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Bus, taxi og lastbiler
i samme forretning

Kun 10 % af chaufførerne i
Region Hovedstaden er korrekt
og lovligt hjemsendt på en
organisationsaftale
Fanø Kommune trækker vognmand i retten i tvivlsom sag om
tilbagekaldelse af 4 tilladelser

ADVOKATER

KURSER/UDDANNELSE

Adil Advokater

AMU SYD

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

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

Autoglas

Halsnæs Autoglas - Tlf. 40 20 09 79

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

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

Buskort - BAB - Flex

REPARATION AF INTERIØR
OG DØRBEKLÆDNING
Reparationer af kofangere, instrumentborde,
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk

REVISION OG BOGFØRING
Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll
Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.dk

Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

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

TaxiRiget ApS

FINANSIERING

EUC Nord

Revision 80 ApS - Registreret revisor

Mercedes-Benz Finans Danmark AS
Digevej 114, 2300 København S
Tlf.: 33 78 89 00
E-mail: kundeservice@daimler.com
www.mercedes-benz.dk

Nykredit Leasing A/S

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

EUC Sjælland i Køge

Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

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

UCplus A/S

FORENINGER/FAG.ORG.

Vognmmandsspecialisterne ApS

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

Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00
Islandsvej 5, 7100 Vejle
BUS & GODS vognmandskurser
www.blivvognmand.dk -tlf. 2234 0500

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER
Auto El Specialisten

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

Larsens Auto-El

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

RTT

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

Gørløse Auto Import ApS

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen

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

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

FORSIKRINGER
ETU Forsikring A/S
Forsikring for Taxi og Flextrafik biler
Tlf 74 72 86 13, mail: erik@etuforsikring

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
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Taxavognmand John Nielsen
hårdt ramt af coronavirus
Vognmand igennem mange år i

med coronavirus også er ramt af

TAXA 4x35, John Nielsen og hans

en lungebetændelse.

kone er hårdt ramt af coronavirus
ikke i tvivl om, hvor og hvornår

Mange ældre kører stadig
taxa

han blev smittet:

“Det var ikke rart at opleve, hvor-

på tredje uge. John Nielsen er

“Jeg fik en tur den 9. marts

dan alle de corona-ramte patienter

fra Virum Sundhedshus på Geels

lå isolerede på Herlev Sygehus.

Plads nr. 20. Kunden var italiener

De havde det ikke godt og uden

og han virkede meget mystisk,

for stod der vagter, der visiterede

som om han var klar over, at den

hvem, der måtte komme ind på

var gal. Han sagde ikke meget og

sygehuset”, fortæller John Nielsen

skulle køres til et hotel på Jarmers

videre.

Plads.
Ret hurtigt herefter blev jeg

Han er noget bekymret for
sine ældre kolleger, der stadig sid-

først forkølet og fik vejrtræknings-

der bag rattet i taxierne. For det

problemer, høj temperatur og

gør mange ældre chauffører, fordi

svimmelhed samt hovedpine og

det er nødvendigt for dem for at

opkastning. Efterfølgende blev jeg

skaffe til huslejen, da de igennem

træt og sov det meste af tiden.

mange år ikke har sparet op og

I sidste uge kørte min søn mig

ej eller har været ansat under

på Herlev Sygehus, hvor det blev

forhold med ret til pensionsop-

konstateret, at jeg var smittet

sparing.

med coronavirus. Jeg var indlagt i

John Nielsen er bekymret for sine ældre kolleger, der stadig sidder bag rattet i taxierne.

Personligt mangler John Nielsen

tre dage og er nu sengeliggende

ikke noget. Han har en formue,

“Jeg er glad for mit job, men det

hjemme sammen med min kone

han kan tære på, men han har i

varer nok lidt før jeg er på gaden

- dog uden feber og jeg synes, at

en alder af 71 år ingen planer om

igen. Jeg har stadig madlede og

jeg er i bedring”, fortæller John

at stoppe sin taxavognmandsvirk-

spiser derfor ikke ret meget”, slut-

Nielsen, som er bekymret for sin

somhed, da jobbet er med til at

ter John Nielsen.

kone, der ud over at være smittet

holde ham i gang.
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Bus,taxi&lastbiler
Hirtshals Taxi & Godstransport
Frederikshavn Turistfart
Hjørring Turistfart
Brønderslev Turistfart
Hirtshals Turistfart.....
Ja, firmanavnene er mange. Lars

mindre end tre gange. Ikke fordi

med to taxier og er i dag oppe

lynet som firmalogo indikerer det,

Dyrskjøt Andersen driver sin for-

han ikke er lærenem, men fordi

på en årlig omsætning på 40

at vi når det hele”, fortæller Lars

retning noget anderledes end de

loven dengang påbød et vogn-

millioner kroner fordelt på 80

Dyrskjøt Andersen og fortsætter:

fleste. For ham gælder det ikke

mandskursus individuelt til taxi,

enheder inklusive køletrailere og

om at byde ind på opgaver for

bus og lastbil.

fire rutebiler, der kører for NT. Lars

ditører. De ringer, når de er kom-

Dyrskjøt Andersen er medlem af

met lidt i bekneb eller de mangler

rejsegarantifonden.

en bil til lige at løse en speciel

enhver pris. Det handler mere

Vognparken består af 10 bus-

“Vi kører for alle mulige spe-

om at kunne levere en vare, der

ser, 10 minibusser, 10 taxier, en

er efterspørgsel på, og det gøres

del lastbiler og ikke mindre end

“Jeg driver en fuldstændig

der fra flere forretningsadresser i

20 studenterbiler, som dog kun

atypisk forretning i forhold til

opgaven med det samme. På

Nordjylland. Vel at mærke under

kører syv dage om året. Ifølge

andre vognmænd. På lastbilområ-

den måde er det også lidt lettere

samme CVR-nummer!

Lars Dyrskjøt Andersen findes

det kører vi ikke længere for faste

for os, at få det vi skal have og

En af forretningerne hedder

opgave. De ved, at vi springer på

der kun to slags lastbiler – en ny

speditører. Vi lever fra hånden

ikke få for lidt”, forklarer Lars Dyr-

Frederikshavn Turistfart, og der

Scania og en brugt Scania, men

til munden og ingen af vores

skjøt Andersen videre, uden dog

er lignende afdelinger i Hjørring

alligevel har der sneget sig et par

chauffører ved, hvad de skal lave

at nævne, at det er penge, det

og Brønderslev, hvor køretøjerne

Mercedes-Benz og Volvo lastbiler

den næste dag. Vi har et godt ry

drejer sig om.

også er malet i de samme farver.

ind i vognparken.

og røgte. Kunderne ved, at når vi

Lars Dyrskjøt Andersen har
været på vognmandskursus ikke

Lars Dyrskjøt Andersen
startede som vognmand i 1999

siger ja til en tur, så kan de regne
med, at den bliver kørt og med
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Bus,taxi&lastbiler
stillede i sin tid som betingelse
over for den daværende Hirtshals
Kommune, at han ville have to
taxitilladelser fra start for at kunne
levere en nødvendig service og
hvis det ikke kunne lade sig gøre,
var han ikke interesseret i at starte
en taxiforretning.
“Sådan blev det og ret hurtigt
blev to biler til tre biler og vi
kunne slet ikke holde kørslen fra
hus. Dengang var der mere taxikørsel, end der er i dag, hvor vi
er underlagt Dantaxi. 20 af mine
60 chauffører kører også som taxichauffører, men omvendt er det
kun nogle enkelte af taxichaufførerne, der kan køre lastbil og bus.
Hans Sørensen, som ses til venstre i billedet, har været ansat hos Lars Dyrskjøt Andersen (th) lige siden vognmandsfirmaet blev etableret 11999.

