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Det koster altså penge, hvis man 
som erhvervsdrivende vil af med 
sit affald på en af Odense Kom-
munes genbrugsstationer. Men 
det er det tilsyneladende lagtfra 
alle, som synes er en god idé.

For fire år siden besluttede 
Odense Kommune, at det skulle 

slut med 
snyd på 
genbrugs-
stationen

 ✪ Genbrugsstationen på Havnegade i Odense er særligt populær blandt håndværkere, da det er nemt at læsse større affaldseffekter af her. Foto: 
Kristian Wraae

KonTrol: Nyt 
adgangssystem til 
Odense Kommunes 
genbrugsstationer skal 
forhindre virksom-
heder i at snyde med 
betalingen

være lettere for erhvervsdrivende 
at komme af med deres affald.

- De erhvervsdrivende fik 
sådan set en service fra Odense 
Kommune, fordi de nu kunne  
aflevere deres affald på alle kom-
munens otte genbrugsstationer i 
stedet for som hidtil på kun én, 
siger Claus Hammerich, kom-
munikationschef hos Odense 
Renovation.

Men flere erhvervsdrivende 
kvitterede for servicen med 
snyd.

For da alle kommunens sta-
tioner åbnede for erhverv, ind-
førte man samtidig et adgangs-
system, hvor private ved hjælp 
af sygesikringsbeviset kunne 
aflevere deres affald gratis, mens 
erhvervsdrivende - ligesom hid-
til - skulle betale.

Det var der imidlertid nogle 
erhvervsdrivende, der ikke kun-

ne styre. De registrerede sig som 
privatpersoner i stedet for som 
erhvervsdrivende og slap derfor 
for at betale.

- I den periode, alle genbrugs-
stationer har været åbne for er-
hvervsdrivende, har vi samtidig 
registreret et markant fald i 
mængden af erhvervsaffald. Så 
enten er mængden af erhvervsaf-

fald faldet i perioden, eller også 
er der nogle af de erhvervsdri-
vende, som har undladt at re-
gistrere sig korrekt, siger Claus 
Hammerich.

Læser nummerpladen
For at komme snydepelsene til 
livs indførte Odense Kommune 
i maj et nyt adgangssystem.

Alle genbrugspladser er nu 
udstyret med nummerplade-
scannere. Kører man i en privat 
bil på hvide plader, triller man 
gratis ind, men kører man på 
gule plader, bliver der automa-
tisk sendt en regning til bilens 
ejer.

Er man privatperson og kører 
på de gule og hvide papegøjepla-

der, skal man en tur ind og have 
registreret sin bil som privat, 
ellers får man også en regning.

- Det har gjort hverdagen let-
tere for vores medarbejdere, som 
ikke længere behøver diskutere 
med håndværkere, som påstår, 
at affaldet kommer hjemme fra 
deres egen kælder, siger Claus 
Hammerich.
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Dansk Stålmontage på havnen
014 var et begivenhedsrigt år
for Dansk Ståmontage. Henrik
Jensen blev medejer af firmaet og

i december flyttede vi til vores nye lokaler
på Tolderlundsvej. Vi er hermed velfor-
beredte og styrket til at gå en spæn-
dende fremtid i møde.
Vore tidligere fysiske forhold var blevet
utidssvarende og efterhånden også for
små at fortsætte virksomheden i.
På Tolderlundsvej har vi fået forbedrede
produktions- og administrative forhold,
som vi vil udnytte optimalt.
I de nye lokaler har vi fået en mere
synlig beliggenhed, og vort ønske er at
signalere vor tilstedeværelse over for
de øvrige virksomheder i området, og i

Odense i det hele taget.
Første ”lokale” ordre er udført længere
henne af vejen hos HJ Hansen, hvor vi
har fremstillet og installeret et indskudt
ståldæk på 58 ton til produktionsmaskin-
er.
Dansk Stålmontage er ikke så kendte i
lokalområdet idet vor produktion i stor
udstrækning eksporteres og laves til
kunder uden for Fyn.
Vi arbejder primært i 2 segmenter, den
ene er fremstilling og montage af rustfrie
komponenter og udstyr til fødevarein-
dustrien inden for produktion af pulver
produkter, hvor det meste udføres efter
kundens tegninger. Det andet er inden
for vandbehandling hvor der er tale om

projektorienterede opgaver, hvor vi også
tilbyder os som hovedentreprenør. Op-
gaverne her består typisk af en planlægn-
ingsfase, konstruktion med tegning og
beregning, fremstilling i vor produktion
og montage hos kunden med aflevering
af nødvendig dokumentation.
Vi arbejder desuden med andre forskelli-
gartede opgaver, store som små, for både
private og virksomheder. Disse opgaver
kan være i alt inden for sort stål, rustfrit
stål, aluminium og titanium.
Med vore nye lokaler kan vi tilbyde andre
typer opgaver end vi tidligere har kunnet,
også her har vi allerede haft glæde af den
mulighed. Vi er i gang med at bygge et
komplet spraytørringsanlæg til en af vore

