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ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE
VIRKSOMHEDER
»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74
Bankkontonummer 9280 4575 656906
Mobile Pay 21826

Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt:
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser,
artikler eller emneforslag til det førstkommende blad skal
være redaktionen i hænde senest tre uger inden udgivelsen.

Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

Restaurant

ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

BESTYRELSE:

Formand Svend Aage Suhr������������� 98 12 00 02
Næstformand
Hanne Danielsen. . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 27 50
Sekretær
Søren V. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 39 12
Kasserer
Søren Rønnøv Nielsen. . . . . . . . . . . 25 20 95 60
Gert Spender Andersen
Direktør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 38 00
Allan Østergaard . . . . . . . . . . . . . . . 61 81 55 77
Ole Mattesen Christensen,
HR- og Udviklingschef. . . . . . . . . . . 25 66 63 02

SUPPLEANT

Carsten Kristensen, Hals

SEKRETARIATETS

tlf. 98 12 00 02
Formand Svend Aage Suhr træffes efter
nærmere aftale med foreningens kontor.

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00
MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Finn Lange

ANNONCEKONSULENTER FOR
2021-2022:

Svend Aage Suhr . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 12 00 02
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer,
mesterforeninger, laugsmedlemmer,
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@smvaalborg.dk
www.smvaalborg.dk
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Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Malerfirmaet
Alt i malerarbejde

Henning Sørensens eftf. ApS
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Alt i malerarbejde
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print
tryksager
design
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logo
facebook

+ meget mere...

Hos NOVAGRAF brænder vi for at skabe
synlighed for vores kunder. Og vi snakker
synlighed, der flytter kunder, holdninger
og virksomheder.
NOVAGRAF hjælper virksomheder med,
at blive set, hørt og husket. Vi udvikler og
producerer alt fra kreative koncepter og design
til tryk og print til konkurrencedygtige priser.
Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at blive
mere synlig. Du kan også læse mere om os
på novagraf.dk – eller ringe og høre mere
på tlf. 9635 7777.

 Novagraf A/S
Lyngvej 3
9000 Aalborg
www.novagraf.dk

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

Så kan vi
trække
vejret
frit igen
Alting var blevet lidt uldent og lidt uforståeligt, når
al kommunikation gik igennem de blå mundbind.
Det har været en lang og drøj tid for samfundet at
komme igennem. Men nu er restriktioner ophævet.
Tilbage er at konkludere på følgerne af pandemien.
Krisen har kostet mange penge - og

under Corona-pandemien har været

Så hvordan man end drejer det , så har

livet for nogle virksomheder – andre

ekstra ordinært meget gang i bygge-

COVID 19 og de efterfølgende arvinger

har kunnet indrette sig – men ingen

riet. Det skyldes blandt andet at pri-

haft enorm indflydelse på samfundet,

er gået fri for store ændringer i om-

vate, der sparede på feriekontoen, har

og den måde vi omgås hinanden på. Og

sætningen, indtjeningen og kontak-

sat byggeprojekter i gang. Det har den

i erhvervslivet har man måttet tage en

ten med kunderne. Butikker har pe-

lave rente også medvirket til. Nu er

dag af gangen, samtidigt med, at man

riodevis været lukkede, andre - især i

renten så på vej op!

skulle prøve at lægge en plan for i mor-

servicefagene har været hårdt ramt af

gen.

restriktioner og det meste af den of-

I andre brancher har arbejdsgiverne

fentlige sektor har arbejdet hjemme.

også haft svært ved at få medarbejde-

Men vi håber i SMVaalborg at vores

re – især i restaurationsbranchen har

medlemmer nu kan se optimistisk på

De fag og brancher der er repræsente-

unge haft gode job som podere – og

fremtiden og tænke positivt og visio-

ret i SMVaalborg har alle været berørt

de vil måske ikke tilbage til de skæve

nært på fremtiden – uden de mundbind

af Corona-krisen. Vi har alle haft Co-

arbejdstider på restaurationer, cafeer

og andre bindinger, som staten havde

ronahår en periode, andre har rykket

og barer.

pålagt os i de seneste to år.

håret af sig selv i fortvivlelse over si-

Vi skal ikke hjem - vi skal videre.

tuationen og så kan man jo heller ik-

Noget som man i erhvervslivet har

ke klippe håret af en skaldet.

taget til og lært, er at en del fysiske
møder også i fremtiden bliver holdt

Mange selvstændige virksomheder

virtuelt over nettet – det kan så have

har ikke kunnet få kompensation el-

den konsekvens at det kan være en

ler kun delvis kompensation for tabte

udfordring af opnå nye relationer og

indtægter og derfor har mange af vo-

samarbejdspartnere i erhvervslivet,

res medlemmer været i knæ de sidste

når man ikke kan se hinanden an og

par år. Andre kan ikke klage fordi der

trykke hånd.
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LEGATER

INDSTILLING
AF KANDIDATER
Foreningens medlemmer kan indstille
kandidater til modtagelse af legater.
Se yderlig på hjemmesiden: smvaalborg.dk afsnit legater.

AKTIVITETER


23. februar kl. 16.30
Bestyrelsesmøde



19. marts kl. 13.00
Frokostjazz



30. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde



27. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde



27. april kl. 18.00
Generalforsamling



3. maj kl. 19.00
Legatuddeling i byrådssalen



25. maj kl. 16.30
Bestyrelsesmøde



29. juni kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

Øvrige arrangementer annonceres
via mail og på hjemmesiden.

Er du tilfreds med
din erhvervsbank?
Høj kundetilfredshed er noget, man skal gøre sig
fortjent til. Det kræver fuld fokus på kundernes behov,
skarp rådgivning og skræddersyede løsninger. Dét ved
erhvervsholdet i Spar Nord Aalborg.
Book et møde på 96 16 17 00 og hør,
hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.
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ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

SAMARBEJDSAFTALE
MED ADVOKATFIRMAET
VINGAARDSHUS A/S

SMAG FOR
BÆREDYGTIGHED?
Hold jeres næste møde eller konference i AKKC
Hos os får I ikke bare fleksible, lyse lokaler og moderne
teknisk udstyr, som er tændt og testet, når I ankommer.
I får et arrangement i bæredygtige rammer.
Og for at sikre den bedst mulige planlægning og afvikling får I:
•
•
•
•
•
•

engageret og professionel projektstyring
et bæredygtigt madkoncept i internationalt format
fastinstalleret videokonferenceudstyr i mindre mødelokaler
hjælp til udvikling og planlægning af events
direkte tilknytning til Scandic Aalborg City med 168 værelser
masser af transportmuligheder og +700 p-pladser

SMVaalborg har indgået samarbejdsaftale
med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S,
der sikrer vores medlemmer juridisk bistand lokalt og på højt niveau.
Som medlem af SMVaalborg får du et
gratis formøde, og klar besked på din
juridiske udfordring.
Advokatfirmaet Vingaardshus A/S
beskæftiger 24 advokater, der bl.a. har
følgende arbejdsområder:
 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret

 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret

 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret

 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte

 Køb og salg af virksomheder
Se mere på www.vingaardshus.dk.
Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr.
46 92 92 00 for et uforbindende møde med
oplysning om, at du er medlem af SMVaalborg.”

