
MØDE 
 

Mødenavn: Stationsudvalg station syd  

Mødested: Mødelokale -DC 

Mødedato: 21.02.2023 

Mødetidspunkt: 08:30 

Mødeindkalder: John Pallesen 

Obligatoriske deltagere: Peter Crawford. PC 

Poul Erik Eskildsen. PE 

Anita Nørgaard. AN 

Morten Lisberg. ML 

Johnny Dollerup. JD 

John Pallesen. JP 

Valgfri deltagere:  

Tilstede: PC, PE, AN, ML, JD, JP 

Fraværende:  

Udfærdiget af: JP 

Referat udfærdiget: 22.02.2023 

Referat godkendt af:  

 

Dagsorden 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

2) Velkommen og kort orientering. (JP) 

Seneste referat gennemgået, og det aftales at dagens dagsorden ændres, 

således at JD og ML er ”på” først. 

3) Status fra Klargøring. (JD) 

Vigtigt at der bruges alm. sæbe / opvaskemiddel ved rengøring af rat. 

Der høres ikke længere om beskidte spejle. 

Obs. på rengøring af sæder og chaufførsæder. 

PE spørger ind til hvem der har ansvaret for at starte oliefyr på kolde morgener. 

Svar: Klargøringen 

4) Status fra Værksted. ( ML) 



Belysningen i Solaris El-busser er meget ”skarpt” når døre åbnes. Vi har fået 

henvendelser fra både kunder og chauffører, som er generet af lyset. Der er aftalt 

en opdatering med Solaris, når det passer ind med andre opdateringer. 

PE oplyser at man har fået henvendelser om at spejle / spejlarme flytter sig, og 

ikke sidder ens på alle vogne. ML følger op og tjekker. 

Der er angiveligt fejl på nærlys indstilling på nogle busser. Vi opfordrer til at skrive 

fejlrapport. 

Bussernes bremselys lyser ved motorbremsning. (det skal de gøre!) 

Der arbejdes fortsat med den optimale løsning omkring opvarmningen i El-

busserne. 

Chaufførernes madpakker bliver meget varme når man opbevarer ting i 

opbevaringsrummet ved førersædet på grund af varmerist ved gulvet……….. Vi 

taler om en løsning. 

5) Emner fra PE, PC og AN: 

Kommunens vejfolk placerer ofte skilte uhensigtsmæssigt ved vejarbejder. Især 

omkring stoppesteder. Vi kan henstille til Kommunen om at have i tankerne at der 

skal være plads til busserne uden at skramme dem. 

Fortsat mange taxa som afsætter og optager passagerer i busgadeforløbet. 

Cyklister i H. H. Seedorfstræde skaber mange farlige situationer når de cykler ud 

og ind mellem busserne. 

Kampagne omkring arbejdsbeklædning ønskes, og der informeres om 

kommende kampagne i foråret. 

Nyt opholdshus i Karetmagertoften. 

Ved mange stoppesteder ligger fliserne forkert placeret i forhold til bustyperne. 

Det bevirker at passagerne mange steder træder direkte ud i græs og mudder. 

JP kontakter kommunen og hørerom evt. planer i forbindelse med den 

nuværende gennemgang af alle stoppesteder. 

 

Det ønskes at vi kigger på adgangsvejen fra stationen til Sletvej, samt evt. 

mulighed for yderligere parkeringspladser i den ende af stationen. PC, PE og JP 

går ”markvandring” ved lejlighed, og ser på det. 

Bilister krydser fuldt optrukket linje ved Harald Jensens Plads (ind i busbanen) for 

at svinge til højre mod Ingerslevs Boulevard. JP taler med kommunen om det. 

6) Info fra JP. 



Nøgletal gennemgås og forklares. 

Status på stationen og drift omkring bl.a. bygninger mm. 

 

 

7) Evt. 

PC. Forslag til nyt stoppested ved AUH i retning mod centrum for den 2A som 

kommer fra Trige. Passagerer fra sygehuset misforstår angiveligt rejseplan mm. 

og tror at de kan komme med fra den ”normale” endestation. Forslag 

videresendes. 

Gulv i gl. Aula er meget slidt. Skal vi reparere på det, eller afvente nyt om 

bygninger. 

AN: Laves der standsningsforbud på Holmevej i forbindelse med at vejen nu er 

meget smallere. JP forespørger hos kommunen. 

 

 

 

 

 

 


