SVERIGETAXI
ÅRE ÖSTERSUND

SVERIGETAXI
ÅRE ÖSTERSUND

100 ÅR

”Därför är det här
världens roligaste jobb!”
taxiostersund.se | taxiare.se

Ladda ner
O
var app!
A la Carte Identity Clothing är ett av de
företag i Sverige som har arbetat längst
med design och tillverkning av uniformer
och profilkläder.
På kundlistan finns Sverigetaxi och fler av
landets mest välkända företag. Många har
varit oss trogna i årtionden.
Tyvärr är världen fortfarande fylld med
plagg som krymper, noppar, tappar passform och färg. Vi ser till att våra kunder
slipper sådana bekymmer.
Söker du en ny kontakt för ert företags
personalkläder?
Besök gärna vår hemsida www.alacarte.se
eller ring oss på 08-442 71 00.

Alltid fasta priser!

Rustade för framtiden

S
Boka taxi: Östersund: 063-199 000
Åre: 0647-100 22.
Eller via vår app Sverigetaxi (tillgänglig
för nedladdning via AppStore eller
Google Play).

Hemsida: taxiostersund.se
taxiare.se
Kontor: 063-199 010
E-post: info@taxiostersund.se
Adress: Öneslingan 11, 832 51 Frösön

Sverigetaxi Åre Östersund
Taxi Östersund 199 000 AB är
ett lokalt ägt bolag som bedriver
taxiverksamhet i Åre och Östersund
sedan 1920.
Vi är en del i Sverigetaxi med över
2 700 bilar i hela landet och gör
dina taxiresor så enkla som möjligt,
oavsett om det gäller privata resor
eller resor i tjänsten. Vi profilerar
oss därför som Sverigetaxi Åre
Östersund.
Taxi Östersund
199 000 AB är
certifierat
enligt Säker
Grön Taxi och
har ett miljöoch transportkvalitetsledningssystem som uppfyller Svenska
Taxiförbundets krav.

verigetaxi Åre Östersund och våra gula
bilar är del i en internationell taxirörelse
– men vi är fortfarande lokalt ägda – och har
så varit i hundra år. Några av oss har varit
taxiåkare i länet under tre generationer, och
det är något vi är stolta över.
Taxi är ett serviceyrke och vi lägger stor
vikt vid att utbilda våra förare, så att du som
resenär och kund alltid ska känna dig trygg
och väl omhändertagen.
Vi lyssnar också noga på behov och anpassar
oss ständigt för att tillhandahålla en stabil och
långsiktigt hållbar tjänst, socialt, ekologiskt
och ekonomiskt.
Välkommen till oss!
Roger Månström, styrelseordförande

Alla bilar och förare i samma bolag
I hundra år har de lokala taxiförarna samarbetat. Nyligen togs ett steg till. I januari
2019 slogs åkeriernas transportverksamhet
ihop till ett bolag. Taxi Östersund 199 000
AB har idag ett 60-tal fordon och närmare
200 anställda. Processen var inte enkel, men
resultatet var värt det.
– Vi ville stärka kvalitén, kundnyttan och
vi-känslan. Det har vi lyckats med enligt
både kund- och medarbetarundersökningar,
säger Linus Ekqvist som designade omorganisationen.

Ansvarig utgivare: Linus Ekqvist. Projektledare: Daniel Nilsson. Redaktör: Karin Johansson.
Foto: Anders Nilsson. Mediasäljare: Anna-Lena Englund. Annonsoriginal: Dennis Lindblad.
Graﬁsk form: Örjan Folcke, Daniel Nestor. Tryck: Hylte Tryck, Hyltebruk, .

Linus Ekqvist ledde verksamhetens
omstrukturering 2017-2019.
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100-ÅRINGEN SOM
KLEV IN I FLYGTAXI.
Grattis från oss på

taxi till vår partner

Sverigetaxi Åre Östersund som fyller

år.

Vi hoppas att ni vill fortsätta köra resenärer
till och från flygplatser och järnvägsstationer i
minst lika många år till.
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Jobba hos oss!

Varje dag skjutsar vi affärsresenärer, privatpersoner, pendlare, skolbarn, sjuka och funktionshindrade.
Sverigetaxi Åre Östersund erbjuder många olika tjänster som får vardagen att fungera för många människor.