Se mere på akkc.dk

BLAD NR. 1 - 2022
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 Af Jane K. Mikkelsen

ATA-Carnet
Tid er som bekendt penge
– og du kan spare på begge
dele, ved at bringe varer og
udstyr let over grænsen
med et ATA-Carnet

altid dokumentere, at dine varer er kommet retur til Danmark, hvis der anmodes
om dokumentation for det. ATA-Carnetet
indeholder et rejsesæt til en rejse frem og
tilbage mellem Danmark og et land uden
for EU – men i hele ATA-Carnetets ”levetid” på 1 år, kan du bestille ekstra rejsesæt,
hvis du får behov for at rejse med de sam-

I takt med at rejserestriktionerne lempes

me varer eller dele af dem. Du kan altid

i store dele af verden, har vi oplevet en

rejse med færre varer, end dem der er an-

ek-splosiv stigning i interessen for at rejse

ført i ATA-Carnetet – men aldrig med flere.

med et ATA-Carnet, når turen går til lande
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

SAMARBEJDSAFTALE
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer
adgang til Beierholms ydelser.

det ”varepasset”, hjælper dig ganske enkelt

Hvordan bestiller man et ATA-Carnet,
og hvor hurtigt kan det leveres?

let og hurtigt gennem tolden, idet ATA-

På SMVdanmarks eksportportal kan du

Carnetet erstatter både ind- og udførsels-

selv indtaste alle oplysningerne om ATA-

papirer samt sikkerhedsstillelse for told og

Carnetet. Herefter udfærdiger og legalise-

afgifter, i alle de mere end 70 lande der er

rer SMVdanmark ATA-Carnetet fra et af

tilsluttet ordningen.

vores ATA-Kontorer i København, Hader-

uden for EU. ATA-Carnetet, populært kal-

Servicebiler med værktøj, kollektionsprøver, messegods og filmudstyr

slev, Herning eller Hirtshals, hvor du kan
vælge selv at hente det eller få det tilsendt
med posten. For at indtaste ATA-Carneter

Mange erhvervsrejsende fortæller SMV-

på eksportportalen skal du inviteres af

Beierholm hjælper mindre og mellemstore
virksomheder med at høste de digitale
fordele og skabe tid til vækst.

danmark, at de HAR prøvet at skulle vente

SMVdanmark og oprettes som bruger.

i timevis ved den norske told, fordi tol-

Det kan du læse mere om på

deren ”stod på hovedet” i det værktøj de

www.smvdanmark.dk/ata, hvor vi har

Beierholm BeJour er en online service,
der letter hverdagen både for ledelse,
bogholderi og medarbejder:

medbragte i deres servicevogn – og eneste

samlet de nødvendige trin og links, der

tak for deres tålmodighed, var en regning

kan gøre dig klar til at bestille et ATA-

på told og afgifter. Andre har oplevet at

Carnet på ganske kort tid. Og hvis du stø-

strande i lufthavne på fjerne destinationer

der på udfordringer undervejs, er der altid

i dagevis med deres filmudstyr - og ende

hjælp at hente hos et af vores kontorer.

- Scan og godkend kvitteringer på farten
- Søg bilag frem på et øjeblik
- Godkend løn med et klik
- Sikker deling og opbevaring af dokumenter
- Se virksomhedens hovedtal
- Husk vigtige finansielle deadlines
- Gå i dialog med din revisor
- Og meget andet.

med at skulle ”betale kassen” for at få lov
til at indføre fx det kamera, der var en for-

Som udgangspunkt kan vi levere ATA-

udsætning for selve rejsens formål. Og

Carneter fra dag til dag, hvis de er indta-

endnu andre har været ude for, at tolder-

stet på eksportportalen senest kl. 12.00.

ne i Norge, Storbritannien eller Schweiz
selv takserede værdien af de vareprøver,

Hvad koster et ATA-Carnet?

Læs mere på beierholm.dk/BeJour – eller
ring til Beierholms kontaktpersoner:

de skulle fremvise – med en efterfølgende

Prisen på dit ATA-Carnet afhænger af vær-

stor regning på told og afgifter som resul-

dien på de varer du medbringer og snor sig

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 51 30 03 31

tat. Fælles for dem alle er, at de ALDRIG

over 6 priskategorier fra 2.480 kr. for den

nogen sinde siden har rejst uden et ATA-

billigste til 6.460 kr. for den dyreste kate-

Carnet!

gori, der dækker vareværdier fra 750.000

Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 22 84 05 82

Hvad er ATA’en for en størrelse?

kr. og opefter. Læs meget mere om det på
www.smvdanmark.dk/ata

ATA-Carnetet er et fysisk dokument, li-

Der gives 25% rabat til medlemmer hos vo-

ge som dit eget personlige pas, som skal

res samarbejdspartnere på erhvervskonto-

følge varerne/udstyret under hele rejsen.

rerne, til medlemmer af SMVaalborg og til

ATA-Carnetet består af en liste over de va-

andre af SMVdanmarks HIF-medlemmer

rer, der ud- og indføres samt forskellige

– og er du direkte medlem hos SMVdan-

stempleark, som tolderne stempler varer-

mark, får du 50% rabat.

ne ud- og ind på. Det er denne øvelse, der
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bevirker, at den midlertidige eksport og

Du er altid velkommen til at kontakte

import af dit gods kan lade sig gøre. Og når

SMV-danmarks ATA-afdeling med spørgs-

ATA-Carnetet er stemplet behørigt, kan vi

mål – vi kan kontaktes på 32 63 03 48.
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

ATA-Carnet med 25% rabat!
Bliv oprettet og bestil online på
www.smvdanmark.dk/ata
Afhent i Hirtshals, Herning, Haderslev
eller København.
25% rabat til medlemmer af SMVaalborg, øvrige HIF’ere
og medlemmer af erhvervsrådene.

