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Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K 
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FINANSIERING

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

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

Stjerne Finans A/S
Gassehaven 13, 2840 Holte
Tlf.: 36 94 78 34 - www.stjernefinans.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

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

KURSER/UDDANNELSE

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

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

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

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

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

Københavns Uddannelsescenter
Vognmand-, chauffør- og pointgivende kursus hver mdr.
Krusågade 21, 1719 København V
Tlf.  70 20 33 30 - SMS 27 20 90 99
info@kbhkoereskole.dk - www.kbhkoereskole.dk

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

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

MERCEDES SERVICE/PLADE

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

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

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

ServiceCenter-Nord ApS 
Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777
Falkevej 19B - 3400 Hillerød 
E-mail: servicecenternord@mail.dk

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

OVERVÅGNINGSUDSTYR

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

REVISION OG BOGFØRING

Accountor Denmark A/S
tidl. Dansk Bogføring & Revision ApS
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
www.accountor.dk

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

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

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

TAXAMETERVÆRKSTEDER

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

Ishøi´s Autoelektro
Skjulhøj Allé 53-55, Vanløse Tlf:. 38747880
Fax 38 74 87 70 - www.ishoi.dk-E-mail: email@ishoi.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
Transformervej 4, 2860 Søborg
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

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

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

VOLVO-RESERVEDELE

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

Stedet hvor alle med budskaber 
til taxibranchen er registreret. 
For 1.275 kroner excl. moms 
(3 linier) er du med i “Kontakten” 
i et halvt år (6 udgivelser). 
For yderligere information: 
Taxi Danmark tlf. 49 262626 
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Af Søren H. Nicolaisen,
formand for brancheforeningen TiD 

Over hele verden blev der denne 

dag afholdt demonstrationer 

imod den aggressive pirat-taxi-

virksomhed Uber, der truer os 

alle på vores levebrød. Trods en 

klar invitation til Trine og DTR til 

at gå med i denne begivenhed, 

valgte man i DTR, at sætte sig 

passivt på sidelinjen og se på.

Men som om at dette bevidste 

fravalg ikke var nok, finder fore-

ningens direktør det åbenbart 

fornøjelsen værd, at nedgøre 

ægte ildsjæles arbejde for ordent-

lige forhold i den branche hun 

selv hævder at stå i spidsen for.

Trine Wollenberg nedgør ægte 
ildsjæles arbejde

Når Direktør i DTR, Trine
Wollenberg, i organisationens 
medlemsblad har travlt med 
at nedgøre en lovlig anmeldt 
demonstration som Danmarks
største fagforening 3F og 
brancheforeningen TiD afholdt 
den 16. september, siger det 
nok mere om et synkefærdigt 
DTR, end det gør om 
demonstrationen.

Var demonstrationen i DTR´s øjne

en fiasko, så er det gudhjælpe-

mig en endnu større fiasko, at 

DTR udstiller sin egen branche-

forening fuldkommen ude af 

trit med dem, man hævder at 

repræsentere.

Havde der så været blot den 

mindste smule konsekvens i 

DTR's holdning, burde man nok 

helt have afholdt sig fra at lade 

foreningen repræsentere af bla-

dets dygtige journalist Christina 

Hammer til begivenheden, hvor 

hun i øvrigt fik rig lejlighed til at 

interviewe både politikerne og 

meningsdannere – et arbejde 

som DTR i dag høster frugten af. 

Men stor respekt for Christina 

Hammers støtte til demonstra-

tionen, tænk at hun repræsen-

terer DTR så mangefold bedre, 

end hendes egen direktør. Og 

tak for en lødig artikel længere 

inde i bladet.

Og nej, Trine, man kan ikke 

afholde en demonstration uden 

at nævne uhyret ved navn, og 

gør man det, ja så vil det uvil-

kårligt give denne virksomhed 

en vis medieomtale. En effekt 

som Trine så har evnet at analy-

sere sig frem til ved at studere 

download på app-store! Tænk at 

danske taxivognmænd betaler 

hende løn, for at nå frem til 

at Uber er mere populær end 

Facebook. FLOT!

Jeg kan kun tro, at hun 

dybest set sidder og skuler en 

anelse misundeligt til de mange 

hundrede ildsjæle i TiD og 

3F der ikke modtager anden 

”betaling” for deres arbejde, end 

entusiasmens pris. Jeg kan godt 

forstå, at det er vanskeligt at 

sidde stille der bag skrivebordet 

og forholde sig til verden 

udenfor, når de andre leger.

Men vi havde faktisk inviteret 

dig med Trine, så lad nu være 

med at flæbe og beklage dig 

over, at nogen rent faktisk 

udfører det arbejde, du får løn 

for at gøre. Forstår DTR ikke, at 

sammenhold er nødvendigt, er 

der en lektie de meget hurtigt 

skal tage at øve sig på i den 

gamle forening.

Søren H. Nicolaisen.
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Taxinævn fik hård medfart ved 
Retten på Frederiksberg
Taxinævn kan kun tilbagekalde taxitilladelser når 
strafbare forhold er fastslået ved dom

Tekst og foto: Tommy Verting

Taxinævnet i Region Hovedstaden 

har fået alvorlig kritik af deres 

arbejdsmetoder af Retten på 

Frederiksberg.

En sag hvor Taxinævnet i Re-

gion Hovedstaden havde frataget

en taxivognmand hans taxitilla-

delse udviklede sig til en sønder-

rivende kritik af taxinævnet og 

dommer, Micael B. Elmer, frifandt 

herefter vognmanden. 

Sammenfattende fandt dom-

mer, Micael B. Elmer, at taxinæv-

nets afgørelse, hvor nævnet fra-

tog vognmand Mohammad Tariq

hans taxitilladelse, er forbundet 

med så alvorlige mangler, lige-

som han mener, at taxinævnets 

sekretariats forudgående behand-

ling af sagen har været både 

kritisabel og ubetryggende.