Geografisk rigtig placering

leverer endvidere mange kunder

En bil i fast drift over for den

til taxierne og turistbusserne.

samme kunde ville aldrig kunne

Mangler kun en særlig bil i
vognparken

holde den samme omsætning.
Derfor bydes ikke ind på opgaver
til konkurrencedygtige priser, men
der leveres en kvalitet, som
kunderne efterspørger og det er
absolut en fordel, at der geografisk opereres i et område af
Danmark med en del færgetrafik.
Der kommer nemlig mange transportopgaver fra Norge og Lars
Dyrskjøt Andersen samarbejder
med flere norske firmaer, som f.
eks. Smyril Line Cargo, der sender
en del trailere med færgerne til
Danmark fra Norge, Island og
Færøerne. Forleden var der to læs
farligt gods, der skulle hentes i
Aarhus og køres til Rotterdam i
Holland. Færgeselskaberne

Min mor var også taxivognmand.
Hun havde kun faste kunder om
søndagen. Det var kørsel til kirke.
Sådan var det også da min førstemand, Hans Sørensen og jeg i sin
tid startede op med kun to taxier.
Vi måtte bygge en kundekreds
op fra ingenting og kørte døgnet
rundt. Der var aldrig lukket og sådan er det stadig. Men vi jokede
en del med de mange fulderik-

Lars Dyrskjøt Andersen var ikke sen til at udvide taxiforretningen i 1999 og har i dag 80
køretøjer i vognmandsforretningen.

ker, som vi havde både positive
og negative oplevelser med. Vi
kendte dem godt og med al den

en bil til deres sidste tur. Den bil

Det er det, der er udfordringen

fornøjelse, der var med at slæbe

har vi dog ikke fået købt endnu”,

til daglig - særligt når chauffører

dem ud og ind af bilerne, så lo-

lyder det i en frisk bemærkning

holder sig til det faste køretøj, de

vede vi dem også at få anskaffet

fra Lars Dyrskjøt Andersen. Han

arbejder i til daglig. Det hjælper
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Bus,taxi&lastbiler
selvfølgelig, når buschaufførerne

er havnet her, fordi min far, Hans

også kan køre lastbil”.

Jørgen Plovholdt Andersen, blev

Lars Dyrskjøt Andersen har

taxivognmand efter at have kørt

gennem årene således haft udfor-

lastbil i mange år. Min farfar var

dringer med at fordele chauffører

ligeledes taxivognmand og kørte

på alle køretøjerne. Ikke mindst

med gasgenerator under krigen,

fordi den konstante udvikling i

så det ligger lidt i blodet, det

firmaet medfører, at der udvides

der med at udføre service over

med nye køretøjer i vognparken i

for kunderne”, understreger Lars

snit hver tredje måned.

Dyrskjøt Andersen og erkender, at

Lars Dyrskjøt Andersen er

der ikke er mange danske vogn-

lige begejstret for alle grenene i

mænd inden for persontransport,

hans vognmandsforretning. Der

som også lige har en afdeling

er ingen opgaver, han foretrækker

med mange lastbiler.

frem for andre:

Lars Dyrskjøt Andersens nyeste bus - en Neoplan dobbeltdækker med plads til 82 passagerer .

“Jeg synes, det er lige spændende over det hele. Jeg tror, jeg

Vi har stadig købere til din taxiforretning
Vi har kontakt med flere, der ønsker at blive vognmænd eller udvide deres nuværende
taxiforretning. Så går du og overvejer at sælge kontakt Thomas eller Per.
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.
Har du allerede en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte til Taxi 4x27 kan
vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.
Kontakt: Adm. direktør Thomas RB Petersen, tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 2700
Salgschef Per Hansen, ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32

Vognmand søger en taxiforretning med op til 10 taxier...
kontakt Per for at høre nærmere, hvis du vil sælge.
Endorsed by Cabonline
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Prius+
Mirai

Camry

Corolla Touring Sports

RAV4

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

Så kontakt din lokale Toyota-forhandler, eller se mere på toyota.dk/taxi
Prius+. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2 km/l. CO2-udslip 131-132 g/km.
Mirai. Er en brintbil. CO2-udslip 0 g/km.
RAV4. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 17,2-17,9 km/l. CO2-udslip 126-131 g/km.
Camry. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,2-18,9 km/l. CO2-udslip 119-125 g/km.

TAXI Minibus & Bus Danmark MARTS 2020

Corolla Touring Sports. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,9-22,2 km/l. CO2-udslip 101-119 g/km.

7

Kun 10 % af chaufførerne i
Region Hovedstaden er korrekt
og lovligt hjemsendt på en
organisationsaftale
Siden statsminister Mette Frede-

3F - Chaufførernes i København,

sationer, der indgår i den danske

det tidspunkt, hvor statsministe-

riksen lukkede Danmark ned, har

Bo Weye og han fortsætter:

arbejdsmarkedsmodel, er nogle af

ren meldte ud, at vi lukkede ned.

de ting vi ser”, fortæller Bo Weye.

Det er dokumentfalsk”, understre-

3F - Chaufførerne i København

“Ifølge vores A-kasse er der

oplevet en kæmpe tilgang af

pr. 29/3 blevet 302 flere ledige

“Taxierne volder især store

ledige.

og nu er tallet oppe på 522 le-

problemer. Vores A-kasse beretter

ger Bo Weye.
I den forbindelse finder Bo

dige. Det svarer til 137 procent

om problemer med overhovedet

Weye, at det er værd at påpege,

omkring 2.500-3.000 fuldtids-

flere, men det skal bemærkes, at

at få de dokumenter ind, som

at regeringen har skærpet straffen

ansatte taxichauffører i Region

stigningen kun gælder for ledige

der skal bruges for at kunne til-

for at udnytte Coronakrisen.

Hovedstaden, så er det vel kun

i vores afdeling - 3F Københavns

melde chaufførerne som ledige.

omkring 220 chauffører, der

Chauffører. Hertil kommer alle de

Derudover slås vi blandt meget

mer, men at forsøge at hægte sig

er korrekt og lovligt hjemsendt

andre 3F-afdelinger i regionen og

andet med:

på en organisationsaftale vel-

på en organisationsaftale som

alle de øvrige A-kasser", påpeger

* Brug af dokumenter som repræ-

vidende, at man ikke er en del

følge af coronakrisen. Desværre

Bo Weye. Han har især bidt mærke

senterer overenskomster, som vogn-

af den, eller tilbagedatere en op-

er formodningen, at mellem 10-

i, hvordan dele af persontranspor-

mændene ikke selv er en del af.

sigelse, for at slippe for at skulle

25% af disse chauffører ikke er

tens virkelighed bliver udstillet i

* Hjemsendelser, som vogn-

betale opsigelsesvarsel til sine

medlem af en statsanerkendt

denne svære tid:

mændene slet ikke har hjemmel

ansatte, kunne godt opfattes som

til og som stiller deres ansatte i

netop en udnyttelse”.