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl. 11-13)
 maler
Alle er velkommen

FleXansat

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER

fleksibel arbejdskraft uden spildtid

Foreningens medlemmer har
mulighed for at benytte vore lokaler
til visse arrangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr
på telefon 98 12 00 02, eller
email: info@smvaalborg.dk
for yderligere oplysninger.

Har du brug for ekstra arbejdskraft? Men ikke nødvendigvis på fuld tid?
Mangler du fx en piccoline, en pedel eller ekstra hjælp til administrative
opgaver? Så ta’ en snak med os.
Vi formidler stort set alle typer virksomhedsservice. Udført af dygtige, loyale
fleksjobansatte. I det antal timer, du har behov for.
Du får udført dine opgaver, og vi fakturerer dig for de timer, den fleksjobansatte arbejder hos dig. Det er let, ukompliceret – og uden spildtid.
Vi kalder det FleXansat.

c
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 Udsendes direkte til medlemmerne

AALBORG FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

r

so

Læs mere her:
https://hv-nord.dk/virksomhedsservice/
eller kontakt Charlotte Sletting Fisher
på CFI@hv-nord.dk / 9930 1616 for mere info

s kunde
re

'r
r ta

Vo

Socialt ansvar oveni
Benytter du vores fleksible arbejdskraftløsninger, tager du også,
helt automatisk, et socialt ansvar.

AALBORG TØMREROG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
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 Af Finn Lange

Italiensk piano

fandt madmelodien i Aalborg
Filminstruktøren Federico Fellini kunne sådan set godt have lavet en film om den
unge mand fra Amalfi-kysten, der fravalgte jurastudiet, som gik efter lykken,
brændte varm på Ellen fra Roselundsgade i Aalborg - og blev pizzabager og kok i
Aalborg for mere end fyrre år siden.
Vincenzo Iannone (Enzo) tog i 1979

Ristorante Napoli (med daværende

sede den berømte filminstruktør godt

nogle måneder fri for at udforske de

ejere - Antonio Galgani og Aldo Farina)

ind, fordi vi kunne skaffe plakater og

skandinaviske lande - og for at tjene

havde også afdelinger i Nørresundby

andet som udtrykte det miljø, som jeg

lidt penge undervejs spillede han som

og i Tivoli Karolinelund, og Enzo var

ville have.

afløser på elektrisk orgel, da et itali-

på arbejde alle steder - på skift.

ensk band samme år optrådte i Aal-

Il Ristorante Fellinis nye koncept blev

borg. De havde været i Lillehammer og

Efter tre år mente Enzo, at han ville stå

en kæmpe succes og i 1991 udvidedes

skulle lige tjene lidt penge i Aalborg – i

på egne ben - og sammen med arbejds-

med en filial i Ebeltoft.

Haabets Gård, inden turen skulle gå

kollega - kokken Renzo Gagliardone

hjem til Italien. Men ejeren af Haabets

omdannede de i 1982 Calif-Bar i Algade

Dengang spiste man i gaden

Gård hed Ove Jensen og han introdu-

til Pizzeria og Ristorante Mamma Mia.

Dengang var der 8-10 spisesteder i Jom-

cerede de italienske ungersvende til

fru Ane gade, i løbet af dagen og til af-

Ambassadør, som han også ejede. Her

Spies rejser

gik også de unge piger i byen.

Noderne til klaveret var jo for længst

inden nogle af dem skulle videre på de

lagt på hylden, jurastudiet var opgivet,

diskoteker og barer, der dengang først

og Enzo og Ellen havde i mellemtider-

åbnede, når spisestederne var ved at

ne fået to børn.

lukke ned.

enske råvarer, et mod til at tage chan-

- Spies Rejser havde dengang stor ind-

- Men stemningen i gaden ændrede sig

cer i livet - herunder at introducere

flydelse på, at danskerne fik nye mad-

efter nogle gode år, da værtshusene og

pizza, pastaretter og øvrige italienske

vaner efter rejser sydpå til mit hjem-

barerne begyndte med at sælge dobbelt

retter og ikke mindst italienske vine

land, så tiden var inde til at servere

og trippel up inden aftensmaden - og

til datidens kunder i Aalborg.

mere italiensk mad og da der så blev et

flere steder blev der solgt mad til næ-

ledigt restaurationslokale i Jomfru Ane

sten ingen penge, husker Enzo.

Da pizza kom til byen
Resten af fortællingen er den gode hi-

tensmad ”kæmpede” de om kunderne,

storie om forelskelse, passion for itali-

Dengang i firserne var det at spise

gade, så tog vi chancen for at komme

pizza meget hot og mange pizzaba-

videre, forklarer Enzo.

gere fra forskellige kulturer slog dejen

sterå i 2002 lige ovenfor Fellinis bagind-

op og konkurrerede om fastfoodkun-

Nu skulle der satses seriøst på det ku-

gang blev ledige. De daværende lokaler

derne.

linariske. Antonio Galgani og Enzo så

kunne i stedet for bruges til endnu et

Enzo Iannone har været med hele ve-

muligheden for at supplere de mange

nyt italiensk restaurantkoncept. Sam-

jen. Efter, at Ellen kom ind i filmen,

daværende spisesteder i Jomfru Ane

tidig var det kompagnonens Antonios

ønskede han at blive i Danmark og En-

gade - med et gennemført italiensk kon-

plan at gå på pension, så Enzo var nu

zo blev ansat som pizzabager og hjæl-

cept - under kunstnernavnet Fellini.

alene med hele projektet.

i Borgergade – (lang tid før Maxim og

- Min rådgiver arkitekt Anders Dy-

Råvarer fra støvlelandet

Tæppe-Flemming indtog stedet).

rup og jeg blev enige om, at interiøret

- Og jeg har aldrig fortrudt, at jeg flyt-

skulle afspejle noget unikt og der pas-

tede nogle meter væk fra ”gaden”. Hver

pekok på daværende Ristorante Napoli
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Derfor slog han til, da lokalerne i Ve-

9

ospiller
Enzo Iannone og Renzo Gagliardone på
Ristorante Mamma Mia i 1982.

