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GRAND PRIX I HERNING 

Lørdag den 21. april afholdes cykelløbet Grand Prix i Herning og omegn. 

Cykelløbet kan påvirke trafikken. Læs mere om cykelløbet her GP Volkswagen Herning  

 

 

SERVICENIVEAU GADEDØR I GADEPLAN 

Mere end 80 procent af alle de ture vi kører har samme grundserviceniveau. Kunderne skal, 

som minimum, hentes ved gadedør i gadeplan. Er kunderne visiteret til ekstra service står det 

på ordren – ex. hentes/følges. Det er kun på Flexture og Flexbusture, at serviceniveauet er 

kantsten til kantsten. 

For alle ture gælder det, at kunderne skal ringes op minimum 5 minutter før afhentning, hvis 

der står et telefonnummer på køreordren. 

http://gpherning.dk/


 

 

 

FLY HIGH FLEX 

Har du ikke været på kurset Fly High Flex endnu, så glæd dig til det bliver din tur. 

Leverandørerne får indkaldelsen til kurserne og sørger for at I bliver tilmeldt. En af de 

chauffører der deltog på et af kurserne i efteråret anmeldte det sådan her: 

”Kurset var veltilrettelagt og de to undervisere, Sofus og Asbjørn, gennemførte de to dage med en god 

portion humor. Emnerne var relevante og mødet med andre chauffører gav gode diskussioner og 

erfaringsudveksling. Positiv ånd og fin afveksling mellem praktiske øvelser og samtale.” 

GLEMTE SAGER 

Tjek altid om kunderne har fået alle deres ejendele med ud af vognen når turen er slut. Hvis 

du finder glemte ejendele i vognen, skal du kontakte Driftscentret på tlf. 70 11 22 10. 

Trafikstyrerne hjælper med at formidle kontakten mellem dig og kunden og, så de glemte 

ejendele kan returneres. 

NEDBRUD PÅ KOMMUNIKATION TIL VOGNE 

Mandag den 9. april var der nedbrud på kommunikationen til de vogne der kører på 

styresystem 1 - SMS/GPRS. De fleste af jer var heldigvis opmærksomme på planlagte ture via 

Vognmandsportalen og NødApp, og udviste også stor tålmodighed når I skulle kontakte 

Driftscentret – tak for det! 

Når der er nedbrud på kommunikationen er det vigtigt ikke at bruge samtaletiden med 

Driftscentret unødigt. Oplys vognløbsnummer og de stop I ønsker informationer om, og vær 

venligst klar til at skrive informationerne ned, da de ikke kan sendes ved nedbrud. 

I Nyhedsbrevet uge 11 er der en NødApp vejledning – ”hvordan kommer du på? og hvad kan 

du se?” – du får linket til nyhedsbrevet her Nyhedsbrev uge 11 

NYT FRA DRIFTSCENTRET 

Annette, som tidligere har arbejdet på fuld tid i Servicecentret, har vi nu glæde af som 

trafikstyrer i Driftscentret 2 dage om ugen.  

 

 

https://www.midttrafik.dk/media/11305/nyhedsbrev-uge-11.pdf