“Hvis antagelsen er, at der er

A-kasse og derfor ikke kan modtage dagpenge”.
Det fortæller faglig konsulent i

“Irregulære ansættelsesformer,

“Jeg skal ikke gøre mig til dom-

manglende overenskomster og

en rigtig dårlig situation.

intet medlemskab af de organi-

* Upræcise kontrakter, der ikke

ordnede forhold for både arbejds-

Bo Weye er overbevist om, at

opfylder kravene i Ansættelsesbe-

givere og lønmodtagere ville have

visloven.

hjulpet alle meget bedre igennem

Derudover har taxivognmæn-

denne krise, og det er hans håb,

dene brugt fantasien i forhold til

at mange har lært af denne krise

opsigelsesformer. Der er set flere

og får rettet op, så chauffører og

eksempler på vognmænd, som

vognmænd står bedre rustet i

opsagde deres medarbejdere og

fremtiden - især hvis corona-

gav dem deres opsigelsesvarsel,

pandamien vender tilbage til

så det netop passede med, at de

efteråret.

havde sidste arbejdsdag omkring

Faglig konsulent i 3F - Chaufførerne i København, Bo Weye.
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Det er hårde tider for alle
taxivognmænd og centraler!
Taxibranchen er nærmest gået i stå. Indtjeningen er styrtdykket og mange biler holder stille – eller næsten stille.
Vi skal ikke nægte, at tiderne også er hårde for vognmænd i Cabonline Danmark. Hver enkel vognmand har dog en
kæmpe fordel i den måde vores pladslejestruktur er opbygget. Hos os betaler man et lavt ugentligt gebyr på kun kr.
250,- om ugen* og 4,75% af den ikke-kontante omsætning, der jo er 0,- hvis bilen holder stille. Så i stedet for at betale
adskillige tusinder om måneden, så koster det kun 250 kroner om ugen at holde stille.
Mange vognmænd har ovenikøbet fået aftale om at udskyde betalingen til september, så bilen holder stille uden
omkostninger til kørselskontor/bestillingskontor.
Trods Corona-krisen, så er strategien uændret: Cabonlines mål er at skabe et landsdækkende netværk af taxivognmænd og taxicentraler under Cabonline – og vi vil gerne have dig og din central med.
Vi tilbyder følgende:
Pladsleje/vederlag
• Kr. 250,- ugen/vogn
• Der betales 4,75% af ikke-kontant omsætning i afgift.
• Prisen ligger fast indtil 31. marts 2022
Binding
• Uopsigelig indtil 31. marts 2022, herefter løbende måned plus 6 mdr.
• Ændringer i pladslejevederlaget og procenten varsles med 6 måneder, dog tidligst fra 31. marts 2022
• Ingen krav om konvertering af tilladelse for at blive optaget
Andet
• Der afregnes ugentligt
• Har du egne aftaler med Flex, kan disse fortsættes som egne aftaler til udløb og i det omfang det lokale trafikselskab tillader det.
• Gratis anlæg med første montering betalt
• Første profilindpakning betalt
• Priser og rabatter sættes i dialog med Vognmandsforeningen, hvis repræsentanter vælges af vognmændene selv.
• Adgang til indkøbs- og rabataftaler, herunder forsikring
• Ingen skjulte taximeterrabatter
Er du Kørselskontor eller bestillingskontor og ønsker en lav fast pladsleje til dine vognmænd,
så kontakt os for en dialog om samarbejde.
Kontakt			
• Adm. direktør Thomas RB Petersen: tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00
• Salgschef Per Hansen: ph@taxi4x27.dk eller mobil 21 25 13 32
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Har du allerede en aftale med andet selskab, og ønsker at skifte
til Taxi 4x27 kan vores advokat læse din nuværende kontrakt igennem. Så kan vi se, hvad vi evt. kan gøre for dig.
* Den reducerede pladsleje tilbydes alle vognmænd i hele landet frem til 31. marts 2022.

Endorsed by Cabonline

Fanø Kommune trækker vognmand i retten i tvivlsom sag om
tilbagekaldelse af 4 tilladelser
“Normalt er der i sager om tilbge-

ingen landtaxi. Sådan er det over

materiale om sagen fra Fanø

det, at det er sådan, det er. Hvis

kaldelse af tilladelser altid en an-

hele landet. Hvis ikke en kom-

Kommune, som mødte op med

der ikke er kommunale kørsels-

ledning, hvor en vognmand ankla-

mune spænder et sikkerhedsnet

borgmesteren, kommunaldirektø-

opgaver, så lukker landvognman-

ges for at have gjort noget forkert.

ud i form af kommunale opgaver

ren, den tidligere udvalgsformand

den, men alligevel sætter Fanø

Her var det mere diffust. Det bar

- så er der ingen landvognmand”.

samt to kommunale medarbej-

Kommune Cowi på opgaven.

præg af, at en vognmand brok-

Sådan forklarer advokat Henrik

dere. Det var tydeligvis en sag,

Cowi anbefaler en minibus til 20

kede sig over, at han ikke kunne

Karl Nielsen, fra Advokatfirmaet

hvori der var gået lokalpolitik. Alle

personer, som så skal køre rundt

drive forretning, hvis der ikke var

Koch-Christensen i København

- undtagen kommunaldirektøren,

på øen og samle dem op, der

kommunale kørselsopgaver. Og

indledningsvis om en sag med

tog sagen meget personligt. Det

har behov for kørsel under de

en kommune der siger, “jamen

personlige følelser fra begge parter.

var helt ude af proportioner, men

kommunale ordninger”, fortæller

jeg er imponeret over, at Fritz

Henrik Karl Nielsen.

du har jo ikke krav på kommunale
kørsler”. Og det er jo rigtigt, det

Fire retsdage

Quistorff havde stået imod det

har vognmanden ikke, men om-

“Fritz Quistorff fra Fanø Taxi og

psykiske pres så længe og at han

med taxi på Fanø. Fritz Quistorff

vendt bør kommunen også forstå,

jeg var godt forberedte inden vi

tilmed gjorde en god figur i ret-

kan ikke mere og siger fra på at

at hvis der ikke er kommunale

skulle bruge fire dage ved Retten

ten”, fortæller advokat Henrik Karl

udføre taxikørsel på Fanø. Borg-

kørselsopgaver, så er der heller

i Esbjerg. Der var 1.000 siders

Nielsen videre.

mesteren er dog i kontakt med

Sagen handler om tilbagekal-

Med en bus i drift er det slut

Fritz Quistorff flere gange uden

delse af fire kommunale taxitilla-

det fører til et reelt resultat og til

delser, som Fritz Quistorff havde

sidst tilbagekalder Fanø Kom-

i sin landvognmandsforretning,

mune alle fire taxitilladelser og

Fanø Taxi. Fritz Quistorff havde

begrunder det i kørselsvægring

flere gange været i dialog med

fra Fritz Quistorff side. Ydermere

Fanø Kommune og fortalt, at hvis

hænger Fanø Kommune Fritz

der ikke længere var kommunale

Quistorff op på, at han ikke har

kørselsopgaver, vil han ikke kunne

forevist registreringsattester, når

få forretningen til at hænge sam-

han har skiftet biler. Det er en

men og han ville i stedet blive

overtrædelse, mener kommunen.

nødt til at stoppe.
“Det ved man jo fra hele lan-

Fritz Quistorff mens han endnu kørte
taxi på Fanø.
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“Ja, det er ifølge loven en overtrædelse, men på en ø med fire

biler er det aldrig tidligere prakti-

på Fanø uden kommunekørsel,

seret. Altså en begrundelse Fanø

nøjagtig som det er i alle andre

Kommune finder til lejligheden.

landkommuner.