Anonym anmeldelse 
På baggrund af en anonym hen-

vendelse om, at Mohammad 

Tariq skulle sælge falske trafik-

bøger fra Kina til en pris a 500 

kroner, udførte sekretariatet en 

undersøgelse af Mohammad 

Tariq´s måde at drive vognmands-

virksomhed på. Taxinævnet kon-

trollerede trafikbøger stikprøvevis 

og sammenlignede med køre-

lister fra taxicentralen DanTaxi.

Nævnet fandt, at der bl.a. var 

uoverensstemmelser og begået 

regnefejl. Der var udeladt 11.841 

kroner af omsætningen og mindst 

121 tilfælde af fejl og mangelfuld 

føring af trafikbøgerne. I mindst 

ni tilfælde havde vognmanden 

overladt vognen til en chauffør, 

som ikke kørte på sit eget fører-

kort, men på vognmandens 

førerkort.

Taxinævnet vedtog at tilbage-

kalde vognmandens tilladelse 

indtil videre, da nævnet fandt, at 

han groft og gentagne gange 

over en længerevarende periode 

havde overtrådt taxilovgivningen.

Sjusk og uvidenhed
Ved rettens afgørelse blev det 

bemærket, at vognmand Moham-

mad Tariq efter det oplyste ikke 

tidligere har modtaget nogen 

form for påtale i anledning af 

sin udøvelse af virksomhed som 

taxivognmand og således efter

det oplyste ikke (tidligere) er 

dømt for sådant strafbart for-

hold. Dermed var betingelserne 

for at fastslå, at vognmanden 

”gentagne gange” havde over-

trådt de pågældende bestem-

melser i taxilovgivningen ikke 

opfyldt. 

Retten fandt endvidere, at 

der var tale om rent formelle 

overtrædelser, som efter rettens 

opfattelse ikke i sig selv kan 

karakteriseres som grove, men 

som snarere må anses som 

udtryk for sjusk eller uvidenhed 

om, hvordan reglerne skal 

forstås. Retten fandt dermed, at 

betingelserne for at taxitilladel-

sen kan tilbagekaldes, ikke var 

til stede.

”Taxinævnet bør overveje, om ikke der bør være både en dommer og en 
beskikket advokat til stede, når de træffer afgørelser i alvorlige sager om 
chauffører og vognmænds levebrød,” konkluderer advokat M. Arbab Perveez. 
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TAXAIMPORT
Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled. Vi køber bilen 
for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte moms bliver betalt og 
leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

Ring 22 288 288 
for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

Se vores biler på  www.taxaimport.eu

Manglende vejledning 
og ingen referater og 
partshøring
Dommer, Micael B. Elmer, var 

som nævnt hård i sin kritik af 

taxinævnets behandling af sagen, 

som han fandt havde været 

både kritisabel og ubetryggende. 

Dommer, Micael B. Elmer op-

stillede flere kritisable punkter. 

Bl.a. at vognmand Mohammad 

Tariq ikke blev vejledt om, i hvilket 

omfang han havde pligt til at 

udtale sig, efter at han var indkaldt 

til et møde i taxinævnet den 11. 

september 2013. 

Mohammad Tariq burde end-

videre senest på dette stadium 

af sagen have været vejledt om 

sine muligheder for at få bistand 

af en advokat. Mødereferatet 

burde have gengivet denne vej-

ledning, og vognmand Moham-

mad Tariq burde i overensstem-

melse med bestemmelserne i 

forvaltningslovens § 19 have været 

partshørt særskilt over indholdet 

af mødereferatet. En sådan parts-

høring over referatets indhold 

var i særlig grad nødvendig, når 

Taxinævnet i deres afgørelse gen-

gav de forklaringer, som fremgik af 

referatet, hvor de blev lagt til grund. 

Lagde vægt på gisninger
Retten fandt det særdeles 

kritisabelt, at Taxinævnet i 

afgørelsen ligefrem skriver: 

”… ikke alle trafikbøger er 

gennemgået, så overtrædelserne 

kan meget vel være endnu flere 

end dem som allerede er kon-

stateret. Der er ikke fundet grund-

lag for at efterse yderligere bø-

ger, idet den mængde af over-

trædelser som allerede er konsta-

teret, er tilstrækkelig til at statuere 

en gentagen og dermed også 

grov overtrædelse af taxilov-

givningen.” 

Retten fastslog dog, at en

offentlig myndighed ikke kan

lægge vægt på sådanne gisnin-

ger, men må holde sig alene til

konstaterede fakta. Bemærknin-

gen synes at bekræfte, at Taxi-

nævnet er blevet ved og ved

og ved med at indkalde trafik-

bøger, indtil Taxinævnet syntes, 

at der nu måtte være nok af 

overtrædelser til, at vognman-

dens taxitilladelse kunne 

tilbagekaldes.

Nævnet burde have 
vejledt vognmanden efter 
de havde fundet fejl 
I stedet for at indkalde trafikbø-

ger ad tre gange for at blive ved 

med at lede efter yderligere fejl 

og mangler, så man efterhånden 

kunne få nok til at foretage fra-

kendelse, burde Taxinævnet 

ifølge retten meget hurtigt efter 

at have opdaget fejl og mangler 

have vejledt vognmanden om 

netop fejl og mangler ved de 

allerede indleverede trafikbøger, 

hvorved vognmanden kunne 

have undgået fortsatte overtræ-

delser af de samme regler. Ved 

den angivne måde har Taxinævnet

i realiteten medvirket til vognman-

dens fortsatte overtrædelser i 

strid med det princip, der har 



fundet udtryk i retsplejelovens § 

754 b, stk. 1.

