Adm. dir. har ordet.
Det er med blandede følelser at ODI nå i november legger ned
sin bensinstasjon på Carl Berners plass. Bygget er fra 1938, da
ble også ble bensinstasjonen åpnet. Senere ble bensinstasjonen
landets første døgnåpne stasjon. Beliggenheten var fantastisk:
rett inntil hovedfartsåren på nordsiden av byen.
I den senere tid har paradoksalt nok beliggenheten og
kjøremønsteret ved stasjonen blitt en hemsko – ved siden av at
butikklokalene ikke lengre kunne møte Statoil sine konseptkrav.
Vi har slitt mye med økonomien på bensinstasjonen, og spesielt
under ombyggingen av veisystemene her for 2-3 år siden.
Vi må derfor nå innse at det ikke er «liv laga» lengre for vår
kjære bensinstasjon. Nå blir det dagligvarebutikk her i stedet.
Utviklingen, som for øvrig også skjer i bystrøk, innhenter også
oss.

La oss ta farvel med ODI-stasjonen
på Carl Berner på en verdig måte,
og la oss gå inn i en ny tid på en
fremtidsrettet måte.
I dette info-bladet viser vi også hvilke
fantastiske muligheter taxi-næringen
har til å skaffe seg et «taxi-næringens
hus», som på ulike måter vil kunne
være til taxi-næringens beste i
fremtiden.
Med vennlig hilsen

Nordea Finans med
gode nyheter

Ny avtale med
Hurtigruta Carglass

Ny kontaktperson for ODI/
NTI hos Nordea er markedssjef
Christian Matheson, som også er
saksbehandler for ”våre” finan
sieringssøknader. Han forteller at han
har gode nyheter – både generelt og
spesielt for de som ønsker å satse på
el-bil. Lånerenten er nå satt ned og er
i skrivende stund på 4,35 % flytende
rente på nye avtaler. Fordi han ofte
får spørsmål om hva effektiv rente er på lånene, understreker
Matheson at den effektive renten avhenger av hvor mye man
legger i kontantinnskudd i ny bil, samt hvor lang tid man ønsker
at lånet skal løpe. Lånekalkulator finner du på www.odi.no
under medlemsfordeler og finansiering. Maks lånetid, både for
el-biler og konvensjonelt drevne biler, er 5 år. I tillegg til selve
lånebeløpet kommer etableringsgebyret på kr 1.950,-, det statlige
tinglysningsgebyret på kr 1.474,-, samt månedlig termingebyr på
kr 85,-. Matheson forteller at normal saksbehandlingstid ligger
på 24 timer, forutsatt at lånesøknaden inneholder all relevant
informasjon.

Medlemmer i ODI og NTI kan glede seg over
den nye bilglass-avtalen vi har fått i stand
med Hurtigruta Carglass. Siden mange
velger bort glassdekningen i bilforsikringene
sine, og heller kjører opp egenandelen for å
senke de totale forsikringskostnadene, er denne avtalen et meget
godt alternativ. Fordelene er som følger: 40% rabatt på frontrute
(levert fra Hurtigruta Carglass’ eget lager), 20% rabatt på lim og
lister, 20% rabatt på vinduspussere og steinsprutreparasjon på
kr 650,- + mva. På www.hurtigruta.no finner du en oversikt over
Hurtigrutas avdelinger, samt en praktisk app du kan laste ned til
mobiltelefonen.

Kort sagt er tilbudet fra Nordea som tidligere – bare enda litt
bedre!

Norske taxieieres innkjøpslag

Hva skiller
medlemmene i
ODI og NTI?
Medlemmene i ODI
er også eiere i ODI
(samvirkelag).
Medlemmene i NTI er
medlemmer i NTI AS, der
NTI eies 100 % av ODI.
Både ODI -og NTImedlemmer får en
ekstra drivstoffrabatt på
Statoilstasjonen på Bryn.