I den sidste periode var der kun

“På den anden side har kom-

biler på to af tilladelserne. Den

munen gerne ville spare nogle

ene blev holdt i reserve, men det

penge og sætter Cowi på opga-

siger kommunen, at det kendte

ven. Cowi finder ganske rigtigt

de ikke noget til. Den anden bil

en løsning, hvor kommunen kan

var ved at blive skiftet ud og pla-

spare nogle penge. Problemet

nen var at konvertere alle fire til-

er bare, at vi ved ikke, om Cowi

ladelser, men kommunen kom-

samtidig har fortalt kommunen,

mer ham i forkøbet og kontakter

at hvis i anskaffer en bus, så er

Færdselsstyrelsen og anmoder

der ikke længere grundlag for

dem om at stoppe konverterin-

taxi på Fanø. Det ses også ved, at

gen, fordi de vil tilbagekalde tilla-

kommunen på et tidspunkt slår

delserne. For mig at se virkede

tilladelser op, uden at der er en

det som om, at Fanø Kommune

eneste ansøger. Herefter beslutter

manglede lidt viden om, hvordan

Fanø Kommune at betale Esbjerg

Fritz Quistorff valgte dog at

taxiloven fungerer. Bl.a. blev der

Taxa for at have en bil på øen en

følge kommunens pålæg og holdt

var stoppet, bliver denne sag

fra en udvalgsformand forklaret,

gang imellem”, forklarer advoka-

forretningen åben og da Kommu-

udsat. Politiet kan jo ikke rejse

at de udbød kørslen som en bus-

ten videre.

nen tilbagekaldte tilladelserne,

tiltale mod en mand for at køre,

blev han ved med at køre, fordi

når han har ret til at køre.

kørsel og regnede med at Fritz

Advokat Henrik Karl Nielsen undrer sig over, at Fanø Kommune - efter de havde indsat en bus,
pålagde Fritz Quistorff at holde forretningen åben med alle fire biler.

Henrik Karl Nielsen undrer sig

politiet om, at vognmanden ikke

Quistorff ville byde. Jeg spurgte

også over, at Fanø Kommune

det har opsættende virkning, når

udvalgsformanden, om man

- efter de havde indsat en bus,

han indbringer kommunens afgø-

kan få udleveret sin taxitilladelser

kunne udføre buskørsel til 19 pas-

pålagde Fritz Quistorff at holde for-

relse for retten.

og konvertere dem. Dommen

sagerer i en taxi. Det vidste hun

retningen åben med alle fire biler:

ikke noget om, men Fritz Quistorff

Fanø Kommune tilsidesætter
vognmandens rettigheder og fort-

“Kommunen pålagde Fritz

var jo vognmand, så han kunne

Quistorff at holde åbent og gik ind

sætter med at presse Fritz Quistorff

jo bare skaffe den bil, der skulle

og bestemte, hvornår han skulle

til at stoppe. Bl.a. kontakter de den

til, forklarede udvalgsformanden

holde åbent på trods af, at der i

lokale landbetjent, som beordres

- altså en bemærkning man godt

taxiloven står, at hvis der fra kom-

til at stoppe vognmanden, hvilket

kan blive lidt træt i hovedet af at

munens side er krav om udnyt-

er helt forkert, fordi vognmanden

høre på”, erkender Henrik Karl

telse i et bestemt omfang, skal

ifølge loven har ret til at køre, mens

Nielsen.

det stå anført i selve tilladelsen.

sagen verserer. Politiet rejste tiltale

For ham virker det som om, at

Men her mener kommunen altså,

for at Fritz Quistorff ikke havde

kommunen på den ene side godt

at de bare kan gå ind og bestemme,

afleveret sine tilladelser efter han

har kunne se, at man ikke kan

hvornår Fritz Quistorff skulle

var stoppet som vognmand. Først

drive taxivognmandsvirksomhed

holde åbent.

da Henrik Karl Nielsen orienterer

TAXI Minibus & Bus Danmark APRIL 2020

11

Håbet er nu, at Fritz Quistorff

afsiges efter påske.
Fritz Quistorff kørte frem til
den 3. august 2018.

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

Ny minibus
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Mercedes Benz Sprinter 314 CDI
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Bemærk:
350.000 kr. er for standard opbygning.
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

Taxivognmand Jan Lund Nielsen vandt i Højesteret

Holstebro Kommune nægter at
betale sagsomkostninger
Taxivognmand i Holstebro, Jan
Lund Nielsen, har ved Retten i
Holstebro fået medhold i, at Holstebro Kommune er pligtig til at
udrede vognmandens sagsomkostninger ved alle tre retsinstanser efter at Holstebro Kommune
tabte den endelige afgørelse i
Højesteret.
Jan Lund Nielsen fik således
medhold i Højesteret om, at
Holstebro Kommune var erstatningspligtige over for ham, da
kommunen tilbage i 2014 tildelte
Vinderup Taxi tre taxitilladelser
uden forudgående opslag.
Holstebro Kommune mente
dog ikke, at Højesteretsdommen
betød, at kommunen skulle ud-

Taxivognmand Jan Lund Nielsen, Holstebro

rede Jan Lund Nielsens udgifter til
advokat ved de tre retsinstanser,
men det har Retten i Holstebro

tilladelserne som ledige, men de

sag med et krav om, hvad han

i erstatning for den taxitilladelse,

nu givet vognmanden medhold i.

kommunale embedsfolk undlod

kunne have tjent på en sådan

han aldrig fik mulighed for at

Dermed skal Holstebro Kommune

at opslå tilladelserne og tildelte

taxitilladelse over tre år. På det

søge.

nu betale de 57.200 kroner, som

alle tre tilladelser til Vinderup Taxi,

tidspunkt var der allerede gået

det har kostet Jan Lund Nielsen i

som efter den gamle taxilov

to år og der gik yderligere et år,

dømme, hvor meget Jan Lund

advokatudgifter at ligge i krig med

manglede tre tilladelser i at have

hver gang sagen blev anket fra

Nielsen kunne have tjent ved at

sin kommune.

de nødvendige ti tilladelser for

byret til landsret og fra landsret

have fået en taxitilladelse - tillagt

lovligt at kunne etablere et bestil-

til Højesteret.

det antal år, der er gået fra 2014.

Sagen tager som nævnt sin
begyndelse tilbage i 2014, hvor

lingskontor.

Nu er spørgsmålet så, om Hol-

En uvildig revisor skal nu be-

Jan Lund Nielsen og hans

Holstebro Kommune tildelte Vin-

I første omgang klagede Jan

stebro Kommune vil gentage

advokat er tidligere kommet frem

derup Taxi tre taxitilladelser uden

Lund Nielsen til Statsforvaltningen,

deres manglende succes og gå

til, at en taxitilladelse ville have

forudgående opslag.

som blot tildelte kommunen en

helt til Højesteret? Hertil kommer

indbragt ham 240.000 kroner i

Holstebro Kommune havde på

løftet pegefinger. Herefter anlagde

selve retssagen om, hvor meget

overskud gennem tre år.

et udvalgsmøde besluttet at opslå

Jan Lund Nielsen en erstatnings-

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

bilbud.dk

Kontakt:
Salgschef Peter René Bostrup
Tlf. 25 735 735 • peter@bilbud.dk
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50 år med taxisportsstævner i Esbjerg

Jubilæumsstævne for alle taxichauffører og vognmænd
Esbjerg Taxa Sport er undervejs

mange deltagere og afholdt lige-

med at arrangere dette års taxa

som Esbjerg de årlige EM-stævner

sportsstævne, som er intet mindre

med deltagere fra Tyskland,

end et 50-års jubilæumsstævne.

Norge, Sverige og Polen.