Trafikbøger forsvandt hos 
nævnet
Det blev af retten ligeledes fun-

det særdeles kritisabelt, at de 

indleverede trafikbøger forsvandt 

mens de var i nævnets varetægt. 

Taxinævnet havde ikke sørget for 

at opbevare vognmand Moham-

mad Tariqs trafikbøger under 

sådanne betryggende forhold, at 

han selv, hans advokat og retten 

har kunnet få dem udleveret 

til gennemgang under sagen, 

således at der var reel mulighed 

for kontrol af de oplysninger, 

som Taxinævnet har fremlagt. 

”God skik inden for 
branchen” retter sig mod 
nævnet 

Taxinævnet havde i deres 

afgørelse fundet, at fejl i håndte-

ringen af trafikbøgerne var en 

overtrædelse fra vognmandens 

side af § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om 

taxikørsel. Dette er imidlertid 

fejlagtigt, mente dommeren. 

Bestemmelsen i § 3, stk. 1, nr. 

7, i lov om taxikørsel retter sig til 

Taxinævnet selv, der således selv 

er pligt- og hand-lingssubjekt for 

bestemmelsen, der fastsætter, 

at tilladelse til taxikørsel (kun) 

gives til personer, der bl.a. 

gør det antagekigt, at de vil 

kunne udøve virksomhed med 

taxikørsel på forsvarlig måde og i 

overensstemmelse med god skik 

inden for branchen.

Forkert paragraf
Taxinævnet havde i deres 

afgørelse lagt vægt på, at vogn-

manden havde overladt vognen 

til en chauffør, som ikke har kørt 

på sit eget førerkort, men på 

vognmandens førerkort mindst 

ni gange, og finder at det er en 

gentagen overtrædelse § 2 i 

kørselsreglementet om at chauf-

føren skal anbringe sit førerkort i 

en holder på instrumentbrættet 

så passagererne kan se og læse

forsiden med billede og udløbs-

dato. Endvidere skal det fremgå 

af printerkvitteringen hvem, der 

er chauffør på taxien.

Her påpeger dommeren, at 

det er fejlagtigt, når Taxinævnet 

i afgørelsen i den forbindelse 

anfører, at den nævnte bestem-

melse i reglementets § 2 også 

fastsætter, at det skal fremgå af 

printerkvitteringen, hvem der er 

chauffør på taxien. Det står der 

ikke noget om i reglementets § 2.

Trafikbogsforseelser 
straffes kun med bøde
I nævnets afgørelse begrundes 

tilbagekaldelsen af taxitilladelsen 

med, at vognmand Mohammad 

Tariq ”groft og gentagne gange 

over en længerevarende periode 

har overtrådt taxilovgivningen. 

De nævnte overtrædelser består 

ifølge afgørelsen for det første i 

”systematiske og gentagne fejl 

(mindst 121 tilfælde) i håndterin-

gen af trafikbøgerne,” hvilken ad-

færd angives at stride mod § 13, 

stk. 3, i bekendtgørelse nr. 399 af 

4. maj 2006 om særlige krav til 

taxier mv., som fastsætter, hvilke

oplysninger trafikbogen skal inde-

holde. Men en overtrædelse af 

netop den paragraf straffes ifølge 

samme bekendtgørelses § 16, stk. 

2, kun med bøde.

Fastholdt udokumenterede 
beskyldninger om falske 
trafikbøger
Grunden til, at Taxinævnet op-

rindelig startede sagen op, var 

efter Taxinævnets oplysninger 

en anonym anmeldelse mod 

vognmand Mohammad Tariq 

for at have solgt falske taxibøger 

importeret fra Kina. 

Retten fandt i den forbindelse,

at uanset om det i sig selv er 

kritisabelt, at en offentlig myn-

dighed indleder undersøgelser 

mod enkeltpersoner for strafbart 

forhold på grundlag af anonyme 

anmeldelser, må det i hvert fald 

betegnes som stærkt kritisabelt, 

når Taxinævnet som i denne sag 

i sine skrivelser bliver ved med 

at gentage disse beskyldninger 

mod vognmanden, når beskyld-

ningerne er undersøgt og fundet 

udokumenterede. 

Administrative nævn 
som Taxinævnet kan 
ikke fastslå, at der er sket 
overtrædelse af lovgivning
Ved nævnets afgørelse fastslår 

Taxinævnet, at vognmand 

Mohammad Tariq ”groft og 

gentagne gange over en 

længerevarende periode har

overtrådt” de nævnte strafsank-

tionerede bestemmelser i taxi-

lovgivningen. I den forbindelse 

fastslår dommeren dog, at i 

Danmark og andre lande, som 

har tiltrådt Den Europæiske 

Menneskeret-tighedskonvention, 

henhører det imidlertid ikke 

under administrative nævn 

som Taxinævnet at fastslå, at 

der er sket overtrædelse af 

bestemmelser i lovgivningen, 

som er sanktioneret med 

straf eller evt. frakendelse 

af særlige rettigheder, men 

derimod under domstolene, 

hvis afgørelser herom træffes 

i strafferetsplejens former og 

under iagttagelse af kravene til 

Fair Trial i Den Europæiske Men-

neskerettighedskonvention.
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Bestemmelsen i § 6 i lov om 

taxikørsel mv. må på denne bag-

grund forstås således, at Taxinæv-

nene kun kan tilbagekalde taxi-

tilladelser under henvisning til 

indehaverens strafbare forhold, 

når disse er fastslået ved dom. 

Retten pålagde Taxinævnet 

at betale 50.000 kroner 

i sagsomkostninger til 

vognmand Mohammad Tariq. 

