Fra:
Til:

Ida Schwaner Bergholt
Jens Mandrup; Marianne Frederik; Martin Baden; Freja Södergran; Erik Rostell Gregersen; Susanne Kristensen; Anne
Ehrenreich; Christoffer Buster Reinhardt; Annie Hagel
Diana Arsovic Nielsen; Rasmus Kampff; Jonas Dalum Scherling; Birgitte Leolnar; Kåre Albrechtsen; Ida Schwaner
Bergholt
Til orientering - svar på spørgsmål fra Buster til sagen om ændringer i køreplanen for Lokaltog i 2020
27. juni 2019 11:46:19

Cc:
Emne:
Dato:

Kære alle
Hermed til jeres orientering har Buster stillet et spørgsmål til sagen om ændringer i køreplanen
for Lokaltog i 2020 (sag 3) – se nedenstående.
De 0,8 mio. kr. dækker alene udgifterne ved ansætte en ekstra lokomotivfører. Det vil kun
være nødvendigt med en ekstra lokomotivfører hvis de foreslåede ændringer på Lille Nord ikke
imødekommes. Hvis ændringerne imødekommes forventes en besparelse på ca. 0,25 mio. kr.
inklusiv de tabte billetindtægter.
Vi har efter aftale med Jens Mandrup inviteret en repræsentant fra Movia (Tommy Frost) med
til behandlingen af denne sag. Tommy kan uddybe de enkelte tiltag og konsekvenserne ved
enkeltvis valg/fravalg.
Med venlig hilsen
Ida Schwaner Bergholt
Konsulent | Udvalgssekretær
Telefon: 21 33 24 49
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Sekretariatet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Web: www.regionh.dk

Fra: "FirstAgenda" <firstagenda@firstagenda.com>
Dato: 23. juni 2019 kl. 15.45.14 CEST
Til: BIRLEO@regionh.dk
Emne: Ny delt kommentar fra Christoffer Buster Reinhardt

Hej Birgitte Leolnar,
Christoffer Buster Reinhardt har delt en kommentar med dig:
Kære Jens, Diana og Birgitte og Ida Er det muligt, at få et cirkaoverblik over fordelingen af
de 0,8 mio på de forskellige initiativer? Der er jo både besparende initiativer og et enkelt
fordyrende tiltag i dette. Vi kan jo godt komme i en situation, hvor vi accepterede dele af
det og afviste andre dele.
Beskeden vedrører:
Region Hovedstaden: Gov, Trafikudvalget på mødet den 27-06-2019
19:00, punkt 2, Sagsfremstilling, side 3.
Svar på beskeden her: https://web.firstagenda.com/Link/Resolve?linkUid=2c3a5ae8-

cac6-4aae-bc7d-7e93ed55db8e

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse,
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at
videresende eller kopiere den.