På grund af coronakrisen bliver

“I 1990 blev EM-stævnet af-

stævnet først afviklet lørdag den

holdt i Esbjerg med deltagelse af

19. september og ikke som vanligt

fodboldspillere fra Italien. Stævnet

tidligt på sommeren.

kørte hele weekenden, kun af-

Historien om Esbjerg Taxa Sport

brudt af en kæmpefest lørdag

tager sin begyndelse i 1970, hvor

aften”, fortæller den nuværende

taxachauffør ved Esbjerg Taxa,

formand for Esbjerg Taxa Sport,

Viggo Hedelund fik samlet et hold

Niels Erik Hostrup, som selv del-

med syv fodboldspillere.

tog dengang sammen med

Ret hurtigt blev Esbjerg Taxa
Sport udvidet med yderligere

1.000 andre taxi-sportsfolk.

sportsgrene som badminton, bow-

deltaget i stævner i andre euro-

ling, skydning, billard og dart. På

pæiske lande - senest i 2007 i

landsplan blev Dansk Taxi Sport

Novogard i Polen.

etableret med Viggo Hedelund i

Formand for Esbjerg Taxa Sport, Niels Erik Hostrup kan kontaktes
for yderligere oplysninger på telefon 22851533.

Niels Erik Hostrup har også

De årlige stævner under Dansk

Aalborg, Haderslev, Hvidovre og

nye deltagere til dette års jubilæ-

Varde forsøgt at få stævnerne i

umsstævne - ikke mindst de

spidsen, samt repræsentanter for

Taxi Sport blev afholdt på skift

gang igen. De sidste fem år har

mange chauffører og vognmænd,

flere byer over hele landet, som

rundt om i landet. København,

der deltaget ca. 70 personer fra

der kører under Dansk Person-

Aalborg, Viborg, Aarhus, Varde,

Hvidovre og Helsingør afholdt i

Esbjerg Taxa Sport og det er rig-

Transport.

Sønderborg, Haderslev, Odense,

halvfemserne det hidtil største

tig hyggeligt, når vi mødes i de

Der vil være mulighed for at

Næstved, Hvidovre, København

stævne med deltagelse af alle

forskellige sportsgrene. Lørdag

dyste i badminton, golf, dart, bow-

og Helsingør.

skuespillerne fra TV-serien, ‘TAXA’.

aften holdes der fest med over-

ling og billard.

Esbjerg Taxa Sport var tydelig-

“I 2010 døde Viggo Hedelund.

rækkelse af præmier til de bedst

vis den største sportsklub i mange

Det var et stort tab for Esbjerg

placerede”, fortæller Niels Erik

år, men også Aalborg mønstrede

Taxa Sport. Sidenhen har Esbjerg,

Hostrup, som håber af se mange
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Kapitalfonden
Grisk og Grådig
med domicil i
skattely
Fra datalogistic.eu
får du europas mest
up to date system, der
opfylder den nye taxalov for
bare kr. 298,- om måneden
ekskl. tysk moms på 19%!
Nåh ja
- og du beholder hele halen...
Mail:olsen@datalogistic.eu eller
ring til Oluf på 5050 5107

datalogistic.eu • D-24941 Flensburg / DK-Viborg
+ 45 5050 5107

Kommuner afgør selv om de vil
indføre gratis buskørsel
Midttrafik har modtaget en ud-

borgere, som ønsker at anvende

beslutte at indføre gratis buskør-

den kommunale beslutning er

talelse fra Ankestyrelsen på bag-

de fire lokalruter til gode, samt på

sel, skal afgøres efter kommunal-

inden for rammerne af kommu-

grund af en konkret henvendelse

kommunens oplysninger om at

fuldmagtsreglerne, og ikke efter

nalfuldmagten.

fra Holstebro Kommune vedrø-

gratis buskørsel på de fire lokalru-

lov om trafikselskaber.

rende fire udvalgte lokalruter,

ter har rentabilitet og ressource-

hvor kommunen har ønsket at

udnyttelse til formål.

indføre gratis buskørsel.
Ankestyrelsen har udtalt sig
vejledende om, hvorvidt det vil

Det er således ikke Midttrafik,
men den enkelte kommune, der

Det bemærkes, at Ankestyrel-

ved en eventuel beslutning om

sen udtaler, at spørgsmålet om,

at indføre gratis buskørsel må

hvorvidt en kommune lovligt kan

vurdere og bærer ansvaret for, at

være lovligt, hvis en eller flere
kommuner beslutter at indføre
gratis buskørsel på udvalgte

trafik, forudsat at kommunen der-

Dyrt at sende chauffører
hjem på fuld løn

ved forfølger et lovligt kommunalt

Fra Taxiriget, som er et revisions-

merferien, kan det blive dyrt at

det igen være muligt at ansætte

formål. Formålet kan f.eks. være

kontor i Københavns nordvest

indgå en aftale med Erhvervs-

en chauffør.

trafikøkonomi og belastningsud-

kvarter med mange taxivogn-

styrelsen om hjemsendelse af

jævning. Der kan efter Ankestyrel-

mænd som kunder, har vi modta-

medarbejderne på fuld løn. Som

har oplyst, at de er klar med en

sens opfattelse også være andre

get følgende info om betaling for

vognmand skal du huske på, at

udsættelse af betaling af ydelser

formål, f.eks. at sikre et udbud

hjemsendelse af medarbejdere

virksomheden stadig skal betale

i op til tre måneder. Disse ydel-

af kollektiv trafik i områder, hvor

og udsættelse på betaling af

ca.10% af lønudgiften. Hertil

ser skal så betales efter sidste

befolkningstætheden er så lav, at

leasingydelser:

kommer sociale ydelser mv.

ordinære ydelse. Da bilen ikke vil

lokalruter.
Det er Ankestyrelsens opfattelse, at en kommune vil kunne give
tilskud til objektivt afgrænsede
gruppers benyttelse af kollektiv

der ikke er grundlag for at opretholde traditionel busdrift.
Ankestyrelsen har ved sin udtalelse b.la. lagt vægt på, at den

“Da varigheden af den ned-

De fleste vognmænd med kun

De fleste leasingselskaber

køre så meget i den kommende

gang, som er kommet på taxi-

en enkelt bil vil med fordel kunne

tid, vil værdien på bilen til den tid

området ikke er kendt, men må

køre selv. Når der så på et tids-

ikke falde til under restværdien.

forventes, at fortsætte til som-

punkt igen bliver mere travlt, vil

gratis buskørsel kommer alle
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Transportministeren:

Vi skal vise samfundssind
- også i trafikken
Transportminister Benny Engel-

farten op - også højere op end

byer har selv en lille stigning i

hinanden, hvor vi holder afstand

brecht opfordrer trafikanterne til

det tilladte.

hastigheden en stor betydning.

og hjælper venner og naboer,

Vejen deles af fodgængere,

hvor vi kan. I samme ånd skal vi

at overholde hastighedsgrænsen

Tal fra Vejdirektoratet viser, at

- også selvom der er mere plads

andelen af trafikanter i de store

cyklister og biler, og særligt de

huske på, at selv en lille hastig-

på vejene i disse tider.

byer, der i hverdagene kører hur-

bløde trafikanter kommer mere til

hedsoverskridelse på vejene er

tigere end hastighedsgrænsen, er

skade, når hastigheden overskri-

farlig - både for os selv og de

for at inddæmme COVID-19

Som følge af restriktionerne

steget med ca. 10 procentpoint i

des - også selv om det blot er 10

trafikanter, vi møder på vores vej.

bliver mange danskere hjemme

forhold til, før Coronavirussen for

km/t.

Jeg vil derfor gerne opfordre til,

fra arbejde, skole og sociale ar-

alvor gjorde sit indtog. Derudover

rangementer. Det betyder, at der

har politikredse som Østjyllands

nister Benny Engelbrecht til, at

hensyn i trafikken og sætter farten

ikke er så mange biler på vejene.

