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Stationsudvalgsmøde  

Dato 21. juni 2022 

Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Vest 

Mødested: Tommys kontor 

Mødedato: 21. juni 2022 

Mødetidspunkt: Kl. 08.00 

Forventet sluttidspunkt: Kl. 09.30 

Udfærdiget af Tommy Hansen 

Godkendt af  
 

Mødeindkalder: Tommy Hansen 

Obligatoriske deltagere: Tommy Hansen (THA) 
 TR Hanne Levi de Lorry (HL) 
AMR Bjørn Bjerre Jensen (BJ) 
Haider Subra Kumar (HSK) 
Johnny Dollerup Christensen (JDC) 

Valgfri deltagere: Morten Lisberg (ML) 

Til stede: Tommy Hansen (THA) 
 TR Hanne Levi De Lorry (HL) 
AMR Bjørn Bjerre Jensen (BJ) 
Haider Subra Kumar (HSK) 
Johnny Dollerup Christensen (JDC) 
Morten Lisberg (ML) 

Fraværende  

Kopi Mødedeltagerne, FM, IK, BL, Chaufførstue 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Velkommen og kort orientering (THA) 

• Nøgletal 
3. Tilbagemelding fra AMR BJ 
4. Tilbagemelding fra TR HL 
5. Status på driften v. THA 
6. Status på teknikken v. HSK 
7. Status på klargøringen v. JDC 
8. Morten Lisberg. 
9. Eventuelt 

 
Ad1.  
Dagsorden godkendt 
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Ad2. THA 
 
THA byder velkommen til alle fremmødte.  
 
Nøgletal: 
 
Sygefravær: Det ligger på et acceptabelt niveau 
 
Klager: De ligger på et lavt niveau.  
 
Skader: De ligger på et acceptabelt niveau. Der er ikke de store skader.  
 
Det er nu snart ved at være tid til, at vores nye direktør starter den 1.juli. Man er i 
ledelsen ved at planlægge et besøg på Vest. Det er endnu ikke besluttet hvordan det 
kommer til at foregå, og hvornår det bliver. Formentlig først efter sommerferien. 
 
Man er nu færdig på Nord og Vest med, at sætte ny belysning op. Det er i alle lokaler 
indenfor. Der også skiftet lamper udenfor på anlægget, som giver et rigtig godt lys 
om aften. Der har i processen været en del snak om skæret af det nye lys, vi har fået 
sat op indenfor. Vi har heldigvis fået installeret lys dæmper i chaufførlokalet. 
 
Ad3. AMR BJ: 
 
Arbejder dagligt med, at få kollegaer til, at bruge appen Aarhus Borgertip. 
 
Det opleves, at rengøringen på forruderne er blevet meget bedre. 
 
Ad4. TR HL: 
 
Synes det går rigtig godt på stationen, og der er en god stemning. 
 
Har været til HMU møde, der blev det meldt ud, at passagertallene er op på 84%. 
 
Ad5. Status på driften v. Tha: 
 
På et færdselsmøde er det blevet besluttet, at der på strækningen for linje 4A på 
Søndervangs Alle/Kjærslund bliver Parkeringsforbud/Standsningsforbud. Kommunen 
er gået i gang med at producere skiltene.  
 
Skilte er sat op, og parkeringsvagterne har allerede været i gang i området. Vi regner 
med, at det løser problemet med de mange parkerede biler, som har skabt en del 
problemer for os. 
 
Man er ved at planlægge og sætte lade stationer på endestationen Brabrand for linje 
4A.  
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Ad6. Status på teknikken ved HSK:  
 
Samarbejdet med alle på stationen fungerer rigtig godt.  
 
Der er mindre skader i øjeblikket. 
 
Det sker nogle gange, at der er chauffører, der kun melder fejlen ind på en 
fejlrapport, og derefter regner med, at værkstedet reagerer på det. Alle fejl på 
bussen, der kræver et besøg af en mekaniker, skal meldes ind til DC først. 
 
Værkstedet går i gang med at afvikle ferie fra næste uge. 
 
Ad7. Status på klargøringen v. JDC: 
 
Dejligt at høre, at det går godt med rengøringen af busserne. Oplever man, at der er 
noget, der ikke er i orden, så må man gerne lave en fejlrapport på problemet. 
 
Der er ros til JDC for, at han melder hurtigt tilbage, og reagerer og handler på de 
henvendelser, der kommer. 
 
Ad8. Værkstedsleder. 
 
ML har deltaget på mødet, for at få en fornemmelse af det arbejde/samarbejde der 
er på Vest. Han har fået en positiv oplevelse af dette. 
 
Han fortæller, at man på Syd er i gang med at gøre de første 5 EL-Busser ”12m 
Solaris” klar til drift. 
 
Ad9. Evt.  
Der afholdes sommerarrangement på Vest fredag den 1. juli fra kl.10.30-16.  
 

 

 
 