Sønderlemmende kritik
Advokat M. Arbab Perveez fra 

Adil Advokater i København var 

advokat for Mohammad Tariq og 

er meget tilfreds med rettens 

afgørelse. M. Arbab Perveez 

medgiver, at han aldrig tidligere 

har været ude for, at en dommer 

har været så hård i sin kritik over 

for et nævn:

”Dommer, Michael B. Elmer, 

anvendte med rette udtryk som 

Styrker økonomien og giver 

bedre kundeservice

Datalogistic.eu GmbH · Kirkwrahe 15 · D24976 Handewitt · +45 5050 5107 · www.datalogistic.eu

Tag en tablet

Ingen 

bivirkninger

Vognanlæg til 70.000 kr. eller mere var i går.
I dag 12.500 kr. inkl. Tablet, Taxameter, Printer og Betalingsterminal. Eneste "bivirkning" 
er en besparelse i pladslejen på ca. 1.000 kr. om måneden pr. vogn ved normal afskrivning.
 
Som leverandør til taxabranchen i mere end 30 år ved vi, at anlægget kan 
meget, meget mere.
Vi  var f.eks. de første, der integrerede betalingsterminalen. De første med on-line 
overvågningskamera. De første med internetadgang til systemet.

Grundsystemet (centralsoftwaren) med alm. booking og automatisk dispatch leverer vi 
for 43.500 kr. inkl. 50 timers assistance.
 
Systemet kan udvides med f.eks A-booking, VIP-booking, bestilling pr. APP, håndtering af 
Flex-trafik - ja helt til det fuldautomatiske bestillingskontor uden personel, som vi har haft i 
drift i mere end 4 år.

I dag har De et stærkt alternativ.
 Få et uforbindende tilbud til netop jeres bestillingskontor.

kritisabelt, særdeles kritisabelt og 

stærkt kritisabelt, når han omtalte

taxinævnets fremgangsmåde 

og deres håndtering af sagen. 

Det må siges at være en 

sønderlemmende kritik af både 

taxinævnet og sekretariatet, som 

nu bør rydde op og anlægge en 

ny forretningsgang,” konkluderer 

M. Arbab Perveez og tilføjer, at 

taxinævnet burde overveje, om 

ikke der burde være en dommer 

i taxinævnet og en for chauffø-

rerne/vognmændene beskikket 

advokat til stede, når nævnet 

træffer afgørelser i alvorlige 

sager om deres levebrød.  

Erfaren dommer
Dommer ved Retten på Frede-

riksberg, 67-årige Michael B. 

Elmer, har tidligere været dom-

mer ved Retten i Hillerød og i 

Østre Landsret. Han har tillige 

været vicepræsident ved Sø- og 

Handelsretten, samt ekspert i 

EU-ret og forfatter. Fra 1994 

blev Elmer generaladvokat 

ved EF-Domstolen, hvor han 

kæmpede mod monopoler. 

Michael B. Elmer har desuden 

været redaktør af tidsskriftet EU-

ret & Menneskeret.

Dommen anket
"Taxinævnet har anket dommen 

til Landsretten, således at der 

sker en prøvelse af byrettens 

præmisser, som nævnet mener 

er forkerte. Dommen ligger 

desuden i sin formulering og 

beskrivelse noget ved siden af 

domstolenes sædvanlige måde 

at udtale sig på. Indtil sagen 

er afgjort i Landsretten har vi 

ikke yderligere kommentarer 

til dommen, andet end at det 

selvfølgelig er yderst beklageligt, 

at sagens bevismateriale – 

trafikbøgerne – er bortkommet, 

mens de har været i nævnets 

varetægt. Det er en enlig 

svale, og bør ikke kunne ske 

igen," understreger nævnets 

sekretariatschef, Frida Gísladóttir.

Ikke frikørte Mercedes-Benz købes
Kjeld Hansen 26 15 48 40
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Bliv vognmand i Taxi 4x27 og få Danmarks 
laveste pladsleje og masser af andre fordele!
Hvorfor Taxi 4x27?
Taxi 4x27 er et af Danmarks ældste og mest veldrevne taxiselskaber. Vi har en afslappet kultur med et ligeværdigt 
forhold mellem central og vognmand. Vi er fremsynede og lægger vægt på, at skabe sammenhæng mellem 
service, pris, kvalitet og vilkår - både internt og i branchen. Vores kunder, vognmænd og chauffører er vores fokus 
og vi er kendt for, at kæmpe for det vi tror på. Taxi 4x27 er fx det eneste taxiselskab, der har gjort indsigelser 
mod betaling for ture i lufthavnen. 

Taxi 4x27 er en del Horesta servicekonceptaftalen
Som det første taxiselskab kom Taxi 4x27 med i servicekonceptaftalen med Horesta, som er aftalen, der sikrer os 
ture til alle de hoteller, restauranter og eventhuse, som er tilmeldt ordningen. At vi er med i denne aftale betyder, 
at din vogn, kommer forrest i køen, når der bestilles ture fra hoteller, restauranter m.v.

Taxi 4x27 bruger FMS - Europas største taxisystemleverandør
Efter forgæves, at have forsøgt at få ny teknologi gennem vores samarbejde med Drivr, er Taxi 4x27 nået frem 
til, at stabilitet, pris, kvalitet og solid erfaring er helt afgørende faktorer, når man vælger leverandør. Derfor har 
vi valgt, at fortsætte med FMS, der er Europas største taxisystemleverandør. Med FMS får du et fuldt taxi-system 
for under 10.000 kr. (excl. betalingsterminal), som samtidigt er nemt og billigt at montere, bl.a. fordi det kræver 
et minimum af kabling. Systemet baserer sig på Smartphone (Android) teknologien, hvilket er med til at gøre 
systemet billigt at opdatere, fordi opdateringerne sker uafhængigt af FMS.