Politi oplyst, at de har taget flere

danskerne udviser samfundssind

ned - det gør en forskel”, siger

Desværre betyder den bedre

fartsyndere og en vanvidsbilist.

- også når de færdes i trafikken.

transportministeren og minder

plads på vejene også, at nogle
trafikanter bliver fristet til at sætte

Derfor opfordrer transportmi-

Det er imidlertid en farlig

“Jeg er stolt af det samfunds-

tendens. Særligt på vejene i vores

sind, som vi i disse dage viser

at vi også husker at vise samme

om, at der fortsat udføres hastighedskontrol.

Ringsted-Femern banen

Banedanmark bygger ny
station i Glumsø

der skal udføres, imens jernbanestrækningen mellem Ringsted og
Næstved er spærret. Vi ved, at vi
kommer til at trække store veksler
på pendlernes tålmodighed, men
med de forbedringer vi udfører,
blandt andet her i Glumsø, håber

I den forgangne weekend, hvor

Stationen får en helt ny udform-

styret med rejsekortstandere, hvil-

vi, at borgerne vil blive godt

den otte måneder lange spærring

ning med forplads med afsætnings-

ket har været et stort lokalt ønske.

tilfredse, når de otte måneder er

af jernbanen mellem Ringsted og

plads, samt bussluse og cykelpar-

Desuden etablerer Banedanmark

overstået”, siger projektdirektør

Næstved er startet, er Banedan-

kering tæt på perronen. Der kom-

en støjskærm gennem hele byen,

Klaus S. Jørgensen fra Banedan-

mark gået i gang med en omfat-

mer nye perroner med nye læ-

som vil nedbringe støjen fra

mark.

tende ombygning af jernbanen

skærme og en ny gangbro, som

banen for naboerne på by-siden

i Glumsø og herunder Glumsø

bliver bygget op ca. 100 meter

af sporet.

Station, som vil give et stort løft til

længere mod syd end den nuvæ-

de daglige passagerer.

rende. Begge perroner bliver ud-

”Ombygningen af Glumsø Station er ét af de mange projekter,
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Overenskomst eller ej

Movia tilbyder
plustur og flextur fra klokken
4 om morgenen

Liste med 261
selskaber blev
kraftigt barberet
På et møde mellem Orla Aagaard

overenskomst. Disse 10 selskaber

fra 3F i Aarhus og Midttrafik om

er i en skriftlig henvendelse fra

arbejdsvilkår og overenskomster i

Midttrafik blevet orienteret om

flextrafik for nogle måneder siden

reglerne på området.

modtog administrationen i Midt-

Et selskab har efter Midttrafiks

trafik en liste over 261 selskaber,

henvendelse valgt selvstændigt

der kører flextrafik.

at indsende oplysninger og doku-

Ifølge et referat fra Midttrafik

mentation for aflønning af chauf-

er listen efterfølgende blevet

fører. Et andet selskab har oplyst,

gennemgået og Indledningsvis

at selskabet efter tilbudsafgivelse

blev der frasorteret selskaber, der

har tegnet overenskomst med 3F

Movia har ligesom de øvrige

skal hjælpe med, at borgere,

udelukkende har indgået kontrakt

og et tredje selskab har oplyst, at

trafikselskaber midlertidigt tilpas-

der varetager samfundskritiske

med Sydtrafik eller Fynbus, samt

selskabet ikke har nogen ansatte,

set antallet af afgange i busser og

opgaver, stadig kan nå at komme

enkeltmandsselskaber, der ikke

hvilket er blevet bekræftet.

lokaltog til den aktuelle situation,

på arbejde.

har ansatte og således ikke skal

hvor skoler og institutioner er luk-

Konkret betyder ændrin-

indgå eller følge en overens-

ket, mange arbejder hjemmefra,

gen, at Lokaltog kører tillempet

komst. Dette reducerede listen til

og der kan komme flere sygemel-

lørdagsdrift på hverdage, men

48 selskaber.

dinger blandt personalet.

de færre tidlige morgenafgange

Nogle kunder mistede dermed

Blandt disse 48 selskaber

har vist sig i nogle tilfælde at give

har Midttrafik konstateret, at 25

deres tidligere morgenforbin-

problemer for borgere, der skal

selskaber har tegnet overens-

delse. Derfor tilbyder Movia nu,

møde tidligt på arbejde.

komst med 3F. 13 selskaber har

at der ekstraordinært er åbnet

tegnet overenskomst med enten

for kørsel med plustur og flextur

Arbejdsgiverforeningen KA eller

fra kl. 4 om morgenen - altså

Det Faglige Hus. Ti selskaber har

to timer før normalt. Tiltaget

oplyst, at der ikke er tegnet en
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Sallingsundbroens bropiller
skal renoveres
Sallingsundbroen mellem Mors

med denne renovering er at

og Salling gennemgår mellem

forlænge levetiden på isbryderne”,

2020 og 2022 en større reno-

siger projektleder i Vejdirektoratet,

vering på broens overside. Nu

Jørn Andreas Kristensen.

skal bropillerne under broen også

Isbryderne er markeret med

renoveres for at forlænge beton-

rød cirkel på billedet. Broens 14

konstruktionens levetid. Arbejdet

bropiller på vand skal gennemgå

på vandet starter efter påske.

en renovering. Isbrydernes yder-

Sallingsundbroen fra 1978

ste betonskal skal brydes ned, og

gennemgår de næste tre år en

i betonkonstruktionen skal der

større renovering. Broen skal på

indbygges katodisk beskyttelse,

oversiden have ny belægning, ny

der er et elektrisk system, som

fugtisolering, nye støjdæmpende

beskytter stålarmeringen mod at

fuger og nyt autoværn. Men også

ruste. En ny betonskal skal stø-

under broen begynder et renove-

bes, og der skal udføres diverse

ringsarbejde af bropillerne.

betonreparationer på bropillerne.

”Renoveringsarbejdet oppe

Ingen hjælp til
udflagede skibe

Arbejderne vil foregå til og med

på broen er allerede godt i gang,

september 2020. Herefter indstil-

og nu begynder vi så også en

les arbejdet og genoptages i april

renovering under broen. Det er

2021. Renoveringen af bropil-

Sallingsundbroens bropiller, det

lerne forventes afsluttet oktober

vi i daglig tale kalder ”isbryderne”,

2021.

vi skal i gang med. Isbryderne er

Ingen hjælp til amerikanske krydstogtskibe, der sejler under mere

den betonkonstruktion ved vand-

bekvemmelige flag end Stars and Stripes.

overfladen, der beskytter bropil-

Krydstogtskibene ligger stille hos verdens tre største rederier, der

lerne mod isskruninger. Formålet

alle er amerikanske og der er ingen udsigt til, at de amerikanske
politikere vil støtte rederierne. Og det er der en håndfast grund til,
skriver maritimedanmark.dk.

Sallingsundbroen er fra 1978 og forbinder øen Mors og
halvøen Salling. Renoveringen af bropillerne strækker sig over
to år fra 2020-2021, og der arbejdes i 2020 fra medio april
til og med september.