Stasjonen i Trondheimsveien
100 nedlegges og siste
åpningsdag er fredag
1. november.
Bensinstasjonen i Trondheimsveien 100 på Carl Berners plass var
landets første døgnåpne bensinstasjon som lå strategisk plassert
for både drosjer og andre kunder ved hovedveien nordover. I likhet
med mange andre bensinstasjoner i by-områder går tiden fra disse
bensinstasjonene. Spesielt ble vår stasjon på Carl Berner ”inneklemt”
etter ombygging av veisystemet og derpå følgende endret kjøremønster.
Les mer på neste side

Bård Trøhaugen i Hurtigruta Carglass peker i tillegg på mulig
heten drosjeeiere har til å inngå en avtale om å kjøre med logoen
til Hurtigruta på bilene sine. Som gjenytelse dekker Hurtigruta to
ruteskift i året for biler med logo. Han minner også om at med
lemskap i Carglass-systemet gir samme muligheter for assistanse
i utlandet som i Norge. Hurtigruta Carglass er eid av det inter
nasjonale selskapet Belron, som er representert i 34 land. Blant
annet gjelder 24 timers åpningstid i alle land, og bedriften rykker
ut til medlemmer som trenger erstatningsrute der og da.

Hvorfor driver ODI med eiendomsutvikling?
For det første sitter vi med store og til dels sentrale eiendommer
som må utvikles til attraktive utleieenheter, nettopp for å få
dem utleid. Gode eksempler i så måte er Trondheimsveien 100
og Dælenenggata 4, som nå er fullt utleid. Siste leietakere inn
er Enerhaugen Arkitektkontor som skal flytte inn i ”splitter nye”
lokaler 1. juni neste år. Noe av det samme gjelder Spireaveien
18 på Økern, der ODI eier 98 % av bygget. Her er det leid ut til
bedrifter som spesifikt betjener drosjenæringen. Eiendommen
øker i attraktivitet og blir lettere tilgjengelig når Spireaveien –
som til nå har vært blindvei – knyttes til lokalveinettet når
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tunnelen fra Økern til Sinsen er helt ferdig. I tillegg til dette har vi
også en eiendom i Nils Hansens vei 15 på Bryn som i sin helhet
er leid ut til leietakere for å betjene drosjenæringen (se egen
reportasje om dette).
For det andre er inntektene eiendomsutviklingen genererer
viktige for at ODI skal kunne gi mer tilbake til medlemmene, i
form av rabatt-tilskudd og lignende kostnadskrevende medlems
fordeler. Planene for utbyggingen av eiendommen på Bryn er
et godt eksempel på dette. Når vi får realisert planene, vil vi
ha et topp moderne og svært så standsmessig anlegg som er
spesialutviklet for å effektivisere og skape mer lønnsomhet for
drosjenæringen i Oslo/Akershus-området.

Okt. 13

Selve vaskeanlegget i 3. etg. vil fortsatt være åpent og
tilgengelig, men husk å kjøpe polletter på Bryn. På Bryn
opplyses det også om kode til porten til vaskehallen.
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Artikkel om Stasjonen i Trondheimsveien 100 fortsetter

Ikke lenger ”liv laga” for bensinstasjon
Stasjonen har tidligere gått med betydelige underskudd, noe
som de siste årene er snudd til at den går i balanse. Dette har
skjedd ved at man har opparbeidet seg inntekter fra andre
inntjeningsområder enn de tradisjonelle for en bensinstasjon –
uten å kunne vise til noe stort overskudd.
Prosessen fra å huse en Statoilstasjon til å utvikle arealene til
annen virksomhet har pågått en tid. Vi har hele tiden holdt de
ansatte på stasjonen orientert, og pga. naturlig avgang medfører
nedleggelsen ikke i at noen blir overtallige.

Statoil: Vi fortsetter samarbeidet ved å utvikle
stasjonen på Bryn
Regionsjef Trond Arne Kiste i Statoil håndterte i fjor høst
forlengelse av avtalen med ODI for Statoilstasjonen på Carl
Bernes plass og på Bryn. Trond Arne opplyser at Statoil Carl
Berner aldri har nådd opp til å kunne bli en konseptstasjon, og
at Statoil nå setter større krav til konseptstasjoner enn før. I
tillegg har omlegging av veisystemet vært til hinder for å kunne
utvikle en moderne bensinstasjon på Carl Berner. Den generelle
utviklingen er dessverre også slik at det blir færre og færre
bensinstasjoner i by-områder, og det av flere grunner.
– Vi har derfor hatt et godt samarbeid med ODI for å avvikle
bensinstasjonen på Carl Berners plass. I stedet vil vi sammen
med ODI satse på bensinstasjonen på Bryn, samtidig som vi har
etablert «drosjestasjoner» i Oslo og Akershus, der både vi og ODI
bidrar til ekstra rabatter, avslutter Trond Arne.