Fem skridt op på Vesterå
og man er ”i Italien”

dag har det været en fornøjelse at servicere kunderne her i Vesterå.
Hele vejen igennem har Enzo holdt
fast i italienske råvarer, italienske retter og udelukkende italienske vine. To
gange om ugen kommer der forsyninger med varer fra støvlelandet.
- Vi laver selvfølgelig en god pizza, vi
kreerer pastaretter med sjæl - men
menukortet indeholder mest af alt
en lang række andre unikke italienske menuer. Og vi kan imødekomme
mange forskellige ønsker til maden,
da nogen foretrækker fisk fremfor kød,
nogen er vegetarer eller veganere eller
har en madallergi. Det klarer vi også.
Siden 2002 har kunderne været vilde
med de mange italienske madoplevelser. Så verden gik næsten i stå for Enzo
da restaurationsbranchen blev lukket
ned af COVID-19 for to år siden.
Det var forfærdeligt at skulle lukke
ned fra den ene dag til den anden, og
efterfølgende kunne jeg hver dag gå
fordi hoveddøren og spekulere over,
hvornår mon vi kommer i gang igen.
Det er heldigvis sket, så vi glæder os
til at kunderne også kan besøge os før
en tur i biffen eller teatret, så vi igen
har kunder efter kl. 22.

Elsker kundekontakten
Glæden ved arbejdet i restauranten
og kontakten med kunderne lyser ud
af de italienske øjne og smilehuller på
den nu 66-årige Enzo. Og for at det er

- fortsættes side 10 

Enzo Iannone har været restauratør i fyrre år.

Arkitekt Anders Dyrup, der har indrettet mange
restauranter i Danmark fandt på ideen med
af Fellini skulle lægge navn til stedet, der blev
udsmykket med blandt andet filmplakater.

MEDLEMSARRANGEMENT

- fortsat fra side 9 
en god dag, skal han helst hver dag sige velkommen til sine kunder,
som han kan se fra sin “kommandobro” bagest i restaurationslokalet.
Her kan han også kigge ned i gårdhaven, der kan rumme op til 40

Frokostjazz

New Orleans Four og Henning Barmer

personer oveni de øvrige 60 gæster, der er plads til i selve restauranten.
- Det var en af de gode investeringer, som jeg har gjort. Før overdækningen af gårdhaven vidste vi jo ikke om vi kunne “sælge”
pladserne uden for, hvis vejret skulle blive rigtigt træls dansk og
dårligt.
Det eneste, der ikke helt passer ind i en fordomsfuld opfattelse af
et italiensk restaurationsmiljø – er, at Enzos familie ikke er aktive
i forretningen. Enzos hustru Ellen har gennem de fleste arbejdsår
været dagplejemor hjemme i Støvring, og deres to børn er beskæftiget i helt andre brancher. Ingen af dem er gået køkkenvejen.
- Men jeg elsker mit job og jeg bliver ved, så længe jeg har helbredet til det - og med vores nuværende privatadresse har jeg kun 100
meter til arbejdet.
Det hele er den menneskelige fortælling om den unge mand fra
Amalfi kysten der midt i et sabbatår skulle afløse en anden pianist, da et band skulle spille op til dans på daværende Ambassadør
på Vesterbro. Her kom Ellen og ændrede alt. Det er blevet til 45 år i
Aalborg og fyrre år som selvstændig i en omskiftelig og modepræget restaurationsbranche. Og der bliver fortsat talt italiensk i køkkenet og blandt serveringspersonalet i de omgivelser, der oser af
Italien.

Tid:
Lørdag den 19. marts, 2022, kl. 13.00

Piano og senere pizza og pasta – var baggrunden for projektet. Nu
er spisekortet hver dag spækket med meget andet udsøgt italiensk
gastronomi. Filmmanden Federico Fellini har ikke levet forgæves.

Sted:
Håndværkerhuset,
Kattesundet 20, 9000 Aalborg

Og han fik en restaurant i Aalborg opkaldt efter sig. Fantastico congratulazioni.

Betaling:
Pris Incl. mad kr. 200,00
Betales kontant på dagen.
Drikkevarer til foreningspriser.
Tilmelding på email:
Først til mølle, sendes til info@smvaalborg.dk
Senest den 8. marts 2022

Venlig hilsen
bestyrelsen
Mødesponsor:
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En vagabonderende mand blev
engang beværtet med god italiensk
mad og vin, da han som ”betaling”
udførte fine kultegninger, der kom
til at pryde væggen i Fellini.
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GENERALFORSAMLING

Der indvarsles hermed til

generalforsamling
Onsdag 27. april 2022 kl. 18.00
i foreningens lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20.
Generalforsamlingen starter med et indlæg af
Rådmand Jan Nymark Thaysen (V)

Foto: Lars Horn/Aalborg Kommune

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

SUNDE ARBEJDSPLADSER
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores
arbejdsplads. Sundhed er ikke kun noget,
der drejer sig om det derhjemme – de
sunde valg skal træffes hele dagen – også
i arbejdstiden.Spiser vi mad, der giver den
rigtige energi til at arbejde? Kan vi holde til
vores arbejde – også på længere sigt? Det
handler om at se mulighederne i hverdagen
– små skridt giver ofte bedre resultater på
langt sigt end store forkromede projekter.
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du
kan sætte sundhed på dagsordenen i din
virksomhed.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2.	Beretning af formanden om foreningens virksomhed
i regnskabsåret
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5.	Valg af bestyrelse: På valg:
Søren Rønnov Nielsen
Gert Spender Andersen
Ole Mattesen Christensen
Allan Østergaard

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard,
tlf. 99 31 19 18 eller send en mail til:
ik-sbu@aalborg.dk

6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af repræsentantskab
8.	Valg af suppleant til repræsentantskabet
9. 	Meddelelse om indstilling af personskifte
blandt delegerede repræsentanter
10. Valg af 2 ”kritiske revisorer”
11. Eventuelt.

Overrækkelse af rejselegater
Medlemmer, som også ønsker at deltage i den lette fortæring efter generealforsammlinge, bedes af hensyn til serveringen meddele det til vort sekretariat senest
tirsdag den 19. april på mail info@smvaalborg.dk
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr

Mødesponsor:
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 Af Lotte Dehli

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

HAR DU FÅET LYST TIL AT FÅ NY
VIDEN, GÅ-PÅ-MOD OG EKSTRA
HÆNDER I DIN VIRKSOMHED?
SUPPORTCENTERET PÅ TECHCOLLEGE ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG,
HVIS DU:
// mangler en elev/lærling og ønsker at finde det helt rigtige match.
// har spørgsmål til din elevs/lærlings skoleforløb.
// har brug for hjælp til at blive godkendt som praktikplads.
// har brug for hjælp til at udfylde en digital uddannelsesaftale.
// har glemt, hvornår din elev/lærling har fødselsdag, og gerne vil
overraske med en brunsviger.

