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Siden sidst:
Hjertelig velkommen til:
-

Flemming Madsen, chauffør ved Knud Jensen og Sønner
Jens Land Nielsen, chauffør ved Knud Jensen og Sønner
Carsten Nielsen, chauffør ved Støvring Fragttransport
Dennis Christensen, chauffør ved Støvring Fragttransport
Michael Egense, DHL

Flemming, Jens, Carsten og Dennis skal være ”informanter”.
Derudover skal de alle deltage i udviklingsforløbet fra januar.
At de skal være informanter betyder, at Josefine skal interviewe dem i deres
lastbil. Derudover skal hun lave nogle interviews i hjemmene.
Josefine har allerede haft fornøjelsen af at køre nogle ture med nogle af
chaufførerne.
DHL er den førende europæiske udbyder af landtransport. Der er tilknyttet 100
vognmænd til DHL Freight.
Michael Egense er HR Business Partner ved DHL. Vi kommer til at hilse på
Michael første gang den 20. – 21. januar. Han deltager i hele
udviklingsforløbet.
DHL er i øjeblikket i gang med en omfattende sundhedsfremmende indsats,
som starter ved funktionærerne og senere skal udvides til chaufførerne. Derfor
er SundVej en rigtig god begyndelse.
Vi afholder den afsluttende konference for SundVej næste år ved DHL – bl.a.
vil vi bruge deres terminal.
Vi er utrolig glade for at have fået jer alle med i projektet.
SundVej på Danmarks Designskole
Den 15. oktober blev SundVej præsenteret i form af en poster. Det er en
udstilling, hvor brugerdrevne projekter, der har fået tilskud fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen, bliver præsenteret. I kan finde vores plakat på det interne net.
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Efterårets undersøgelser
På vores interne net kan I finde oplysninger Copenhagen Living Labs
undersøgelser. Undersøgelserne er, som nævnt, i fuld gang. Vi glæder os til at
præsentere resultaterne for jer den 20. – 21. januar.
I samarbejde med NewWay Consulting: www.newway.dk er vi gået i gang med
at undersøge hele conveniencemarkedet på udsalgsstederne langs
motorvejene. Jon Jakobsen, der er 27 år, er HA uddannet og læser cand.
marketing vil i den kommende tid interviewe nogle af jer, besøge tankstationer
og undersøge de forretningsmæssige muligheder for at komme på markedet
med et sundt alternativ til de gængse muligheder. Tag rigtig godt imod Jon.
Sidst på året koger vi informationerne fra Copenhagen Living Labs
undersøgelser sammen med forretningsplanens første skridt, og har et godt
afsæt til at udvikle SundVej konceptet.
Generelle informationer
Husk at tilmelde dig på det interne net, så du får besked, når der sker
ændringer.
I løbet af december udsender vi indbydelse til idéworkshoppen den 20. – 21.
januar. Der er booket overnatning til alle i form af det udmærkede
vandrerhjem, der ligger lige i nærheden af WorkZ lokaler.
Presseomtale
DR Østjylland og DR P4 Trekanten vil gerne berette om efterårets
undersøgelser og kontakter chaufførerne direkte.
Danish Meat association har bragt denne artikel:
http://www.danishmeat.dk/smcms/forside/publikationer/nyhedsbrevet/15340/
15838/15840/Index.htm?ID=15840
Fagbladet Køkkenliv (www.kost.dk/kokkenliv) laver derudover en artikel om
projektet.
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Spørgeskema fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST)
I disse dage udsendes et spørgeskema fra EBST til de fleste deltagere i
projektet. Det kan være lidt svært at svare på spørgsmålene, men I er meget
velkomne til at kontakte mig eller EBST, hvis I er i tvivl.
Næste skridt:
Chauffører og nogle af jer andre i projektet vil blive berørt af undersøgelserne i
løbet af efteråret.
Pressen er fortsat interesserede i vores projekt. I styregruppen laver vi en
pressestrategi for næste år. Lur mig, om der ikke bliver mange, som får
kendskab til vores projekt….
Lige pludselig er vi i 2009 – det bliver spændende at mødes med jer alle til
vores idéudviklingsdage den 20. – 21. januar.
Mange hilsner Malene

Kontakt
PrimusMotor
Malene Stub Selmer
Fugldalen 22
DK-8680 Ry
Mobile: +45 40751374
Skype: malene.stub.selmer
www.primus-motor.com
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