
Kære Lars Poulsen, Formand for Udvalget for Teknik & Miljø i Hedensted Kommune, 

  

Vi håber, udvalget er kommet godt i gang med de mange spændende opgaver her efter valget.  

  

Midttrafik har haft sine første møder i bestyrelsen, og vi ser frem til at skulle videreudvikle og 

forbedre den kollektive trafik i hele Midttrafiks område.  

  

Den kollektive trafik er en vigtig hjørnesten i den trafikale infrastruktur i alle kommuner og 

hele regionen, og vi har alle en interesse i, at den kollektive trafik er et attraktivt alternativ for 

borgerne i alle aldre i både byerne og på landet.  

  

Der er ingen tvivl om, at vi står over for nogle udfordringer her efter Corona og med stigende 

energipriser. Men der er også mange muligheder for at forbedre servicen over for kunderne, så 

de fortsat har lyst til at bruge den kollektive trafik.  

  

Midttrafik kan gøre en del for at udvikle den kollektive trafik, men vi er også afhængige af, at 

kommunerne og regionen medvirker hertil. Sammen kan vi opnå meget mere, end Midttrafik 

kan klare alene.  

  

Vi vil derfor gerne invitere os selv til at besøge jeres udvalg. Her vil nogle af de ansvarlige i 

Midttrafik fortælle om Midttrafiks opgaver og den kollektive trafik, de aktuelle udfordringer og 

muligheder generelt og i jeres område samt ikke mindst, hvad vi hver især kan gøre for at 

sikre, at den kollektive trafik også fremover løfter sin vigtige opgave i samfundet. Vi vil også 

meget gerne høre, hvad I har af tanker om udviklingen af den kollektive trafik i jeres område.  

  

Vi håber, I har lyst til at modtage besøg. I så fald er I meget velkomne til at kontakte Danni 

Giørtz-Jørgensen, dgi@midttrafik.dk, 8740 8215, for at aftale nærmere.  

  

  

Venlig hilsen 

  

Steen Vindum               Jens Erik Sørensen 

Bestyrelsesformand       Direktør 

Midttrafik                      Midttrafik 

  
 

Danni Giørtz-Jørgensen 
Chefkonsulent 
Direktionssekretariatet 
  
87 40 82 15 
dgi@midttrafik.dk 
 
Sender du fortrolige eller følsomme personoplysninger til Midttrafik, skal det ske via en sikker mailforbindelse. Se 
Midttrafiks privatlivspolitik. 
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