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Påskestrejken er afblæst
Scandlines sejler helt efter planen i påskeferien. Efter veloverståede
maratonforhandlinger er den potentielle færgestrejke i påsken nu afblæst.
Efter mere end 14 timers forhandlinger mandag den 11. april er parterne i
forligsinstitutionen nået til enighed om at aflyse påskestrejken. Det betyder,
at Scandlines¹ færger sejler for fuld kraft i påsken, og at rederiets nuværende
sejlplaner vil være gældende.
²På nuværende tidspunkt kender vi endnu ikke alle detaljer af aftalen. Det
primære for mig er, at vi nu har sikret påsketrafikken, så vores kunder ikke
bliver ramt, når de skal på påskeferie,² fortæller Susanne Brigitte Kock,
kommunikationschef hos Scandlines.

Opdateret information omkring sejlplaner samt mulighed for direkte booking
findes på rederiets danske hjemmeside www.scandlines.dk eller hos rederiets
kundeservice på telefon 33 15 15 15.
Scandlines blev grundlagt i 1998 og er et af Europas største rederier.
Scandlines' kerneforretning består af transport af personer og fragt i
trekantsområdet mellem Tyskland, Danmark og Sverige samt på ruterne til de
baltiske lande og Finland. Scandlines transporterede i 2010 12,4 millioner
passagerer, samt 2,8 millioner personbiler og 800.000 lastbiler og trailere,
med det hovedmål for øje at yde en effektiv, pålidelig og konkurrencedygtig
transportservice.

Om Scandlines
Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark
og Tyskland. Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt
en grøn vision for fremtiden.
Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til
både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at
skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.
Med over 41.500 afgange på 8 færger transporterede Scandlines i 2019 i alt 7,2
millioner passagerer, 1,7 millioner personbiler og ca. 700.000 fragtenheder på
ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.
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