På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!
Ring på 7250 5775
TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · Telefon 7250 5775 · techcollege.dk
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Nyt samarbejde med

Ase

Ase har mere end 40 års erfaring i at rådgive
selvstændige erhvervsdrivende om arbejdslivsforsikring og medarbejderjuridiske forhold.
Som medlem af SMVaalborg gør vi dig opmærksom på alle de produkter,
som du og din virksomhed kan drage nytte af hos Ase.
Ase er den største a-kasse til selvstændige og kan tilbyde dig den rådgivning
og tryghed du har brug for som erhvervsdrivende.
Ase tilbyder:
› A-kasse til selvstændige
› Lønsikring til selvstændige – frit valg mellem basis, udvidet og super
› Rådgivning vdr. rekruttering, ansættelse, afskedigelse mv af medarbejdere
› Vidensbank og 1:1 sparring om regnskab, jura, IT, Markedsføring og pension
gennem selvstændige.com
› Forsikringer specielt til selvstændige
Se mere på ase.dk eller ring på 7013 7013

OM ASE:
A-kassen blev grundlagt i 1976. Ase har ingen binding til religion, politiske partier eller hovedorganisationer. A-kassen var oprindeligt forbeholdt selvstændige erhvervsdrivende, men har siden 2002 også været åben for lønmodtagere
- grundet en lovændring samme år. Ase har omkring 145.000 medlemmer.
Vi er en uafhængig arbejdsløshedskasse og 100% ejet af vores medlemmer.
Men vi har ambitioner om at være mere end dét. Vi har nemlig en holdning til,
at Danmark kan blive endnu bedre kørende, end vi er nu. Og at vi som en akasse er forpligtet til at bidrage.
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www.varelotteriet.dk
Kystens Perle

STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000 Aalborg

Traditionel dansk mad
også som take away

Vi har åbent hele året
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

GRATIS
RÅDGIVNING
Har du brug for tips til, hvordan du kan
fastholde dine medarbejdere eller tackle
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du
at vide mere om fx virksomhedspraktik,
mentorordninger for unge eller den nye
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.
Vi er et landsdækkende videns- og netværkshus, og vi tilbyder blandt andet:
	Gratis telefonisk rådgivning om
fleksjob, sygefravær, mentor- eller
seniorordninger og meget andet. Vi
bliver ugentligt kontaktet af 15-20
virksomheder på vores hotline, som vi
hjælper med konkrete problemstillinger i virksomheden.
	Gratis medlemskab af et landsdækkende virksomhedsnetværk. Over
3.440 er medlemmer af VirksomhedsnetværkCabi, som afholder cirka 30
gratis arrangementer om året fordelt
over landets fem regioner.
	Gratis viden, tips og nyheder. Cirka
5.000 medarbejdere abonnerer på
vores nyhedsbrev til virksomheder.
Læs blandt andet om arbejdsmiljø,
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer,
integration og fleksjob.
Du kan læse mere og tilmelde dig vores
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på
telefon 8612 8855.

Den lige vej til job
– Med målrettede kurser og erhvervsuddannelser
Inden for: Byggeri l Transport og logistik l Ejendomsservice
Servicefagene l Det grønne område l Proces og automatik
Organisationsudvikling l IT l Elektronik og teknologi

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C /
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855
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Sofievej 61 | 9000 Aalborg | Tlf. 9633 2211 | www.amunordjylland.dk

HUSK

AT MEDDELE ÆNDRINGER
i medlemsoplysninger til sekretariatet
på e-mail. Info@smvaalborg.dk
Så hjælper du os og dig selv.
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PALLE MØRCH A/S

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
 Energimålere
 Servicering af alle målertyper
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r
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»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

REPRÆSENTANTANTSKAB

Håndværkerløsningen
fra Beierholm giver

mindre papirarbejde
og mere tid
til kunderne

Ordførende:
Aalborg Smedelaug
Oldermand
Søren Rønnov Nielsen
Tekniq
VVS-installatør
Torben Hansen
Aalborg- og Nørresundby Malerlaug
Morten Gadegaard
Aalborg Frisørlaug
Hanne Danielsen
Aalborg Tømrer- og Murerlaug
Jens Peter Nielsen
Dansk Bilbrancheråd
Jan Bloch
Nibe Erhvervsråd
Kim Nielsen
Maskinmesterforeningen
Jan Blæsbjerg
Sangforeningen
Henrik Gertsen
Journalist
Finn Lange
Hals Erhvervsforening
Carsten Kristensen
Nordjyllands Slagtermesterforening
Leif Tranholm
Repræsentantskabsmøder
afholdes den anden onsdag i marts
og november måned.

Voergaardvej 2 | 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 72 00 | beierholm.dk
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Viden

 Af Finn Lange

skaber vækst

Vi udvikler Nordjylland – og vi skal gøre det i tæt samarbejde
med erhvervslivet – og gerne med SMV-segmentet. Det
er jo den størrelse af virksomheder, som vi har flest af I
Nordjylland.

har de seneste tre år været uddannelsesdirektør på Københavns Erhvervsakademi (KEA) hvor en af de fire uddannelsesområder er byggeri. Her var fokus
på praksisrettede videregående uddannelser – gennemført i nært samarbejde
med erhvervslivet
- Jeg vil derfor gerne styrke samarbejdet
med virksomhederne i byggefagene. Uddannelse, praktik og viden skal gå hånd
i hånd og den innovation og forskning,
der foregår på UCN skal bringes endnu
mere i anvendelse og det gælder også
virksomheder uden for Aalborgs bygrænse. Den nye viden skal omsættes i
den praktiske verden.

Jobbene er spredt
Derfor synes Kristina Kristoffersen at

Professionshøjskolen UCN har 1. januar

- Det er jo allerede muligt inden for VVS

det er vigtigt, at de unge får større kend-

fået ny rektor og hun har en klar strate-

og energiområdet, at man kan tage en

skab til at der faktisk findes en masse

gi for, at de erhvervsrettede uddannel-

videreuddannelse som moduler og on-

spændende og innovative virksomheder

ser skal have mere fokus.

line forløb, samtidig med at man har et

et stykke væk fra studiemiljøet i storby-

job i en virksomhed. Og Corona-krisen

erne.

