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Hej Claes!

Destionationsangivelse
Vi vill att vi, Taxi 020 gör ett nytt försök med destinationsangivelser vid utlägg av köruppdrag.

Vi anser att det bör kunna fungera bättre nu än förra gången - för att:

� Taxi 020 har nu ett större antal anslutna fordon.
� Antalet körningar har minskat.
� Avstängning vid NEJ-tryck har utökats från tre minuter till tio minuter.
� BC klagar över antalet samtal till förarelinjen – om föraren själv kan avstyra en körning i fel 

riktning lär han inte behöver ringa och återlämna körningen.
� Vi skulle återge föraren en del kontrollen över sin egen arbetssituation vilket bidrar till att 

minska alienationen.
Givetvis skulle ett försök utvärderas efter en tid då  ändringar kan göras för att förbättra rutinen. 
Det är värt ett försök.

Skicktider
Förlängda skicktider (båda automatiska och manuella) låser ofta upp bilarna på omotiverade långa 
väntetider. Detta är inte företagsekonomiskt för åkeriet eller lönemässigt bra för föraren.

Vi vill att en grupp – gärna med inslag av annat en bara BC personalen – tittar på vilka skicktider 
som kan förkortas.

Egenskaper
En hel del körningar kräver bilar (eller förare) med specifika egenskaper. 

Vi vill att dessa körningar läggs ut innan övriga körningar så att bilarna som är kvar utan dessa 
egenskaper kan ta resterande körningar.

Om dessa ändringar införs kommer klimatet mellan förarna och BC:n att förbättras. 

Med vänlig hälsning
Peter Burgess
För TAF

Tel: +46 (0)8 540 88 0 18
Mobile: +46 (0)70 722 62 85

Ovanstående brev skickades till VD:n för Taxi 020. Han svarade att det vara bara att glömma. Jag 
bad sedan om en mera detaljerad svar för att kunna publicera brevet och svaret på vår hemsida. 
VD:n har avböjt med motiveringen att Taxi 020 känner inget behov av att debatterar på vår 
hemsida eller annan offentlig forum.