Om FMS:
• FMS anvendes i 10 lande af mere end 130 centraler.
•	 FMS	har	en	samlet	flåde	på	over	60.000	tilsluttede	vogne.
• FMS’s kundeapp, taxi.eu, er downloadet næsten 3 mio. gange og leverer mere end 170 mio. ture om året til
 de tilsluttede centraler - på tværs af både by- og landegrænser.
• Taxi.eu app’en kan bruges i hele Europa, med eller uden forudindtastet kreditkort. Der skal benyttes kode, 
 hvilket giver øget sikkerhed. 

Taxi 4x27 tilbyder Danmarks laveste pladsleje 
Som vognmand hos Taxi 4x27 har du - foruden kvalitetsudstyr, et professionelt Call Center og bestillingskontor, 
der arbejder for at yde den bedste service til alle - garanti for Danmarks laveste pladsleje. Samtidig holder Taxi 
4x27 omkostningerne nede, så du kun betaler for det du bruger. 

Den opdelte pladsleje består af en fast pladsleje-del og et Finansgebyr (4%) af den omsætning du har på kort 
og konto, og der er ingen afgift på kontantomsætningen i din bil. De samlede omkostninger afhænger af, hvor 
stor din omsætning på kort og konto er. Endeligt får du kreditkortgebyret, som kunden betaler, udbetalt sammen 
med	den	øvrige	omsætning,	fordi	omkostningen	til	kundegebyrer	ligger	i	finansgebyrprocenten.

Den opdelte pladsleje gør det billigere for dig, når du enten vil holde ferie, får nye chauffører der ikke kører så 
meget ind, når du er syg, eller når din vogn skal på værksted. Taxi 4 x27’s mål er, at den faste pladsleje skal være 
endnu lavere, da vi anser lav pladsleje som den eneste måde, hvormed vi får mulighed for at tage konkurrencen 
op med Uber og øvrige tiltag på taximarkedet.
                                                                                         



Skift til Taxi 4x27 og få Danmarks bedste og billigste taxicentral
I Taxi 4x27 arbejder vi med en enkel og gennemsigtig prismodel, så du slipper for basispakker, tilvalgspakker osv. 

For kr. 40.560,- (3.380,- pr. måned) samt finansgebyr på 4% om året får du:

  • Turformidlingssystem med taximeter, printer m.m.
  • Betalingsterminal og indløsningsaftale
  • Alm. vedligehold af anlægget
	 	 •	 Profilindpakning	af	bilen	ved	udskiftning
	 	 •	 Vognmandsportal	og	jobside,	hvor	du	kan	søge	efter	chauffører,	system	til	flexkørsel	m.m.
  • Advokathjælp på kontoret

NYT! Vælger du at skifte til Taxi 4x27 senest pr. 1.1.2016, tilbyder vi dig yderligere:

	 	 •	 Betalt	montering	af	Taxi	4x27´s	udstyr	ved	overflytning
	 	 •	 Afmontering	af	din	gamle	vogns	indpakning	(forud	for	Taxi	4x27	profilindpakning)
  • 4 måneders pladslejefrihed, fordelt over 3 år
	 	 •	 2	sæt	profiltøj	(á	1	jakke,	2	skjorter/el.	3	polo’er,	samt	1	trøje)
	 	 •	 12.000,-	i	”flyttetilskud”

Tilbud til vognmænd og centraler uden for København
Taxi 4x27 tilbyder systemsamarbejde og fuldt Call Center samarbejde.
  
  Du kan indgå et systemsamarbejde, hvor vi kan tilbyde:
  • Vognudstyr med taximeter, printer m.m.
  • Turformidlingssystem via app.
  • Adgang til Call Center system, så du selv kan passe dine kunder. 
   Systemet kan køre fra en bærbar PC med internetforbindelse. 
  • Betalingsterminal og indløsningsaftale.
	 	 •	 Vognmandsportal	og	jobside	hvor	du	kan	søge	efter	chauffører,	system	til	flexkørsel	m.m.
  • Fra kun 250,- måned pr. vogn afhængig af hvilken løsning du vælger.

  Fuldt Call Center samarbejde:
  • Du betaler det samme som vognmændene i Taxi 4x27.
  • Turformidlingssystem med taximeter, printer, betalingsterminal m.m.
	 	 •	 24/7	Call	center	betjening.
	 	 •	 Profilindpakning	af	bilen	ved	udskiftning.
  • Vognmandsportal og jobside hvor du kan søge efter chauffører.
  • ”Flyttetilskud”.

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte mig.

Thomas RB Petersen, direktør Taxi 4x27  
Mobil: 27272700 
Mail: tp@taxi4x27.dk
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Få et attraktivt 
tilbud på din 
nye taxa

Stationsparken 24
2600 Glostrup 
tlf. 43 55 67 55

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

dit låneloft i banken.

KONTAKT: Søren Poulsen, Tlf. 30 60 30 80, sbp@ikano.dk

En taxivognmand fra Storkøben-

havn havde tjekket kørekort, 

førerkort, skattekort og syge-

sikringsbevis og troede, at alt var 

i orden, da han i sin tid ansatte 

en chauffør, lige indtil politiet 

præsenterede ham for et bøde-

forlæg på ikke mindre end 

140.000 kroner.

Noget chokeret henvendte 

vognmanden sig til advokat 

Carsten Bo Nielsen fra Advoka-

terne Arup & Hvidt i København, 

som gik i gang med at under-

søge sagen. Det var dog svært 

at finde domme, som var tak-

seret mildere end 10.000 kroner 

pr. ansættelses-måned, som er 

fast bødepraksis.

