Stationsudvalgsmøde

Jegstrupvej 5
DK-8361 Hasselager

Dato

28. maj 2019

Mødekategori:

Stationsudvalgsmøde på Syd

Mødested:

Aulaen

Mødedato:

28. maj 2019

Mødetidspunkt:

Kl. 08.30

Forventet sluttidspunkt:

Kl. 11.00

Udfærdiget af

Tommy Hansen

Tlf.: 72409900
Fax: 72409901
www.busselskabet.dk

Godkendt af
Mødeindkalder:

Tommy Hansen

Obligatoriske deltagere:

Tommy Hansen (THA)
Poul Jørgensen (PJ)
TR Poul Erik Eskildsen(PE)
TR Peter Crawford, (PC), AMR Anita Nørgaard (AN)), John
Madsen(JM)

Valgfri deltagere:
Til stede:
Fraværende
Kopi

PC, PE,THA,PJ,AN,JM
Mødedeltagerne, FM, IK, BL, Chaufførstue

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Velkommen og kort orientering (THA)
Tilbagemelding fra AMR AN, TR PC, TR PE
Status på driften v. Tha
Status på teknikken v. PJ
Status på klargøringen v. JM
Eventuelle og generelle drøftelser.

Ad1.
Dagsorden godkendt

Ad2. THA
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THA byder velkommen til alle fremmødte.
Status på station Syd:
Sygefravær: Der er pt. mange langtids syge.
Klager: Der er stadigvæk en del chauffører, der kører før tiden. Der opfordres til,
at man er opmærksom på sin køretid. Er man foran tid, så træk tiden ved
stoppestederne.
Skader: Det ser ud til, at man er blevet bedre til, at indrapportere busser, der er
overtaget med skader.
Har tirsdag den 28.maj lavet alkoholtest på 71 chauffører.
Ad3. AMR AN, TR PC ,TR PE
Der er flere kollegaer der oplever problemer med lysstyrken I rejsekortet. Der er
automatisk lysjustering på. Hvis dette ikke virker, skrives der en fejlrapport.
Det er blevet et problem med tyggegummi på passagersæder. Der skal skrives en
fejlrapport, så vil klargøringen prøve at fjerne det. Kan det ikke lade sig gøre, så
udskiftes sædet.
Der er et ønske om, at der kommer hus nr. på alle opholdshuse.
Der er kommet nyt lys i busgadeforløbet. Det er fint, men kunne godt være bedre.
Der er flere steder i byen, hvor der står løbehjul til udlejning. Nogle af dem står
uhensigtsmæssigt i forhold til vores stoppesteder.
Det opleves, at det igen er blevet et problem med taxa, der holder i
busgadeforløbet og sætter af/samler kunder op.
Det opleves, at den indsats der gøres fra P-vagterne i forbindelse med ulovlig
parkerede biler, kan mærkes.
Man har indgivet et ønske om et link på vores hjemmeside til vores nye El busser.
Det er blevet bemærket, at alle opslag er blevet fjernet i chaufførlokalet på
Banegården. Man vil gerne have et opslag op i lokalet, hvor der henvises til, at
man bruger vores stander eller sin nye smartphone.
Det opleves, at der er en god stemning på stationen.
Ad4. Status på driften v. Tha
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Forklaring på tildækning af højrepilssignalet skal findes i en række henvendelser
fra cyklister, der har følt sig utrygge. Derfor har der været en kort periode, hvor
dette signal samt pilesignalet ved Sønder Allé/Park Allé var tildækket imens AAK
monitorerede anlæggene med henblik på, at afdække eventuelle trafik farlige
situationer. Denne øvelse er nu slut, hvorfor I også vil konstatere, at pilesignalerne
igen blev synliggjort i mandags d. 20. maj.
Ad7. Status på teknikken ved PJ:
Alle El busser er blevet leveret. Der er problemer med de 4 lade stationer. Der er
nogle udfordringer med det installerede udstyr. De går i gang med, at installere
udstyr. Bla. Rejsekort og realtidsskærme. Man er i gang med, at planlægge
uddannelse, af de chauffører der skal køre i busserne på linje 13. Det er aftalt, at
der bliver stillet en El bus op til grillarrangementet, som man kan besigtige.
Der er pt. 6 mand på kursus. Man er i gang med, at lave en arbejdsmiljø
certificering på alle 3 værksteder. Der arbejdes med trivselsundersøgelsen.
Man er i gang med, at male vogne fra 678 til 743.
Der kommer en ny miljølov fra 2020. Vi er ikke helt klar over, hvad det kommer
til, at betyde for busparken, da loven ikke har helt klare retningslinje.
Inden udgangen af september er man færdig med, at kable alle busser om til
realtidsskærmene.
Ad8. Status på klargøringen v. JM
Der har været miljøaudit på klargøringen. Det er blevet påtalt, at busserne bliver
vasket for tit pga. vandforbrug. Busserne vil blive vurderet af klargøringen, hvor
vidt de trænger til, at blive vasket.
Ad10. Evt.
Intet under evt.
Mødedatoer for SYD:
Teammøde den 4.juni. Kl.13-15 og Kl.19-21
Der er grillarrangement på station Syd den 21. juni kl.11-17
Stationsudvalgsmøde:
20. august 2019
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