Østre Færge A/S – Sejlads og priser 2022

2021 går på hæld, og et nyt år er på vej, og vi er derfor ved at forberede
os på 2022.
2021 har på mange områder været et utraditionelt år, og Covid-19 har
igen været med til at sætte dagsordenen for det det meste af året, men
der har som de foregående år været travlt på Østre Færge.
Vi har igen i år sejlet flere passagerer og biler end foregående år, og
har derfor opbrugt tilskuddet for både persontransport, og for gods- og
varetransport.
Vi ophørte således med tilskud for gods- og varetransport i september
og har medio december opbrugt tilskuddet for persontransport, men
vælger at fortsætte med tilskudspriserne året ud.
Vi vælger i 2022 at fastholde tilskudsprocenterne på 40% på
persontransport, men nedsætter den fra 30% til 25% på gods- og
varetransport.
Vi forventer at tilskuddet igen i 2022 vil blive opbrugt, dels fordi vi
forventer at rigtigt mange igen vil besøge Orø, og for godsvaretransports vedkommende ved vi, at anlægsarbejde med kloakering
af Salvig er i udbud hos entreprenørerne til udførelse i 2022.
Vi håber fortsat at rigtigt mange vil tilmelde sig betalingsservice for
månedskort, så vi fortsat kan reducere køen i styrehuset omkring den
første i måneden.
Vi fortsætter med hel- og halvårskort for gods- og varebiler, hvorved vi
sikrer, at varebiler kan få tilskud hele året, uanset at tilskuddet måtte
blive opbrugt sidst på året.
Kortet er tilmeldt PBS og er et kombikort, som udover månedskort til
varebil også omfatter trailer, og samtidigt giver personen, der har
indløst det, tilladelse til at benytte det til sin personbil.
Vi ændrer, på opfordring, første afgang lør-søn- og helligdage fra Orø
kl. 06.00 til kl. 05.50
Vi har igen næste år frit valg på placeringen af de 6 uger, hvor der ikke
er tilskud til persontransport, og vi har i samråd med Holbækfærgen
besluttet at placere ugerne fra mandag d. 27. juni til søndag d. 7.
august.

Vi arbejder fortsat på at få en ny elektrisk færge, men af forskellige
grunde, herunder ikke mindst Covid-19, så har vi endnu ikke et
godkendt projekt at bygge den efter.
Den nye servicebygning på havnen er ved at være færdig, og vi
forventer at kunne færdiggøre udenomsarealerne lige efter nytår.
Vi sejler efter normal sejlplan jul og nytår, men vær opmærksom på at vi
ligger stille, og kun sejler hvis det er uopsætteligt i tidsrummet:
Juleaften d. 24. december kl. 18.00-22.00
Nytårsaften d. 31. december kl. 18.00-23.00
Takstpriser for 2022 fremgår af vores hjemmeside, hvor tilskuddet på
gods- og varetransport er reduceret til 25% jf. ovenfor, og de øvrige
priser er reguleret for prisstigninger.
Eneste væsentlige ændring i priserne er nattillægget som hæves til kr.
500 pr. bil.
Tak for i år og med et ønske om en glædelig jul og et godt nytår til alle.

Med venlig hilsen

Michael Kousted
Østre Færge A/S

