
 

 

ARBEJDET I DANSKE SPEDITØRER 
 

DANSKE SPEDITØRERS BEREDSKAB 
 
 
Som I kan se af de seneste dages informationsstrøm fra os, ligger Danske Speditører på ingen måde stille, 
selv om sekretariatets medarbejdere nu arbejder hjemmefra. 
 
Vi har netop i dag tirsdag premiere på vores nye hjemmeside 

DASP-CORONA.DK 

som samler alt materiale om, hvordan medlemsvirksomhederne anbefales at håndtere den nuværende 

svære situation. Hjemmesiden indeholder en FAQ om de ofte stillede spørgsmål og svar, en chat-funktion til 

spørgsmål, vidensdeling og debat, en oversigt over relevante vejledninger og anbefalinger og en funktion, 

hvor du kan tilmelde flere fra din virksomhed til vores nyhedsbreve. 

 
Vi fortsætter med de daglige nyhedsbreve, sådan at I som medlemsvirksomhed kan få de seneste informati-

oner og nyheder af betydning for den daglige håndtering af den vanskelige situation. Har I særlige ønsker til 

vores fremtidige nyhedsbreve, hører vi gerne fra jer på vores nye mail HOTLINE@DASP-CORONA.DK hvortil 

spørgsmål fra medlemskredsen om håndteringen af de aktuelle udfordringer også kan rettes. 

 
Vi er kommet med i en slags ”Situationens generalstab” med de øvrige transportorganisationer, transport-

ministeriet mfl. som holder Skypemøde tre gange om ugen. Dialogen her handler om bl.a. sundhedsanbefa-

linger, midlertidige dispensationer fra regler, der begrænser logistikken, samt om indsatsen for at undgå fla-

skehalse i forbindelse med grænselukninger. Fra vores daglige kontakt med de andre aktører får vi informa-

tioner og anbefalinger, som vi vil dele med jer på den nye hjemmeside og i de daglige nyhedsmails.  

 
Har du brug for at få fat i os, kan du kontakte: 
 

• HOTLINE@DASP-CORONA.DK eller 70 13 12 14 med spørgsmål om Corona-situationen 

• Administrerende direktør Martin Aabak på 33 74 67 74 eller mail maa@dasp.dk  

• Advokat (H) Rasmus Køie på 33 74 67 24 eller mail rak@dasp.dk  

• Relationschef Jakob Størling på 33 74 67 27 eller mail jst@dasp.dk  

• Politik- og kommunikationschef Henrik Beck på 33 74 62 49 eller mail hbe@dasp.dk  

 
Venlig hilsen 
 

 
Martin Aabak 
Adm. Direktør 
 
Telefon: +45 3374 6774 | Mobil: +45 2080 5660 
Mail: maa@dasp.dk - Besøg www.dasp.dk 
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