Nedleggelsen av Statoil-stasjonen på Carl Berner er altså
basert på økonomiske betraktninger og Statoils ønske om å
avslutte kontrakten. For ODI som eier av bygget, betyr det bedret
økonomi, som skal tilbakeføres til medlemmene gjennom at flere
Statoilstasjoner vil kunne tilby bedre rabatter til flere.
Sammen med Statoil har vi derfor etablert enkelte stasjoner
i Oslo og Akershus, «drosjestasjoner», med ekstra rabatt.
Nedleggelsen av stasjonen på Carl Berner vil føre til at vi vil satse
enda hardere på drift og utvikling av Bryn, til glede for både ODIog NTI-medlemmer.

Derfor blir det Spar-butikk der bensinstasjonen lå
Inder Singh driver i dag Sinsen Kolonial, og er mannen bak det
nye dagligvaretilbudet i Trondheimsveien 100. Han vil satse på
en Spar-butikk i ny profil med stort sortiment – 5.000 produkter,
ferskvareavdeling og kjøttdisk – fremfor å ta opp kampen med
de allerede etablerte billig-butikkene i området. I tillegg vil det
bli et bredt tilbud av ”mat i farta”. Inder er klar på at han ønsker
en butikk som skal berike området og være et godt alternativ for
den som ønsker å ha litt mer å velge i. I tillegg vil han fortsette
med spillene som allerede er etablert på dagens Statoil-stasjon,
bl.a. Rikstoto Direkte. Butikken er planlagt med lang åpningstid
– antagelig til 23 - 24-tiden – men han ønsker ikke å etablere et
døgnåpent tilbud, slik enkelte butikker i Torshov-området gjør i
disse dager. Går alt som det skal, blir det butikkåpning i påsken
2014.

Knallhard satsing på drosje
stasjonen på Bryn fremover!
Stasjonen på Bryn ligger midt i indrefileten for
drosjenæringen i Oslo. Rett ved Ring 3, og med
alle funksjoner og fasiliteter næringen kan ønske
seg på ett sted. Her snakker vi om ”One Stop
Shopping” – Statoilstasjon, kafé, bilverksted,
dekksenter, selvvaskeanlegg og betjent bilvask/
bilpleie i kjelleren.
Store planer for bygging på Bryn
ODI har store fremtidsplaner for eiendommen Nils Hansens vei 15.
Totalt kan vi bygge ut tomten med 7.200 kvm bruksareale (se
illustrasjon) som skal forbeholdes bedrifter og tjenester som
kommer drosjenæringen til gode. Skissen til høyre er fra 2008
– problemet akkurat nå er at det er byggestopp i området på
grunn av at planene for Manglerud-tunnelen ikke er spikret ennå.
Uansett ser vi for oss Bryn-stasjonen som et nytt og samlende
senter for drosjenæringen i Stor-Oslo.

Noen av dagens tilbud på Bryn

Det lønner seg for alle å endre forretningsdriften
på Carl Berner

Ronny Johannesen, Statoil
Bryn til venstre og Asif Javed,
Bryn Auto AS under

Å få de nødvendige tillatelser for å endre næring på stedet har
vært tidkrevende. Blant annet måtte man søke om driftsendring
og ulike dispensasjoner, i tillegg til at Byantikvaren har vært
inne i bildet fordi fasaden står på Byantikvarens Gule liste.
Når stasjonen er ombygd, skal det bygges en Spar-butikk der
pumpene er i dag.

Flere drosjestasjoner betyr Markedsundersøkelsen
2012 – hva ga den oss?
et bedre totaltilbud
Ved at Statoil Carl Berner nedlegges, utvides tilbudet til drosje
næringen ved at Statoil gir 10 øre ekstra rabatt på «drosje
stasjonene». I tillegg betaler ODI 15 øre rabatt pr. liter til ODImedlemmer.
«Drosjestasjonene» er Jessheim, Fjellhamar, Ski, Sandvika og
Smestad (fra 1. november).
Nå som også Statoil-stasjonen på Smestad blir ny drosjestasjon,
får flere drosjeeiere et bedre tilbud. ODI sin servicestasjon på
Bryn skal beholdes og utvikles (se egen sak om utbyggings
planene for Bryn).