- Jeg vil gerne gøre en forskel og un-

har lært os at undervisningen kan fore-

derstøtte vækst i vores virksomheder i

gå online – næsten døgnet rundt.

landsdelen.

Mere fleksibilitet

- Der er store karrieremuligheder også i de virksomheder, der ligger uden
for studiebyerne og det skal vi hjælpe

Kristina Kristoffersen kommer fra et

Kristina Kristoffersen vil på sigt gerne

hinanden med at fortælle, så de unges

job som uddannelsesdirektør på Køben-

arbejde for at efteruddannelserne inden

mobilitet i forhold til praktikpladserne

havns Erhvervsakademi (KEA) – hvor

for byggefagene kan foregå mere digi-

øges.

hun har været de sidste 3 år.

talt og måske strække sig over en lidt

Mange virksomheder kan i øjeblikket

længere periode, så deltagerne i forlø-

ikke få den kvalificerede faglige arbejds-

bene her kan varetage et job og samti-

kraft som de har brug for. Derfor er det

- Mit hjerte det brænder for Nordjyl-

dig kan implementere den nye viden i

også UCNs opgave sammen med andre

land, for uddannelse og for vækst i

virksomhederne.

at ændre de unges opfattelse af - og vi-

Hjertet er med

virksomhederne. Derfor skal vi sikre at

den om hvilke uddannelser, der bliver

erhvervslivet kan få den kompetente

- De små og mellemstore virksomhe-

efterspurgt i fremtiden. Så det er efter

arbejdskraft, som de har brug for og vi

der skal rustes til fremtiden og deltage i

Kristina Kristoffersens mening ikke al-

skal sikre at de unge får øjnene op for

forskning og udveksling af viden - også

tid sådan at den traditionelle vej via en

hvor spændende en omstillingsproces

internationalt. Den grønne omstilling

gymnasieuddannelse der er de bedste

og udvikling der sker blandt andet in-

handler jo ikke kun om ændrede pro-

for alle unges valg af uddannelse, karri-

den for den grønne omstilling.

cesser og energioptimering. Det handler

ere og levevej.

også om valg af nye og mere klimavenDen ny rektor inviterer derfor virksom-

lige materialer i produktion og i byg-

- Der er nok for mange der vælger den

hederne blandt andet i håndværks-

geriet.

vej og derfor bør vejledningen allerede i

fagene indenfor for at drøfte hvordan
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folkeskolen ændres så blikket også ret-

medarbejderne kan få kompetenceløft

De fleste uddannelser på UCN er inden

tes mod de faglige uddannelser og er-

samtidig med at de bevarer en tilknyt-

for velfærdsområdet og de økonomiske

hvervsskolernes tilbud. De skal præ-

ning til en arbejdsgiver.

fagområder, men Kristina Kristoffersen

senteres for andre muligheder. Det er jo
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Kristina Kristoffersen ny rektor på professionshøjskolen UCN

erhvervslivet, der skaber den største omsætning og der tilknyttet værdi i samfundet. Og det tilbyder professionsuddannelserne. Det skal vi udbrede kendskabet til.

Byg på din uddannelse
Kristina Kristoffersen brænder for livslang
uddannelse der giver mening både for det
enkelte menneske og for virksomhederne.
Og det er vigtigt at viden bliver omsat til
produktion i det private erhvervsliv.
- Det er også vigtigt at det er muligt for
nogen, at de kan sadle om i deres arbejdsliv og karrierer, fordi de har lysten til forandring eller måske fordi de af en anden
grund ikke længere kan varetage alle de
fysiske funktioner i det job, de er havnet i
og måske låst fast i.
Det er politisk bestemt at UCN skal styrke
indsatsen og undervisningstilbuddene i
Hjørring og Thisted. Derfor har Kristina
Kristoffersen en stor interesse i at få både
de unge og virksomhederne i tale uden for
Aalborg centrum
- Den store omstilling, som samfundet er i
med hensyn til grøn omstilling, bæredygtighed og klimavenlig produktion er en
kæmpe mulighed for at de nordjyske virksomheder kan vækste. Vi har alle muligheder for at hjælpe hinanden i den rigtige
retning og skabe værdi.
- Jeg går ind for videndeling, fleksible uddannelser og tæt samarbejde med erhvervslivet.

KRISTINA KRISTOFFERSEN
JOB:
› 2022 -: Rektor, professionshøjskolen UCN
› 2019-2021: Uddannelsesdirektør, Københavns Erhvervsakademi (KEA)
› 2014-2019: Læringschef, skoleforvaltning - Aalborg Kommune
› 2012-2014: Områdedirektør, UCN act2learn
› 2010-2012: Adjunkt, UCN act2learn

UDDANNELSE:
› 2018-2019: KIOL, executive kursus i offentlig ledelse, Professionshøjskolen København
› 2008-2010: Kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi, AAU
› 2007-2008: Diplomuddannelse i psykologi, UCN
› 1995-2000: Læreruddannelse Hjørring Seminarium
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9812 0099
Tlf.: 4046
7944

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

- siden 1887

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

- siden 1887
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ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vi løser din virksomheds
opgaver - og gi’r social
ansvarlighed med i købet
Huset Venture Nordjylland er en socialøkonomisk, non-profitvirksomhed, som
udfører opgaver for små og mellemstore
virksomheder indenfor:
• Administration og regnskab/bogholderi
• Praktiske opgaver som rengøring, lager,
pedel, kantineservice m.m.
• Tekstforfatning, tryksager og digitale medier
Opgaverne bliver løst af vores medarbejderstab, der helt unikt består af 90 % fleksjobansatte - og som med deres høje grad af
faglighed garanterer dig en perfekt opgaveløsning til konkurrencedygtige priser.
Som kunde hos os tager du samtidigt et
socialt ansvar.
Vi har bl.a. udført SMV Aalborgs hjemmeside, og giver også gerne dig et godt tilbud.
Se mere på: www.hv-nord.dk

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter
kan læse om foreningens aktiviteter samt
artikler fra medlemsbladet på hjemmesiden. Der findes også informationer om
foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om rabatordninger.
Der er endvidere links til SMVdanmark,
Pension for Selvstændige og Varelotteriet.
Adressen er:

www.smvaalborg.dk

BLAD NR. 1 - 2022

Læs
online

Klar til din
autorisation?
Stort ansvar og mulighed for egen virksomhed
Er du elektriker, smed, VVS’er eller lignende, kan du blive
installatør på UCN. Du kan læse fuld tid med almindelig
undervisning eller læse fleksibelt online. Du kan også
tage autorisationen ved siden af jobbet.
Læs mere på
ucn.dk/elinstallatør | ucn.dk/vvsinstallatør

