
Sollentuna 2012-05-13
Till Taxi 020:s ledning

Att få intäkterna att gå ihop
Senaste året har summan på inkörningarna gått ner dag efter dag och samtidigt har 
kostnaderna för att driva taxitrafiken gått upp. Det blir dyrare drivmedel, dyrare reparationer, 
dyrare service och så vidare. Dessutom ska vi köra med billigare och billigare priser. 

Vi åkare är i egentlig mening kunder hos 020, inte ägare, som nästan aldrig får bra service. 
Och när vi reagerar på servicen blir svaret "de som inte gillar läget kan sluta" (svaret som 
Claes gav mig under ett möte framför många åkare). Det är ingen lösning på problematiken.
(Om vi behandlade våra taxikunder på samma sätt, vad skulle hända då?)

Antalet bilar går upp dagligen, som vi alla kan se på de tomma bilar som kör runt i stan (för vi 
får ingen statistik om antalet bilar i 020). 
Dag efter dag förlorar vi våra förare till Taxi Stockholm. Det är vi åkare som drabbas när de 
byter bolag. Vi förlorar våra förare på grund av att 020 inte tänker på oss som kunder, utan 
bara ser till sin egen månadsintäkt, på bekostnad av ökade konkurser. 

Taxiutbildningen har blivit en stor inkomstkälla för Fågelviksgruppen. Vi åkare betalar för 
utbildning, lär upp förarna men när de börjar bli lönsamma hoppar de över till Taxi 
Stockholms på grund av 020:s policy, ovan nämnt. Dagligen får vi klagomål om förarlinjens 
långa väntetider, aggressiv behandling, ovillighet att hjälpa till osv.

Dessutom går det rykten (från kunderna) att de beställt rullstolstaxi från 020 men fått bil från 
Taxi Kurir. Jag är inte säker på hur det ligger till men bara för några dagar sedan fick jag ett 
brev från en av mina anställda och som är trovärdigt (jag bifogar brevet). Om det behövs kan 
jag skicka förarens nummer och kundens nummer så reder vi ut det här.

Det måste ske förändringar för att 020 ska bli lönsam igen, för både förare, åkare. 

Det är ju bra att förare som kör för 020 går servicekurs. Men den stora frågan är om inte taxi 
020s personal borde gå en servicekurs i kundbemötande (dvs. bemötandet mot åkerierna och 
deras anställda) I dagsläget verkar det finnas en tro hos 020s personal att förarna i bilarna är 
anställda hos taxi 020, vilket är en helt felaktig bild. I vilket annat företag som helst, med 
anställda som behandlar kunder på ett föraktfullt sätt, hade den anställde fått lämna företaget. 

Med vänliga hälsningar

TAF