”Vognmanden og jeg var enige 

om, at lade sagen prøve i retten, 

da han var i god tro pga. det 

udstedte førerkort. Til retsmødet 

fremlagde jeg et udskrift fra Taxi-

nævnets hjemmeside ”sådan 

bliver du chauffør,” hvor der ikke 

står noget anført om arbejdstilla-

delse. Vi fremlagde også arbejds-

giverforeningen ATAX og 3F´s 

standardansættelsesaftale, hvor 

der står anført krav om kørekort, 

førerkort og førstehjælpsbevis, 

men ikke et ord om pas og ar-

bejdstilladelse,” fortæller Carsten 

Bo Nielsen, som tillige medbragte 

tre domme, hvor arbejdsgivere 

helt undtagelsesvis var sluppet 

billigere på grund af særlige 

undskyldende forhold.

”Dommeren ved Retten på 

Frederiksberg var meget over-

rasket over, at Taxinævnet udstedte 

førerkort til personer, som ikke 

måtte arbejde, og syntes at 

vognmanden - også pga. den 

utilstrækkelige information til 

branchen - havde været i en 

hel særlig undskyldelig god tro, 

og nedsatte bøden til 60.000 

kroner. Det er stadig mange 

penge for en lovovertrædelse, 

man ikke har tjent noget på, 

men det var dog en nedsættelse 

på 80.000 kroner i forhold til 

bøden på 140.000 kroner efter 

normal retspraksis,” konstaterer 

Carsten Bo Nielsen.

Taxinævnet har ikke den 
nødvendige hjemmel
På det seneste  kontaktudvalgs-

møde i Taxinævnet i Region 

Hovedstaden i september må-

ned var problematikken oppe og 

vende. 

Sekretariatschef, Frida Gísla-

dóttir slog ved den lejlighed fast 

over for branchen, at det er den 

enkelte vognmand, der har pligt 

Advokat Carsten Bo Nielsen fik nedsat en 
taxivognmands bøde fra 140.000 kroner til 
60.000 kroner.

Førerkort og kørekort var 
i orden, men chaufføren 
manglede arbejdstilladelse

Taxivognmand fik bøde på 140.000 kroner



Vi renser dit 
partikelfilter.
Pris. fra 1800 kr.

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

DIESEL EXHAUST FILTER TECHNOLOGIES

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

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

Vi renser dit 
partikelfilter

Filterrensning fra 1490.- kr.
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BILTEAM • Måløv Værkstedsby 91 • 2760 Måløv
Tlf. 35 14 40 00 • www.dansk-taxiimport.dk

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

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

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

Bil fra Tyskland på leasing 
er et klogt valg

BILTEAM
Dansk Taxi Import er 
leveringsdygtige 
i nye og brugte 
biler til taxi og OST

Finansiering
Vi er specialister i leasing og  
finansierer også på alm. bilfinansiering.

Servicekontrakter i hele landet 
Indbygget garanti tilbydes fra kr. 2.325
pr. md. i op til 5 år. Hør nærmere hvad 
der passer bedst til dig. 
(Gælder kun hvis bilen er leaset/købt 
hos os)

Ring og få et godt tilbud som passer til 
dit behov.

Kun hos os er der ikke tilbagekøbspligt !! 

til at undersøge, hvorvidt den 

ansatte chauffør har gyldig 

arbejdstilladelse. Taxinævnet har 

ikke hjemmel hertil og under-

søger derfor ikke om føreren har 

gyldig arbejdstilladelse, når der 

udstedes førerkort. 

Læs mere om de indviklede 

regler for at ansætte chauffører, 

der er udenlandske statsborgere 

i december-udgaven af Taxi 

Danmark, hvor advokat Carsten 

Bo Nielsen gennemgår reglerne, 

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

Forsikringsskader  ·  Taxi service  ·  Diagnosetests  ·  Mekanisk

ORIGINALE MERCEDES BREMSEKLODSER
MERCEDES C KLASSE 205 MODEL 200/220 CDI
SKIVER FOR                       1500,-
SKIVER BAG                       1500,-
FOR KLODSER                      750,-
BAG KLODSER                      750,-

MERCEDES E KLASSE 212 MODEL 200/220 CDI
SKIVER FOR                      1000,-
SKIVER BAG                      1000,-
FOR KLODSER                     750,-
BAG KLODSER                     750,-

MERCEDES SERVICE 
MOTOROLIE OPTIL 7,5 LITER   1250,-    
ORIGINAL OLIEFILTER

ALLE PRISER ER MED MOMS OG MONERING

Auto - pladeværksted og skadecenter med special I Mercedes
A U T O  -  P L A D E V Æ R K S T E D

MERCEDES – SPECIALIST

A U T O  -  P L A D E V Æ R K S T E D
Tlf. 63 12 12 13 
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VOLKSWAGEN
PASSAT - TOURAN - SKODA

SKIVER FOR                    1000 KR
SKIVER BAG                    1000 KR
FOR KLODSER                  750 KR
BAG KLODSER                  750 KR

Åbent: Man-fre kl. 8.00-16.30 · Lørdag kl. 9.00-14.00 
Helligdage kl. 9.00-14.00

Akut-nødopkald tlf. 27 12 12 13
Hvidsværmervej 163-165  ·  2610 Rødovre  ·  Tlf. 63 12 12 13   ·  www.eco-steam-auto.dk

A U T O  -  P L A D E V Æ R K S T E D

NU ER DET TID - NYE VINTERDÆK
Bridgestone producerede kvalitets dæk til 
Danmarks absolut bedste priser på 4 stk. dæk:

ALLE PRISER MED MOMS OG MONTERING 
– GRATIS LAPNING.