Har du spørgsmål?
Kontakt Gitte Carstens på
gc@ucn.dk eller tlf. 72 69 13 30

 Af Finn Lange

Aalborg Miniby
modtager 50.000 kr. af Varelotteriet
Foreningen, der har mottoet : Stedet hvor man
bygger og hygger har søgt og fået et stort tilskud til
aktiviteterne og den fremtidige drift af værkstedet,
hvor 15 seniorer fire dage om ugen mødes for at
bygge små kopier af gamle hus fra Aalborgs midtby:

Husene bygges fra grunden
Når alle oplysninger er i hus, begynder
byggeriet helt fra grunden. Fundamentet
er en betonplade, hvorpå selve husene
konstrueres. Murene bygges op af ”rigtige” mursten – ofte med bindingsværk.
Dernæst kommer tagdækning, skorstene, kviste tagrender samt vinduer og
døre – helst i samme materialer som de
rigtige huse.

- Varelotteriet har givet os mulighed for

- Vi er tit på besøg hos nuværende ejere

at udskifte gamle slidte maskiner, samt

af husene for at skaffe yderligere infor-

indkøbe nye maskiner vi mangler, så vi

mationer om husene og deres fortid. Her

Efter færdiggørelsen flyttes minihusene

er meget taknemmelig for donationen,

møder vi altid en stor interesse for vores

til udstillingen på Vestre Fjordvej, hvor

fortæller formand for foreningen, Bent

hobby, der også består i at bevare histo-

de indgår i en by helhed, der har ud-

Kjeldsen.

rien om de personer, der gennem tiden

gangspunkt i området omkring Hjelmer-

har beboet husene.

stald i Aalborg.

Værkstedet ligger godt gemt i kælderen
på den gamle Frydendal Skole og det er
her at minihusene i skalaen 1:10 bliver
til. De færdige huse kan ses på det maritime museum Springeren i Aalborg.
De aktive medlemmer af foreningen
sætter en ære i at bygge efter målsatte
tegninger, der laves ud fra de virkelige

Aage Lauridsen er godt
i gang med at bygge
nye huse til minibyen.

huse, studeres på billeder, kortkort og
gamle bykort.

Finn Ljørring og Jørgen Laust arbejder i
værkstedet, mens Svend Aage Suhr og
Bent Kjeldsen ”besigtiger” resultatet.

- fortsætter side 18 
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 fortsat fra side 17...

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

- Det betyder rigtigt meget, at vi har mod-

indkøb af nye maskiner m.m. kan kun ske på

taget denne donation på 50.000 kr. Vi får jo

baggrund af donationer fra fonde og forenin-

intet tilskud fra kommunen, så midler til

ger og kontingentet fra medlemmerne.

Aalborg Miniby har
permanent udstilling
på Museet Springeren
i Aalborg.

SAMARBEJDE MED TRYG

Vi har indgået en samarbejdsaftale med
TRYG som giver store rabatter til vore
erhvervsmedlemmer.
Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Esben Nedermark, 2220 8174.

LICITATIONER

Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og
licitationer kan du se direkte på vor hjemmeside www.aalborg-hvf på forside hvor
der er et direkte link til de seneste udbud.
Benyt dig af denne lette adgangsvej samt
vore tilbud om samarbejde.

Varelotteriet er et af Danmarks ældste lotterier, grundlag i 1887. I mange år kunne man
vinde varer på lodderne, nu er gevinsterne i kroner og ører. Varelotteriet betaler mere
end 60 pct. af indsatserne tilbage til spillerne.

EJERSKIFTE

Det kræver tid og indsigt at planlægge og
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksomhedsoverdragelse” til familie eller andre, kan du
få nyttige informationer og hjælp ved at
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

Når du spiller med i Varelotteriet, er du med til at gøre en humanitær og social forskel.
Du er også med til at bakke op om lærlingeuddannelserne inden for håndværket. Med
andre ord er du med til at gøre en forskel for mennesker, som har brug for støtte.
SMV-Aalborg samarbejder med Varelotteriet.

RABATPORTALEN

Masser af rabatter - se vor hjemmeside
www.smvaalborg.dk
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 Af Finn Lange

SORT FAG I GRØN OMSTILLING:

Rune og Anders
investerer i fremtiden
Anders Volden investerer sin tid på at blive
fremtidens elektriker på hjul og Rune Jensen
investerer i nyt udstyr til sit værksted. Begge
skal og vil være parate til at betjene fremtidens
bilister, der kommer til at køre i elbiler.

-Det er helt vildt spændende at være med i den udvikling,
der sker med voldsom fart i autobranchen. Jeg har altid
godt kunnet lide mekanik og præcision og har selv skruet på biler siden jeg var 16 år. Nu giver uddannelsen mig
mulighed for at blive dygtig også når dette gælder testprogrammer og fejlfinding via computeren.

- Ellers overlever vi ikke som selvstændigt mindre værksted i

Fejlfinding det vigtigste

den kæmpeomstilling, som bilbranchen og værkstederne står

For at få plads til alt den nye viden om hvordan frem-

midt i, fortæller Rune Jensen fra RJ Auto og Bilsalg i Nibe.

tidens biler er skruet sammen, er det blevet sådan at
svejse-kursus som nævnt ikke længere er obligatorisk

Her er Anders i lære som automekaniker på tredje år og han

på automekanikeruddannelsen. Viden om sikkerhed når

ser udviklingen som en rigtig god udfordring. Han tager

man bruger svejsemaskiner og skærebrændere - bliver er-

automekanikeruddannelsen på Techcollege i Nørresundby

stattet af ny viden om sikkerhed vedrørende håndtering

og er på det første hold, hvor svejsekurser ikke længere er en

af de tunge batterier.

obligatorisk del af pensum. Computerprogrammer, simuleringer og ekspertise i testprogrammer har taget over.