Rederierne Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises og Norwegian
Cruise Line med i alt 193 krydstogtskibe har nemlig deres juridiske
hjemsteder i henholdsvis Panama, Liberia og Bermuda for dermed
at slippe for at betale skat i USA og i øvrigt være underlagt landet
regler.
Rederierne har alle deres hovedkvarterer i Miami, men får ikke
del i den enorme hjælpepakke på godt 2.000 mia. dollar, som de
amerikanske politikere støtter de amerikanske borgere og virksomheder med.
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Politisk aftale
skal forbedre den
kollektive trafik
Medfinansiering af ny busterminal i København
Takstnedsættelser til unge og ældre
Flere tog mellem Øst- og Vestdanmark
Nattog mellem Danmark, Tyskland, Sverige og Belgien
Fælles stationsanlæg ved Ny Ellebjerg
Ny rolle for Passagerpulsen og cykelfremme

Regeringen, RV, SF, EL og ALT er

trafik, når vi igen får en normal

“Mange unge er afhængige af

er afhængige af den kollektive

enige om at udmønte 361 millio-

hverdag. Derfor er jeg meget

den kollektive transport i hverda-

trafik for at komme på indkøb,

ner kr. fra finansloven til en for-

tilfreds med denne aftale, hvor vi

gen samtidig med, at de er en

passe børnebørnene eller dyrke

bedring af den kollektive trafik.

blandt andet sænker taksten for

del af en generation, som virkelig

fritidsaktiviteter. Partierne er derfor

Pengene skal bruges på takstned-

unge og ældre brugere af den

gerne vil rejse mere klimavenligt

enige om at afsætte 25 mio. kr.

sættelser til unge og ældre, flere

kollektive trafik, indsætter flere tog

og stoppe klimaforandringerne,

årligt fra 2021 til takstnedsættel-

tog mellem Øst- og Vestdanmark,

mellem landsdelene og etable-

og for dem betyder udgifterne til

ser for pensionister, som udmøn-

nattog mellem Danmark, Tysk-

rer et nyt rådgivningscenter for

bus og tog altså en hel del for

tes af trafikselskaberne.

land, Sverige og Belgien, et fælles

cykelfremme”, udtaler transport-

pengepungen. Hvis vi skal gøre

stationsanlæg ved Ny Ellebjerg,

minister Benny Engelbrecht.

de unges forhold til den kollek-

hårdt for, at mimrekortet bliver

tive transport så varmt og venska-

bevaret. Det kan vi sikre med

medfinansiering af ny busterminal

Partierne er optaget af dan-

“Enhedslisten har kæmpet

i København, en ny rolle for Pas-

skernes transportvaner, som bliver

beligt, som muligt, så de også

denne aftale! Samtidig kan

sagerpulsen og cykelfremme.

skabt i en ung alder, hvorfor det

senere i livet fortsætter med at

pensionister på Sjælland, der

skal være mere attraktivt for unge

rejse grønt med bus og tog, så

ikke har mimrekort, få rabat i den

sker regeringen, RV, SF, EL og ALT

at benytte kollektiv trafik. I dag

skal vi altså også skele til prisen

kollektive trafik, hvis de benytter

at forbedre den kollektive trafik.

betaler unge mellem 16 og 19 år

på deres transport”, udtaler

rejsekort. Og der afsættes penge

uden for uddannelse samt stude-

transportordfører Anne Valentina

til yderligere pensionistrabatter i

teringen af COVID-19 meget højt,

rende på videregående uddan-

Berthelsen (SF).

hele landet. Og vi glæder os over,

og det er vores primære fokus-

nelser 666 kr. for et ungdomskort

område lige nu. Vi må dog ikke

til kollektiv transport. Med aftalen

gelig kollektiv trafik vigtig for, at

til passagerernes talerør og vagt-

glemme, at vi skal have endnu

sænkes egenbetalingen til 606 kr.

mange pensionister kan leve

hund, Passagerpulsen, som ellers

flere til at vælge den kollektive

om måneden.

et aktivt liv. Nogle pensionister

var truet af nedlæggelse. Aftalen

Med en ny politisk aftale øn-

“Regeringen prioriterer hånd-

Derudover er god og tilgæn-
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at det lykkedes os at finde penge

er en styrkelse af den kollektive

mellem Sverige og Tyskland/Bel-

trafik og cyklismen og følger

gien med mulighed for ophold i

sporet fra det såkaldte "forståel-

Danmark.

sespapir", siger transportordfører
Henning Hyllested (EL).

“Jeg er rigtig glad for, at vi
med denne aftale er med til

Ikke længere
pladslejefrihed

Partierne vil desuden ind-

at sikre, at vi igen får mulighed

sætte ni ekstra daglige afgange i

for at rejse med nattog mellem

myldretiden over Storebælt med

Danmark og vores nabolande.

lyntog på hverdage og fire søn-

Nattog er en transportform, som

dagsafgange, ligesom partierne er

danskerne længe ikke har kunnet

enige om at etablere et rådgiv-

benytte sig af, og som er et godt

ningscenter for cykelfremme for

og grønt alternativ til at transpor-

virksomheder. Cykling kombinerer

tere sig på en fornuftig og afslap-

nemlig mobilitet med motion og

pende måde, udtaler politisk

Som følge af Coronakrisen har

Den bratte opbremsning i efter-

bidrager til at forbedre dansker-

leder Josephine Fock (ALT).

der de seneste uger over hele

spørgslen, pga. situationen med

landet været tilbud til taxivogn-

Coronavirus, har betydet, at et

at det er en meget miljøvenlig

været stigende i en lang år-

mænd om hel eller delvis plads-

antal medarbejdere er hjemsendt

transportform.

række. Fjernbusserne opererer i

lejefrihed, for vognmænd, der

med lønkompensation.

hele landet, men størstedelen af

holder stille.

nes folkesundhed, samtidig med

“For os har det været vigtigt

Antallet af fjernbusrejser har

været en udfordring, men vi har

med grøn handling på trængsels-

passagerne rejser ind eller ud af

udfordringerne; vi har kæmpet for

København, som er udfordret af,

tilbydes der dog ikke længere

lagt stor vægt på at fastholde en

flere tog over Storebælt, investe-

at der ikke er ordentlige stands-

pladslejefrihed for vognmænd,

høj kvalitet i de daglige admini-

ringer i en fjernbus terminal og i

ningsforhold for busserne og de

der holder stille. Alle skal nu be-

strative opgaver og telefonbetje-

at fremme cyklisme. Vi glæder os

rejsende. Derfor vil partierne give

tale fuld pladsleje uanset om de

ningen af kunder. Vognmænd

også over at uge i yderområder

et statsligt bidrag til en ny bus-

kører eller ej og ledelsen har med

og chauffører har været meget

får billigere ungdomskort til den

terminal ved Dybbølsbro Station,

virkning fra 1. april afskediget 15

forstående overfor de begræns-

kollektive trafik, så de billigere kan

ligesom partierne har aftalt at

medarbejdere.

ninger, f.eks. i forhold til fysisk

rejse til deres uddannelsessted,

medfinansiere et fælles stations-

I en intern skrivelse i TAXA

fremmøde, vi har indført. Krisen

siger transportordfører Andreas

anlæg med omstigningsfaciliteter

4x35 forlyder det, at flere vogn-

har medført, at der har været et

Steenberg (RV).

og bedre adgangsveje ved Ny

mænd lægger tilladelser op og

stigende behov for rådgivning.