Ett roligt jobb som går att kombinera
Moumena Khalili hade redan ett annat jobb
när hon kom på att hon ville bli taxiförare.
– Min man kör taxi och sa att det är ett
väldigt roligt jobb, så då ville jag också
prova. Jag tog taxikort i september och
började jobba här i december. Och det är
jätteroligt, säger Moumena Khalili.
Moumena klarade företagets interna
prov med glans. Första dagen i tjänst var
hon lite orolig att göra fel med taxametern,
men det gick bra. Hon kör ofta morgonpass dagtid, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Det roligaste tycker hon är att få möta
olika människor och få lyssna på vad de
vill berätta.
– Jag fick tips av min arbetsgivare att
jag kunde kombinera tjänsterna, och gå
tillbaka om jag inte trivdes. Men jag vill
fortsätta köra taxi, säger Moumena.

Taxiföraren Moumena Khalili i planeringsmöte med transportchefen Laila Brakke och
arbetsledaren Caroline Svärd.

Nya förare får gedigen utbildning

Jesper Odehem lär ut taxameterkunskap. Under högsäsong
registreras drygt 2 000 resor per dygn i systemet.
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Taxibilar rullar dygnet runt och därför är det ett jobb som passar
många livssituationer.
– Många kör heltid, men så har vi även pensionärer som gärna kör
på morgonen, och studenter som kör på helger. De viktigaste egenskaperna är att kunna läsa av människor, anpassa sig till kundens
behov och vara serviceinriktad. Våra chaufförer ska hjälpa till med att
bära väskor, öppna bildörrar och tipsa om bra restauranger. Det är
lika viktigt som att köra bil, säger Laila Brakke som är transportchef.
Sverigetaxi Åre Östersund har cirka 150 förare och ett 20-tal
personer i beställningscentralen.
Caroline Svärd är arbetsledare och rekryteringsansvarig. Hon
intervjuar många arbetssökande.
– Vi investerar mycket tid i våra nya förare. De får nästan en
och en halv veckas utbildning i taxikunskap och praktik i bil med
en erfaren förare. Vi har även ett samarbete med trafikskolor och
arbetsförmedling. När behovet av förare är stort kan vi även hjälpa
till med taxiförarlegitimation, säger Caroline.
Jesper Odehem är ställföreträdande teknikchef. Han leder taxa
meterutbildningen. Taxi kommunicerar via mobiltelefon, radio
och taxameter, och det är många olika tjänster som ska hanteras.
– Vi brukar säga att det är ett jobb på natten och ett annat på
dagtid. Om man bara kör kroggäster så är det enkelt att ta betalt.
Samhällsbetalda körningar är mer komplicerat. Vissa har fast pris,
andra ska betala egenavgifter, säger Jesper.

Högtryck i
beställningscentralen

Kennet Eriksson kör en biogasdriven färdtjänstbuss.

Tryggt och säkert
för stamkunder
Vissa färdtjänstuppdrag och mattransporter har en regelbunden
rytm, med samma tider, rutter och människor.
– Jag gör 15-20 resor per dag med rullstolsburna, särskoleelever
och arbetspendlare. Många har jag kört flera hundra gånger, konstaterar Kennet Eriksson.
Kennet har ett fast schema på vardagar, och jour var sjätte helg.
Den längsta resan är mattransporter till Tandsbyn och Fåker.
– Det här är inget jobb man jäktar i. Man behöver vara lugn
och köra med omsorg. Att sitta längst bak i en rullstol är inte som
att sitta i ett säte. Jag ser i backspegeln hur de hoppar om vägen
är ojämn, säger Kennet.

Beställningscentralen har öppet jämt, 24 timmar om dygnet.
Här trivs den som gillar att ha mycket att göra.
– Vi ska klara att hålla många saker i huvudet samtidigt,
och måste snabbt kunna ändra fokus när det händer nya saker.
Vi kan inte styra inflödet av bokningar då de kommer rakt in
i vårt system från exempelvis resebyråer, hemsidor och appar.
En planering kan behöva göras om helt några sekunder senare
på grund av fler bokningar, avbokningar eller vädret som också
snabbt kan förändra situationen, säger Maria Johansson som
är chef för beställningscentralen.
De flesta bokningarna kommer in via telefon. Drygt 30 000
samtal kan det bli under en månad i högsäsong.
– Vi svarar i telefon, planerar körningar, kommunicerar
med förare och matchar rätt bil till rätt kund, säger trafikledaren Kristina Tornbäck.