4-HJULS UDMÅLING 
Hvis du køber dæk hos os koster sporing kr. 375,- med moms
Hvis ikke du køber dæk hos koster sporing kr. 550,- med moms

VOLKSWAGEN
SHARAN

SKIVER FOR                    1250 KR
SKIVER BAG                    1250 KR
FOR KLODSER                  900 KR
BAG KLODSER                  900 KR

VOLKSWAGEN BREMSEKLODSER

Tlf. 63 12 12 13 

165-65-14………kr. 1.500,-

185-65-14………kr. 1.500,-

195-65-15………kr. 1.600,-
205-55-16………kr. 2.000,-
205-60-16………kr. 2.000,-
205-65-16......… kr. 3.000,-
215-55-16………kr. 2.200,-

225-55-16………kr. 2.100,-
225-45-17………kr. 2.700,-
225-50-17………kr. 2.600,-

235-65-17………kr. 3.700,-
245-45-17………kr. 2.600,-

175-65-14………kr. 1.500,-

185-65-15………kr. 1.600,-

215-60-16………kr. 2.200,-

235-60-17………kr. 3.700
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Frikørte 
hyrevogne købes

Alt har interesse
Ring - og vi kommer og giver et tibud

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

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

Tekst og foto: Tommy Verting

Auto El Specialisten i Karlslunde 

har i samarbejde med Halda AB 

i Sverige monteret to testbiler 

fra Greve-Solrød Taxi med det 

seneste nye udstyr og software 

fra Halda AB i Sverige. 

Greve-Solrød-bilerne har fået 

monteret en 8" Tablet med 

64 Gb hukommelse til at styre 

taxameter og turformidling. 

Endvidere leverer det nye system 

lynhurtig WI-FI til kunderne på 4G 

og selvfølgelig også på 3G uden 

for 4G-områder.

Hvis vognmændene i Greve-

Solrød Taxi tager godt imod udsty-

ret, kan det meget vel blive Greve-

Solrød Taxi, der bliver det første 

taxiselskab i Danmark, der kommer 

til at køre med ”Halda PC Gene-

ration 4,” som udstyret kaldes.

Marco Mathiasen, som er inde-

haver af Auto El Specialisten, er 

meget forventningsfuld og opti-

mistisk, mens han forklarer om 

Halda-systemets muligheder:

”Halda-anlægget har været 

meget nemt at montere. Der er 

meget færre ledninger end vi 

hidtil har været vant med. Soft-

waren er Haldas eget program, 

der er en videreførelse fra det 

tidligere Halda PC 3000, som 

Greve-Solrød Taxi kører med i 

dag. Selve tabletten svarer til en 

lynhurtig iPad uden dog at være 

åben til chaufførens private 

brug, med mindre chaufføren 

er logget af systemet. Men om 

det skal være en mulighed at 

bruge tabletten til privat brug, 

er selvfølgelig op til ledelsen 

i Greve-Solrød Taxi at afgøre,” 

fortæller Marco Mathiasen, som 

ved monteringen af bilerne fra 

Greve-Solrød Taxi havde besøg 

Greve-Solrød Taxi testkører nyt 
Halda-anlæg

 

Giv os et kald og få et godt tilbud.

Autoriseret Mercedes-Benz  

serviceværksted.

www.viborgautogaard.dk

Frikørte Mercedes-Benz hyrevogne  

købes!

Lundvej 28, 8800 Viborg, tlf. 8661 5850. www.viborgautogaard.dk 
Viborg Autogård I/S

Haldas serviceansvarlige tekniker 
for Norden, Mats Lönn, tog sig af 
softwaren, mens Marco Mathiasen 
og servicetekniker, Michael Krarup, 
monterede det nye Halda-udstyr i 
testbilerne.



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

• Udgivelse: Den 15. i hver måned • Abonnement: Kr. 395,- for hele året inklusiv ugentligt nyhedsbrev.
• Udgiver/redaktion: Verting ApS • Stengade 32 F • 3000 Helsingør • telefon/mobil 49 26 26 26 • fax 7517 19 21 • e-mail: taxi@verting.dk • www.taxidanmark.com 
• Ansvarshavende: Tommy Verting • Redaktionel deadline: Den 3. i måneden • Annonce deadline: Den 2. i måneden • telefon 49 26 26 26
•	 Tryk:	Produceret	CO2	neutralt	af	KLS	Grafisk	Hus	A/S.	Denne	måneds	forsidemotiv	er	fundet	på	Rådhuspladsen	i	København.

Region Hovedstaden:
Der blev afleveret 3 tilladelser i Region Hovedstaden i oktober måned 2015:

Jørn Wolmar Årup  01-0203 4x48 TaxiNord 
Abdul Haye   01-0693 Taxi 4x27  
Ole Sørensen  01-0777 4x48 TaxiNord

Aalborg:
Der er ingen afgang/tilgang af taxitilladelser i oktober måned.

Aarhus:
Der blev afleveret e enkelt taxitilladelse i oktober 2015.

Steffen Fogh   212-192 Aarhus Taxa

Abonnér på Nyhedsbrev fra Taxi Danmark

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

Du finder os 
også på facebook

af Haldas serviceansvarlige tek-

niker for Norden, Mats Lönn:

”Vi har allerede sat vores nye 

system i gang i både Norge og 

Sverige. I Sverige er det Taxi Got-

land og i Norge er det Din Taxi 

A/S, Troms Taxi A/S, Hammerfest 

Taxi, Alta Taxi og her i november 

måned starter et nyt taxiselskab 

i Oslo, der skal have monteret 

50 biler med vores nye system,” 

fortæller Mats Lönn, som bl.a. 

tog sig af softwareopdateringen, 

for at skabe tilpasning til Greve-

Solrød Taxis nuværende system.

3. generation med Halda
Superbruger og bestyrelsesmed-

lem i Greve-Solrød Taxi, Morten 

Jespersen, har været vognmand 

siden 1998. Han kender Haldas 

system og for ham er det 3. gene-

ration af deres udstyr. Han kører en 

af de to testbiler og efter bare en

enkelt dag med det nye system 

er Morten Jespersen meget 

begejstret:

”Vi har haft udstyr fra Halda 

i mange år og for mig er det 3.

generation af deres udstyr, men

denne gang er der virkelig kom-

met fart på med 4G. Funktionerne

er nærmest klonet over fra vo-

res nuværende anlæg. Det gør 

det nye anlæg meget nemt at 

anvende. Og med de mange 

trådløse funktioner slipper vi 

for en masse ledninger i bilen. 

