC-firehjulstræk som stan-

Klare linjer og dynamiske propor-

dard med EASY-PACK bagklap.

res med ENERGIZING pakke Plus,

dard, og så klarer plug-in hybrid-

tioner kendetegner designet på

Således er den både rummeligt,

der fås som ekstraudstyr.

versionen over 100 kilometer på

den ny GLC. SUV’ens sportslige

funktionelt og eksklusivt udstyret.

en enkelt opladning.

udtryk overbeviser både i byen og

Med Bagagerumskomfort-pakken

uden for almindelig vej.

bliver den ny GLC endnu mere

Den nye GLC præsenteres i
Danmark senere på året, men vil

Og et nyfortolket design får

komfortabel.

du køre GLC SUV denne sommer,

den ny GLC til at fremstå mere

så kan du stadig nå at få fat i den

intelligent, dynamisk og suveræn

holder føreren og forsædepassa-

Forskellige massagefunktioner

nuværende model.

end nogensinde før.

geren fit og får dem til at slappe
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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.
Lovmæssigt krav om egenkapital på 40.000 kr.

Kontakt TAXI Minibus & BUS Danmark
49 262626 • 31 171921 • taxi@verting.dk
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Rundt omkring.....

Ny cykelbillet i togene
Fra den 1. juli indføres en ny cykelpladsbillet og nye ensartede regler for cykler i DSB’s fjern- og regionaltog.
Den nye cykelpladsbillet bliver sat til salg fra fredag
den 1. juli og giver adgang til at tage cyklen med på
afgange med alle DSB’s Lyn-, Intercity- og Regionaltog.
Løsningen med en cykelpladsbillet erstatter den tidligere cykelbillet, hvor man ikke var garanteret en plads
til cyklen. Samtidig er det fremadrettet et krav, at man
skal have en cykelpladsbillet for at tage cyklen med. På
den måde er der sikret plads til cyklerne - og til kunder
uden cykel herunder også til kunder i kørestol eller med
barnevogn.
Arbejdet for at gøre det lettere at tage cyklen med i
togene fortsætter og når DSB modtager de nye togsæt
og vogne, er der taget højde for, at det skal være lettere
at komme ind i togene samt, at der er pladser til cyklerne.
Cykelbilletten koster 20 kroner og kan købes i DSB’s
App, billetautomater, i DSB /-Eleven butikker, i DSB’s
Kundecenter eller billetsalg.

Ny app fra Dansk PersonTransports skal dokumentere ulovlig cabotagekørsel
En ny Carbotage-app fra DTP kan nu downloades.
Formålet med appen er at dokumentere ulovlig
cabotagekørsel i Danmark.
På appen kan chaufføren nemt og hurtigt via telefonens kamera indscanne registreringsnummeret på
en udenlandsk turistbus. Appen registrerer automatisk tid og det præcise
sted for, hvor bussen har befundet sig.
Målet er, at flere af de virksomheder der
overtræder den danske lovgivning vil
blive opdaget.
Tilbage i 2017 blev der afsløret op
mod 371 udenlandske busser, som
kørte systematisk cabotage i København hen over sommeren.

Det er fortsat gratis at tage cyklen med i S-tog.

Ny bekendtgørelse
Færdselsstyrelsen samler implementeringen af MIDdirektivet for taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas i en bekendtgørelse.
For at samle MID-direktivets regler og bilag har Færdselsstyren udarbejdet en ny hovedbekendtgørelse
(bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af
taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas). Som
konsekvens af den nye hovedbekendtgørelse ophæves
den eksisterende implementering i bekendtgørelserne på taxi- og
synsområdet.

Tidligere var MID-direktivet (Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2014/32/EU af 26. februar 2014) for så vidt
angår taxametre og gasanalysatorer, implementeret i
separate bekendtgørelser på taxi- og synsområdet.
Den nye hovedbekendtgørelse præciserer krav og processer vedrørende taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas.
Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2022.
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Den sidste kommunale
ambulancetjeneste er lukket
Siden 1898 har Københavns

Spændende opgaver

Brandvæsen og siden 1901 også

Brandfolkene, 152 Jensen og 15

Frederiksberg Brandvæsen udført

Frederiksen, blev den 19. oktober

ambulancetjeneste. Efter tabet

1942 sendt på Amalienborg for

af ambulanceudbuddet og efter

at hente Hans Majestæt Kong

aftale med Region Hovedstaden

Christian X, som var styrtet med

blev ansvaret for ambulancetje-

sin hest. Kongen blev transporte-

nesten den 1. juni overdraget til

ret til Diakonissestiftelsen.

Region Hovedstaden.
Begge brandvæsener har været

I masser af tilfælde har brandfolk og ambulancereddere været

med i front i udviklingen af den

i forreste linje ved store og vold-

moderne ambulancetjeneste og

somme hændelser i Hovedsta-

det præhospitale arbejde. Efter

den. Bl.a. ved minekatastrofen på

en start med hestetrukne vogne

Holmen, eksplosionen på Valby

omfattede udviklingen også for-

Gasværk, flystyrt i Sydhavnen,

søg med lægeambulancer - Det vi

branden på Hotel Hafnia, togulyk-

at kunne forsvare sig selv og

man 13 døde og over 200 hårdt

i dag kalder akutlægebiler. Fra de

kerne i Vigerslev og på Nørreport,

patienterne på ambulanceudryk-

kvæstede til hospitalerne.

første forsøg i 1972 til en mere

utallige gadekampe mellem politi

ninger, og man deltog i rednings-

permanent bemanding fra 1985.

og BZ’ere, busulykken ved Knip-

arbejdet efter bombeangrebene

pelsbro, bombesprængninger og

på Christianshavn og ved den

skyderier.

Franske Skole på Frederiksberg.

Siden den første ambulancetur
blev kørt den 1. april 1898, har

Hestetrukken ambulance

brandfolk og ambulancereddere

Men uden sammenligning var

kørt over 4,8 millioner ambulan-

besættelsen en særlig dramatisk

strejken og befrielsen var særde-

ceudrykninger i København og på

periode. Flere brandfolk bevæb-

les travle og dramatiske. Alene et

Frederiksberg.

nede sig i den politiløse tid for

døgn i juli 1944 transporterede

Artiklen er uddrag fra Hovedstadens Beredskab.

Også dagene omkring folke-
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