Traﬁkledaren Kristina Tornbäck och chefen Maria Johansson
har koll på traﬁksituationen.

Vad innebär en hållbar livscykelhantering av it-produkter?
För oss innebär det att ta ansvar
för hela it-produktens livcykel.

Den nya tidens revisionsbyrå

Om olyckan skulle
vara framme
Oavsett om du är yrkeschaufför eller kör en
privat bil kan du känna dig trygg med våra
fordonsförsäkringar.

+46 7 0 6 4 2 5 1 15 | info@edlundpar tner s .se

Läs mer på www.lfz.se
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Gula taxibilar knyter ihop länet.

Magnus Trense är affärsansvarig vid Åre Östersund Airport.

Flyg

Jenny Wibom är stationerad i Åre. Ibland
hämtar hon resenärer redan vid 04:30 så
att de hinner med morgonplanet.

ÅreTransfer

I ett stort och glesbefolkat län är taxi en viktig
nyckel även för den som reser med flyg.
– Ingen reser till en flygplats, alla ska ju
till en destination. Taxichauffören är ofta
den första person som kunden möter. Förarna
har stor betydelse som ambassadörer för
regionen, säger Magnus Trense som är
affärsansvarig för Swedavias sju regionala
flygplatser.
Åre Östersund Airport har omkring
en halv miljon flygresenärer per år. Hög

säsongen är från jul till påsk. Förutom flygtaxi finns Åre Flygtransfer med fasta hållplatser i Åre-Duved. Servicen anpassas efter
hur många som bokat; är det många resenärer så kommer en buss, när det är få så
kommer en bil. Det är en smart och flexibel
kollektivtrafik.
– Swedavia mäter kundnöjdheten på flygplatserna. Där ser vi direkt om transfern
har funkat. Vi får glädjande höga betyg på
bemötande i Åre Östersund, säger Magnus.

16 fordon drivs med biogas och resten med fossilfri diesel, HVO100.

Med miljön i tankarna
Källsortering, rätt bränslen, medveten körstil, miljömärkta produkter och bra planering. Så jobbar taxi för att minska miljö
belastningen.
– Vi kör med HVO och HVO100 istället
för fossil diesel och har även 16 biogasfordon, säger Magnus Persson som är fordons
ledare.
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Alla förare får utbildning i ekonomisk
körning. Spolarvätska, rengöringsmedel
och andra kemikalier är Svanen-märkta så
långt det går. Däcken är utan giftiga oljor,
och bilarna servas hos godkända serviceverkstäder.
I garaget i Torvalla källsorteras plast,
papper, metall, batterier, ljuskällor, små-

Jan-Olof Klackengård är garageansvarig
och ser till att källsorteringen fungerar.
elektronik och andra fraktioner som sedan
tas om hand av återvinningsföretag. Och
kanske det viktigaste av allt, god rese
planering så att bilarna används så effektivt
som möjligt.

Hundra år i allmänhetens tjänst
1920 b
 ildades Östersunds Droskägareförening
UPA. 13 bilar fick uppställningsplats och en
stolptelefon på Stora Torget.
1936 firades staden Östersunds 150-års-jubileum.
Droskstationen noterade 56 000 telefon
beställningar.
1940 m
 onterade föreningen gengas på bilarna och
kunde åter hälsa kunder välkomna trots begränsad tillgång på bensin under krigsåren.
1958 skaffade några av taxiägarna kommunikationsradio i sina bilar. Föreningen tryckte en reklam
broschyr med fasta priser på rundturer till
Åre, Tännforsen, Bydalen och Frösön.

Taxibilar på Gustav III:s Torg omkring 1960.

1965 ändrades föreningens firmanamn till
Östersunds Taxi ek för.

1993 lanserades Åre Flygtransfer som gör det lätt
att boka resa till rimligt pris.

2017 blev taxibilarna gula och fick nytt
varumärke: Sverigetaxi Åre Östersund.

1972 tecknades avtal med Östersunds kommun
angående färdtjänst.

2007 köptes de första sex biogasbilarna in.

2019 Bolagets transportresurser omorganiserades från 10 olika åkerier in i ett helägt
transportbolag.

1989 ersattes föreningen av ”Östersunds Taxi
i Jämtland AB”.

2008 öppnade den dygnet runt-öppna beställningscentralen BC Jämtland AB som samordnar
privata och samhällsbetalda resor.
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