Det er rart,” udtrykker Morten 

Jespersen, som ikke vil afvise, 

at det kan blive interessant for 

mindre landvognmænd at få 

adgang til at benytte systemet som 

Superbruger og bestyrelsesmedlem Greve-Solrød Taxi, Morten Jespersen, 
kender Haldas system og for ham er det 3. generation af deres udstyr. 

Indehaver af Auto El Specialisten, Marco Mathiasen, er meget 
forventningsfuld og optimistisk om Halda-systemets muligheder.

Halda PC Generation 4 består af fire 
dele til bilerne

Halda PC G4 Tablet HD 8” skærm 
3G/4G Router fra Sierra Wireless
Taxameter M1
Betalingsterminal VX 820 fra Point/Verifone / 
SEQR betaling via mobil. (Endnu ikke leveret i DK)

Halda PC G4 Tablet HD 8” skærm 

Halda PC G4 Tablet HD 8” skærm bredformat i farver (WXGA 1280 x 800) 
med 10-punkts trykskærm og 400 nits lysstyrke. Displayet er forseglet med 
antireflexfilm. 
Processor - Intel® Atom™ Processor Z3740D (2 MB cachememory, upp till 
1,8 GHz med fire kærner)
Memory - 2 GB DDR3L-RS 1 600 MHz
Harddisk - 64 GB eMMC-harddisk

indlejere hos Greve-Solrød Taxi.

Morten Jespersen forventer 

dog ikke, at chaufførerne skal 

kunne anvende tabletten til privat 

brug, men der vil blive mulighed 

for at benytte genveje på tablet-

ten til at tjekke fly- og togtider 

for kunderne:

Førerne kan tage anlægget 

med sig og svare på ture inden 

for en kort WI-FI rækkevidde, som 

dog kan udvides, hvis tab-

letterne forsynes med et selv-

stændigt Sim-kort. 

Bestyrelsen i Greve-Solrød 

Taxi forventer sig meget af, at 

kunne tilbyde WI-FI til kunderne 

og endvidere ser de frem til, 

at kunderne kan tage Greve-

Solrød Taxis nye App-løsning 

i anvendelse, som betyder, at 

turene automatisk vil strømme 

ud via Halda-anlægene i bilerne. 

”Begge dele er særdeles 

gode tiltag overfor for vore kun-

der og med udsigt til en endnu 

nemmere bil-montering uden 

for mange ledninger og kabler 

og en besparelse på den konto 

på op mod 50 procent, kan 

jeg se en idé i eventuelt at skifte 

bil lidt oftere, nu hvor frikørsels-

ordningen er afskaffet,” slutter 

Morten Jespersen.

Greve-Solrød Taxi tæller i 

dag 35 vogne fordelt på 30 

vognmænd og siden der for 

ca. 10 år siden sidst blev skiftet 

anlæg, har vognmændene nået 

at spare en del penge sammen.



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

Af Svend Erik Stensgaard

Taxivognmand 1-1449 4x48 TaxiNord

D. 21. oktober 2015 kunne man i nyhederne fra 

Taxi Danmark læse at Taxi 4X27 og Drivr havde 

afsluttet samarbejdet og Drivr nu ville satse på 

samarbejde med OST-tilladelsesindehavere.

Det undrer mig meget, at absolut ingen 

taxiselskaber vil samarbejde med Drivr. De er trods 

alt dem, som inkluderer taxi i deres arbejde og med 

et tilskud fra vækstfonden på 21 mil. kroner er det 

helt klart for mig, at politikerne ser en fremtid for 

netop denne type af kørselsudbud til godkendte 

vogne og ikke levner megen opmærksomhed på 

taxierhvervet.   

Det er muligt, at Drivr ikke udbyder fantastisk 

mange ture, men hvad i fremtiden. De ture de 

udbyder er da også værd at tage med.

Jeg forstår ikke, at taxibranchen er så afvisende i 

sin holdning til nye tiltag inden for branchen. Man 

sætter sig med krydsede arme, fornærmede miner 

og et rungende NEJ TAK. 

Ganske langsomt er taxibranchen ved at nedlægge 

sig selv og overgive det der før var selvskrevet 

som vores kørsel til trafikselskaberne og deres 

vognmænd med OST-tilladelser.

Hvis vi ikke kan få maximaltaksten, har 
det ingen interesse- basta
Mon ikke det er på tide at se på omkostningerne 

og finde ud af, hvad vi i virkeligheden kan udføre 

kørslen til og stadig opretholde en anstændig 

livsførelse. I stedet for at se truslen, så se dog på 

mulighederne. 

Vi er nødt til at tilpasse os det omgivende samfund 

og den prispolitik, som praktiseres af udbud 

og efterspørgsel. Vi er nødt til at se på vores 

omkostninger og hvordan disse kan reduceres, så 

vores priser på de forskellige kørselstyper kan blive 

konkurrencedygtige.

Hvis ikke det sker meget snart, slår vi os selv ihjel 

som selvstændige erhvervsdrivende.

SE DOG AT VÅGNE OP - se dog at blive 
voksne

Drop ærekærheden og glem det automatiske 
NEJ	til	en	idé	man	ikke	lige	selv	fik.	

 - inden det hele forsvinder

Drop misundelsen og snobberiet over at sidde i 
en bestyrelse.

Drop frygten for det nye og analyser alle idèer 
positivt i stedet for det automatiske NEJ.


