Aabenraa Kommune
Att. medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Tillægsbrev til vor ansøgning om ekstratur
I forvaltningens indstilling til Teknik- og Miljøudvalget fremkommer der et beløb på 60.000 kr. som
omkostning ved den ønskede ekstra afgang kl. 16.
Øboerne er uenige i både beløbet og begrundelsen om at det skulle udløse overarbejdstimer.
Færgen er bemandet fra kl. 6.15 til. 18.15, det giver i alt 13 timers bemanding pr. dag.
Den effektive sejltid ved 8 faste afgange a 30 min. udgør i alt 4 timer pr. dag.
Der er således hver dag 9 timer til andre gøremål.
Uden at skulle gå ind i en debat om hvordan det daglige arbejde på færgen udføres, burde der nok
kunne findes tid til de 30 min. en ekstra tur ville betyde, uden at det skulle udløse overtid.
I et notat fra en tilsvarende debat i 1990, kom man på et fællesmøde med kommunen og beboerne
på Barsø frem til at driftsomkostningerne til en ekstratur kostede 45,- kr.
Hvis vi nu fremskriver disse 45 kr. fra index 80,2 til index 129,7 vil det give en pris på 67,27 pr.
ekstratur.
Det maksimale antal ture vil så være 1x5x52 = 260 ture.
Her går vi så ud fra at der mindst 2 gange på en uge bliver aflyst en tur, altså -104 ture, det vil netto
blive ca. 156 ture a 67,27 kr. i alt en merudgift på 10.494,00.
I sommerhalvåret bliver der ligeledes alligevel ofte sejlet en oprydningstur inden den sidste afgang.
Så nettomerudgiften bliver endnu mindre. Der kunne måske også komme en indtægt ved en
forøgelse af afgange.
I løsningsforslaget vurderer forvaltningen at en sejlplan med 8 afgange på hverdage er et ”udmærket
serviceniveau”. Ligesom der fremkommer henvisninger til bl.a. færgetider til øen ”Bogø”, hvilket
iøvrigt ikke er korrekt. Der sigtes sikkert til øen ”Baagø”. Vi mener ikke det er relevant at trække
andre øers betjening ind i vore ønsker.
Vi mener ikke at det umiddelbart er forvaltningens opgave at tage stilling disse ting. Det må i sidste
ende jo være en politisk beslutning.
Skulle der være ønske om yderligere oplysninger og drøftelser, står vi fra Barsø Beboerforening
gerne tilrådighed for dette.
Med venlig hilsen
Barsø Beboerforening
Søren Svennesen
formand