Har du el-bil, eller har du planer om
å kjøpe en?
Vi i ODI prøver så godt vi kan å følge utviklingen på el-bil
siden, og har et nært samarbeid med Statoil på dette. Vi
oppfordrer derfor de av våre medlemmer som har behov
for lading av el-bil på drosjestasjonen på Bryn eller i
Trondheimsveien 100, nå eller i fremtiden, om å ta kontakt
med oss.
Send mail til: kontakt@odi.no
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Markedsundersøkelsen 2012 ga oss gode
tilbakemeldinger på flere områder, både ris
og ros til oss og samarbeidspartnerne våre.
Den er gjennomgått i sin helhet sammen med
samarbeidspartnerne, og har gitt oss flere saker
vi jobber med. Blant disse er:
- NTI-medlemmene er underrepresentert på stasjonen på Bryn.
Nå som stasjonen på Carl Berner legges ned, må vi sørge for
å gjøre tiltak som gjør Bryn-stasjonen mer attraktiv for NTImedlemmene. Carl Berner har historisk sett vært brukt mer av
NTI-medlemmer enn Bryn.
- Undersøkelsen viste at næringen er positiv til å motta
informasjon om aktuelle saker, både på SMS, e-post og via ODI/
NTI-info. Dette har vi notert oss, og vi kommer til å utnytte de mer
umiddelbare mediene som SMS og e-post når noe skjer, utenom
utgivelsen av ODI/NTI-info.
Det kommer en ny markedsundersøkelse nå i høst, der vi
naturligvis bygger videre på svarene og resultatene fra fjorårets
undersøkelse.

Statoil Bryn
Ronny Johannesen har til nå drevet Statoil Carl Berners plass og
Statoil Bryn, noe han har gjort siden 2009. Han er ODI-er siden han
var guttunge, i følge ham selv, og synes det er trist at Statoil på Carl
Berners plass legges ned, men samtidig ser han frem i mot til å
konsentrere seg om utvikling av stasjonen på Bryn. Her vil han bygge
opp nettbutikken for drosjene samtidig som han har planer om å
utvide mattilbudet og fokusere mot næringsvirksomheten rundt om i
Bryn-området.

Bryn Auto
Asif Javed har drevet Bryn Auto AS i snart 5 år. Bedriften hans har 3
ansatte, og reparerer alle slags bilmerker. ”Men det er klart det blir
mye Mercedes – rundt 75 % av omsetningen vår er jo drosjer.”
Mohammad Afzaal, Bryn Bilvask og Bilpleie DA til venstre

Bryn Bilvask og Bilpleie
Mohammad Afzaal eier og driver Bryn Bilvask og Bilpleie DA. Noen
husker sikkert at vi intervjuet ham i forrige utgave av ODI/NTI-info.
Denne gangen var Mohammad ute og kjørte drosje da vi stakk
innom, og broren Aamir kunne fortelle at storebroren har drevet vasketilbudet i rundt 2 år. Bedriften rengjør nesten utelukkende drosjer,
men står på pletten for alle som trenger ren bil!

Kafé Ovenpå
Stort blidere restauratør enn Mohammed Sjeikhi er det nok vanskelig
å finne! Han har drevet Kafé Ovenpå siden 2011, og understreker
at de serverer både frokost, lunsj og middag til sultne drosjesjåfører
og andre kunder. Alltid kvalitet og ferskvare, forsikrer han – og roser
ubeskjedent sin egen kaffe for å være blant byens beste.
Mohammed Sjeikhi, Kafé
Ovenpå over, Robert
Smørholm, DekkNor på
Bryn til venstre
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DekkNor Bryn
Butikksjefen på DekkNor på Bryn, Robert Smørholm, har jobbet på
dekksenteret siden februar i år. Han skryter av beliggenheten: ”Med
verksted ved siden av, godt besøkt parkeringsplass og en Statoilstasjon som er rene magneten, ligger vi midt i smørøyet her!” Som de
fleste andre av bedriftene er det en overvekt av drosjeeiere som er
kunder, antagelig i forholdet 60/40.