- De nye biler er i bund og grund en ”dum” computer, der
kan drille en gang i mellem og så skal vi stressprøve bilen

Følger med strømmen

og simulere forskellige situationer for at kunne stille den

Benzin i blodet er derfor ikke længere nødvendigt for at få

rigtige diagnose. Selve behandlingen og eventuelle ud-

succes på skolen og på værkstedet. Skiftenøglen er fortsat en

skiftning af dele bliver faktisk det mindste af det hele.

del af værktøjskassen, men den står side om side med com-

De store mekaniske hovedreparationer er på vej ud af op-

putere og testudstyr hos mekanikerne i et erhverv, der nærmest undergår en total forvandling for tiden. Techcollege
i Aalborg er med på beatet og uddanner fremtidens ”elektrikere på hjul” i
samarbejde med blandt andet nogle
bilmærker. IT-forståelse og indblik
i den nyeste teknologi er fremover
nu mere værd end svejse- kurser og
tændrørsnøgler.
Trediveårige Anders Volden er en af
de mange lærlinge, der tager alt den
nye viden til sig og han tror på fremtiden for sig selv – og for de værksteder
rundt omkring der ikke er forlovet med
et enkelt bilmærke. Anders tog for fire
år siden beslutningen om at han ville
være automekaniker efter at have arbejdet flere år på slagteriet i Sæby:
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Lærling Anders Volden diskuterer ny teknologi med
arbejdsgiver Rune Jensen på værkstedet i Nibe.

gaverne på værkstederne. Der er selvfølgelig fortsat ar-

- Vi er så at sige på samme udviklingsstadie i branchen som man

bejde med bremser, hjul og dæk, men automekanikeren

var i mobiltelefonbranchen, da smartphones i og iPads blev in-

bliver fremover mere en elektronikmekaniker med tynde

troduceret for tyve år siden. Tænk på hvad der er sket i den bran-

gummihandsker og stetoskop fremfor beskidte overalls

che siden. Kunderne efterspørger ny viden og for os er kunderne

og olie på hænderne.

de værksteder, der vil være med i den fremtidige udvikling.

- Når vi så finder fejlen i computeren eller på sensorerne,

Rune Jensen er ejer af RJ Auto i Nibe. Det er det, som man kan

skal vi konkludere, hvorfor fejlen er sket og hvad vi kan

kalde et normalt, lokalt bilværksted, der servicerer områdets

gøre for at afhjælpe den – ofte ved at udskifte et element,

kunder og de biler, som de nu kører rundt i her. Alle mærker

som om det var en legoklods.

kan komme til hans værksted, men han ved godt at larmen fra
motorerne bliver mindre og mindre. Han skal følge med udvik-

- Bilen bliver jo efterhånden også en arbejdsplads hvor alt

lingen, der peger i retning af flere hybrid og elbiler på vejene:

det it-mæssige skal fungere under transporten. Den nye
teknologi styrer mere og mere kørslen og sikkerheden på

Vi er med på omstillingen og er med i vores kædes grønne ”e”

vejen – så alting skal være bekvemt i bilen – det, der på

certificering, som vi gør os rustede til fremtiden. Det kræver

fint udenlandsk hedder convenient.

investeringer og indretning af arbejdspladser og arbejdsområder, når elbilerne skal på liften. Det handler også om sikkerhed

Techcollege i overhalingsbanen

for medarbejderne.

Jakob Pilgaard er uddannelsesleder og praktikcenterchef
på Techcolleges afdeling på Teglværket i Nørresundby, og

Gearet til fremtiden

han bliver både forpustet og begejstret for alle de nye ting,

Det grønne ’e’ er Au2parts symbol på, at det pågældende værksted

der sker på uddannelsen:

kan servicere og reparere alle mærker indenfor el- og hybridbiler.
Rune Jensen har været selvstændig mekaniker i ti år og kender til

- Hvert halve år kommer der nye elementer ind i under-

hvad der rører sig i branchen. Og han ved godt, at han skal indret-

visningen af automekanikere og vi ved ikke helt, hvor vi

te sig efter at salget af elbiler stiger markant. 25 % af bilsalget i de-

er om fem år, forklarer han.

cember i Danmark var elbiler, og dem blev solgt knapt 5000 af.

Udviklingen går i retning af at de unge skal vide meget

- Og uden at jeg skal være pessimist, vil jeg tro, at de mindre

mere om håndteringen og sikkerhed omkring strøm og de

traditionelle værksteder, der ikke er parate til at tænke nyt, ikke

store spændinger, der er i bilernes batterier – og de skal

vil overleve.

kunne noget, når det gælder IT:
Købere af elbiler kan for tiden være usikre på om deres biler kan
- Mange af dem, der kommer her, elsker fortsat lidt larm

serviceres på andre værksteder end der hvor de har købt bilen,

fra motorerne og har skruet på mekaniske dele i fritiden,

men i EU er det fastslået at der skal være fri konkurrence på mar-

men det gjorde ikke noget hvis flere computernørder fik øj-

kedet, så bilisterne ikke er bundet til et mærkevareværksted.

nene op for at der ligger en spændende fremtid gemt under
motorhjælmen.

- Vi skal sørge for at være gearet til fremtiden og det er også en af
årsagerne til at Anders, der snart er udlært som mekaniker, skal
blive her her os. Han kommer med den nyeste viden fra skolen og
kan inspirere os andre og servicere fremtidens kunder, uanset om
kommer med en konventionel bil, en hybridbil eller en elbil – eller
måske en brintbil.

Men hvad med elnettet?
Rune har syv mekanikere ansat på værkstedet, hovedparten
arbejder i RJ Autos skadecenter- og serviceafdeling, men de
fremtidige investeringer går også i retning af at værkstedets
ansatte også kan komme til at skifte batteripakker på elbiler
eller foretage reparationer af battericeller.

Afdelingsleder Jakob
Pilgaard (til højre):
Techcollege er med på
vognen når det gælder
evolutionen i branchen.

- Vi er klar til de lydløse biler, der kommer i større og større
antal. Udfordringen for samfundet bliver nok i højere grad,
hvordan alle de mange elbiler kan få ladet batterierne op hver
dag. Det er elnettet ikke gearet til.
RJ Auto og Bilsalg er del af Teknicar kæden og medlem af
Dansk Bilbrancheråd.
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ID-NUMMER

47958

Bevar friheden
– husk at sikre dig i tide

Book et møde på
www.pfs.dk
– eller ring på
33 93 86 00

Som selvstændig
bestemmer du selv
– også hvornår du
vil gå på pension

33 93 86 00

info@pfs.dk

Følg os på:

Afs.: SMV Aalborg
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.novagraf.dk

Få styr på dine forsikringer,
mens du er rask,
og begynd at
spare op så
tidligt som muligt.