Ellebjerg Station, som bliver et nyt

ophører med deres forretning

Ligesom med de administrative

centralt knudepunkt.

som følge af den drastiske om-

opgaver varetages rådgivnings-

sætningsnedgang.

opgaverne hovedsageligt af per-

Interessen for nattog som
grønt alternativ til flyrejser er
inden for de seneste år vokset

Og så skal Passagerpulsen

For vognmænd i TAXA 4x35

“De ændrede arbejdsvilkår har

være tovholder for fem nye

operatører og beslutningstagere.

regionale passagerråd og skal i

imødekommer de vognmæn-

fortæller kommunikationschef i

Nattog er et miljøvenligt alternativ

samarbejde med disse arrangere

dene, der holder stille, ved kun

Dantaxi, Rasmus Krochin.

på korte og mellemlange stræk-

fem årlige passagerkonferencer

at kræve 250 kroner om ugen og

ninger til destinationer på det

for derigennem at sætte fokus

flere vognmænd har endda fået

længere pladslejefrihed. Der

europæiske kontinent. Partierne

på de regionale udfordringer og

udsættelse med denne betaling

henvises i stedet til hjælpe-

vil derfor afsætte penge til at

muligheder inden for den kol-

frem til efteråret.

pakken for dækning af faste

medfinansiere og/eller på anden

lektive trafik.

vis fremme indkøb af nattogtrafik

Hos Cabonline, Taxi 4x27

sonale, der arbejder hjemmefra”,

markant blandt både borgere,

Dantaxi tilbyder stadig halv
pladsleje til deres vognmænd.
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I Næstved Taxa er der ikke

omkostninger.

Mange nye
entreprenører på NTudbud om
buskørsel
NT’s udbud af Frederikshavns bybusser, samt lokale og regionale
ruter i Brønderslev, Frederikshavn,
Mariagerfjord og Thisted kommuner er afgjort.

Nyt forsøg skal fremelske
flere blomster på rastepladsen ved Karlslunde

Udbuddet omfattede 57 busser,
og ca. 55.000 Køreplantimer. NT
annoncerede udbuddet i januar
2020 med frist for indsendelse af
tilbud d. 2. marts 2020.
Der indkom 97 tilbud fra 22
virksomheder som er evalueret ud
fra tildelingskriteriet laveste pris
i henhold til udbudsvilkårene.
A-kontraktbusserne er vundet af

102 plantearter er vokset frem på

anstillingsplads ved rastepladsen

inspektion kunne Vejdirektoratets

Jørns Rutetrafik A/S og omfatter

tidligere anstillingsplads. Vejdirek-

Karlslunde Øst, som Vejdirektora-

folk registrere 102 forskellige

bybuskørsel i Frederikshavn med

toratet forsøger nu at skabe en

tet brugte i forbindelse med udvi-

plantearter på pladsen, heraf er

krav om fossilfrihed i henhold til

mere varieret flora - altså flere

delsen af Køge Bugt Motorvejen.

hovedparten blomstrende urter.

NT’s grønne strategi. Løsningen

forskellige blomster og urter - på

Helt konkret går forsøget ud på, at

en ubenyttet plads ved Karlslunde.

Vejdirektoratet gør - ingenting.

Forsøget skal vise, om det med

bliver 2 busser, der kører på biogas, og 2 busser der skal overgå

Skov-Jordbær, og andre steder

fra at køre på diesel til at køre på

ganske enkle midler kan lade sig

og plante græs på sådan en plads,

på pladsen fandt vi Sølv Potentil,

HVO Biodiesel som drivmiddel.

gøre at fremelske en mere mang-

når vi var færdig med at bruge

alm. Kællingetand, Rosen-katost,

Mange nye entreprenører er

foldig natur langs vejkanterne til

den”, forklarer Kasper Anias Møller.

Spæd Markarve og Kugle Muse-

kommet til mens andre entrepre-

urt”, fortæller Kasper Anias Møller.

nører ophører med opgaverne. Kun

glæde for bierne og alle de andre

”Normalt ville vi udlægge muld

”På den tørre, sandede skrænt
observerede vi bl.a. Rundbælg og

”I dette tilfælde har vi imidler-

insekter, der har behov for en

tid besluttet at lade pladsen ligge

”Flere steder var der varieret

varieret flora for at trives.

uberørt hen for at følge den bota-

vegetationshøjde, og vi så op til

Jylland A/S er gamle kendinge, der

niske udvikling af arealet - og for

tre urtelag på samme sted. Så

fortsætter på en del af opgaverne.

at den danske insektbestand,

at se, om der af sig selv fremvok-

indtil videre er resultaterne posi-

ikke mindst bierne, i disse år lider

ser blomster og vilde urter, der

tive. Og det bliver spændende at

Olesens Busser, Hirtshals Turist-

under, at floraen i den danske

kan understøtte insektlivet i om-

se, hvordan området udvikler sig,

fart, Brdr. Davidsen Rute og Turist-

natur er blevet for ensartet”, siger

rådet - og forhåbentligt nogle af

når det for alvor gror til”.

service A/S, Solsidens Turistfart ApS,

miljøansvarlig Kasper Anias Møller

de større arter der æder insekter.

fra Vejdirektoratet.

Af samme grund har vi også etab-

området frem til 2024, før der

leret to bunker af overskudssten,

konkluderes på forsøget.

”Det er ingen hemmelighed,

”Nu undersøger vi, om vi kan

Vejdirektoratet vil overvåge

Jørns Rutetrafik A/S og Midtbus

Nye entreprenører:

Hobro-Døstrup Turist og Morsø
Bustrafik I/S.
Tidligere entreprenører:

give naturens mindste skabninger

der kan fungere som opholdssted

Vebbestrup Turistfart, Keolis-Tyl-

en hjælpende hånd ved at frem-

for krybdyr, padder og insekter”.

strup, Terndrup Taxa & Turistbus-

Forsøget ser ud til at have en

ser, Stoltzes Rute & Turistbusser,

elske flere forskellige blomster
og urter på en åben plads ved

positiv effekt. Pladsen blev udlagt

Døstrup Turistfart,

Karlslunde”.

til forsøgsområde sidste år. Og

Arriva, Vesløs Busser

allerede ved den første biologiske

og Morsø Taxi &

Forsøget afvikles på en tidligere

Turistfart.
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Nyt om tilladelser
Op til påskeferien har Færdselsstyrelsen udstedt nye og konverteret kommunale
taxitilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Endvidere har en del selskaber
med nye og konverterede tilladelser skiftet ejere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E Vehicles 1 ApS, Dogan Kilic - Hillerød
Scan Mobility 4 ApS, Mahmut Taskin - Taastrup
Anas Taxa, Mahamud Ahmed Kadiye - Aalborg
Patrick Peter Thomsen ApS - Esbjerg. Tidligere Byens Taxi
Syd ApS / Vester Skerninge Bilerne.
Claus Kopp Mortensen ApS - Esbjerg
Omid Safi ApS - Roskilde  
Fair Ride B, Ziaul Hoque - Albertslund
HMF, Sultana Mabbuba - Vallensbæk Strand
Johns Taxi ApS, John Licht Andersen - Odense
tidligere Mettes Taxi & Bustrafik II IVS.
Makden-6 IVS, Mehmet Akdeniz - Brøndby Strand
Makden-7 IVS, Mehmet Akdeniz - Brøndby Strand
Patrick Peter Thomsen ApS - Esbjerg
Shoukat Ali - Hvidovre
Taxiowner 2 ApS, Palle Christensen - Hvidovre
tidligere Bent Donner - Vanløse.
Ibrahim Sari - Vanløse
Vogn 073 ApS, Jakob Paludan - Aarhus

•
•
•

Vurucu Taxa IVS, Doktor Mesut Vurucu - Hillerød
tidligere Ehsan Ullah IVS - Bagsværd
Ove Rasmussen v/Bill Ove Ib Rasmussen - Nakskov
Steffen Nielsen - Greve

Afleverede tilladelser:
• Aky Taxa, Abdul Kadir Yüksel - Brøndby
• Bagsværd Køreskole ApS, Anwar Khan - Herlev
• Hejnsvig Taxi, Bjarne Nielsen - Hejnsvig
• Siho Yildirim - Ishøj
Afleverede bustilladelser:
• Fjordens Taxa, Morten Haack Lybech - Hadsund
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