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Den af Folketinget vedtagne Sommerpakke1 har skabt utrolig meget travlhed hos Færgefarten
Orø-Holbæk. Desværre har der været flere afgange, hvor vi har måttet efterlade passagerer tilbage
på kajen. Det er beklageligt, men vi må ikke have flere passagerer med, end det Søfartsstyrelsen
har givet tilladelse til, hvilket er 98 personer. Hvis man er en af dem, som er blevet efterladt på
kajen, så lad være med at give færgefolkene skylden. De passer bare deres arbejde. Færgefolkene
sikrer, at sikkerheden om bord bliver opretholdt, så passagererne trygt kan sejle med vores færge.
Færgen overholder alle sikkerhedskrav – og der er en redningsvest til alle 98 om bord, hvis det i
værste fald skulle blive nødvenligt.
Denne sommer er en anelse anderledes grundet corona-virus. Så mød op i god tid, hvis man gerne
vil sejle med os. Husk at holde køkultur – og medbring tålmodighed. Det hjælper ikke at råbe og
skrige. Verden går ikke under, hvis man skal vente til næste afgang. Køb eventuelt en kop kaffe
eller en is i en af butikkerne på Orø eller i Holbæk. Så hjælper I også butikkerne i gang igen efter
corona-nedlukningen.
Sommerpakke1 gælder til og med 31. juli 2020. Fra 1. august 2020 overgår vi til Sommerpakke2.
Med Sommerpakke2 har kommuner med en ø-færge fået tilskud til sænke priserne på færgerne.
Det eneste krav fra Social- og Indenrigsministeriet (SIM) er, at færgetransport for handicapbiler
skal være gratis i august og september. Resten aftales lokalt. Jeg har været i dialog med
Færgekontaktudvalget og Østre Færge A/S med henblik på at finde en fælles løsning, som gælder
begge færger til Orø, og som samtidig sikrer en god udnyttelse af det ekstra tilskud fra SIM.
Sommerpakke2 vil betyde, at gående, cyklister, personbiler, motorcykler og knallerter kommer
gratis med færgen. Det gælder også for dem, som sidder inde i bilen eller på en MC/knallert. Dette
tilbud gælder, indtil Sommerpakke2-midlerne er opbrugt (for handicapbiler gælder det til 30.
september).
Jeg forventer, at vi i hvert fald kan bibeholde denne gratis sejlads til et godt stykke ind i
september. Så derfor tålmodighed, tålmodighed og tålmodighed. Det giver ingen mening, at 500
mennesker møder op på Holbæk Havn d. 1. august kl. 11.25, når vi kun tager 98 passagerer med
på 11.30’eren. Vi sejler hele dagen – 365 dage om året.
Når tilskuddet fra SIM er brugt op, så overgår vi til Skuldersæsonpriser, som er cirka halv pris i
forhold til normalpriser, så der er ingen undskyldning for ikke sejle en tur på Holbæk Fjord med
vores færge – og nyde udsigten.
Sommerpakke2 gælder ikke for lastbiler og andre erhvervskøretøjer.
God tur og god sommer