kunder i fødevareindustrien. Alle dele til
anlægget er ved at blive fremstillet i vor
produktion. Efterfølgende skal anlægget
samles komplet og testkøres af kunden
inden anlægget pakkes sammen og
forsendes.
Med de bedre administrative forhold har
vi også kunnet styrke vor administration,
så vi er klar til at indfri vore forventninger
til fremtiden.
Vi er meget glade for vor flytning til
havnen og forventer mange spændende
år her i fremtiden.
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Byggeriet af Odins Bro skulle 
blive en gyser, før det blev rigtig 
godt for den lille virksomhed 
hydraulik- og smedevirksom-
hed Odense Auto-el A/S.

Faktisk var virksomheden 
blot få meter fra et kæmpe tab, 
som kunne have risikeret at ko-
ste den livet.

- Vores virksomhed var meget 
tæt på at blive eksprorieret, da 
man etablerede Odins Bro. Na-
turfredningsforeningen havde 
fundet nogle salamandre og 
dværgflagermus, de gerne ville 
beskytte, så den linjeføring, der 
oprindeligt blev foreslået, gik 

Et mulehår fra at få  
eksproprieret hele molevitten
HEldigT: I lang tid 
troede de, at Odins 
Bro skulle tage livet 
af deres virksomhed. 
I stedet endte broen 
med at betyde nye 
kunder i biksen

 ✪ Læg mærke til skiltet lige over den hvide bil. Sådan et giver nye kunder i biksen, når nærmeste nabo hedder 
Odins Bro, fortæller Kurt Hansen (th.) og Hans Holst, som ejer  Odense Auto-el A/S. Foto: Kristian Wraae

lige igennem vores værksted, 
fortæller Kurt Hansen, som 
grundlagde virksomheden sam-
men med sin Kone Pia Hansen 
i 1987.

Det var et hårdt slag for par-
ret at få at vide, fortæller Pia 
Hansen.

- Puh, hvad gør man så. Vi 
havde brugt så mange år på at 
bygge virksomheden op. Vi var 
rystede. Vi vidste jo godt, at vi 
aldrig ville få en erstatning, der 
kunne svare til, hvad det ville 
koste at bygge noget nyt, siger 
Pia Hansen.

Slap med at rive hal ned
Til alt held havde Odense Kom-
mune forståelse for situationen.

- Til alt held trak de linjeførin-
gen så meget tilbage, at vi und-
gik værkstedet og kunne nøjes 
med at brække en 800 kvadrat-
meter koldhal ned. Vejen går i 
dag, hvor den lå, fortæller Pia 
Hansen.

Samtidig minimerede kom-
munen den nye vejs pladsbe-
hovet ved at bygge en mur op 
i højde med den nye vej stedet 
for en mere pladskrævende jord-

vold, fortæller Kurt Hansen.
I dag er parret og virksomhe-

dens tredje partner Hans Holst 
faktisk gladere end før.

Odins Bro har nemlig givet 
virksomheden en meget bedre 

beliggenhed.
- Vi bor på en sidegade til 

Havnegade, og førhen kørte folk 
bare forbi, uden at ane, vi lå her. 
I dag ligger vi lige ud til broen, så 
vi er virkelig blevet synlige, siger 

Hans Holst.
Og det har virksomheden, 

som lever af at servicere og ef-
terse blandt andet lifte, kraner 
og hejs, valgt at udnytte.

- Vi har sat et elektronisk skilt 

op ved vejen, hvor vi kan mar-
kedsfører os. Det har øget vores 
synlighed markant, og det kan 
altså godt mærkes økonomisk, 
siger Pia Hansen.

Virksomheden har både fået 
nye private og erhvervskunder. 

Ifølge Kurt Hansen har skiltet 
kostet 300.000 kroner at købe 
og sætte op, men de er hurtigt 
tjent hjem igen.

- Tidligere reklamerede vi 
på busser. Det kostede 20.000 
kroner for seks uger. Nu kan vi 
reklamere hele året, og vi kan 
selv skifte budskaber på skiltet, 
siger han.

Odense auto-el

 ➜ Odense Auto-el er grund-
lagt af Pia og Kurt Hansen 
i 1987.

 ➜ Et halvt år senere købte 
Hans Holst sig ind i virksom-
heden.

 ➜ Virksomheden tæller i 
dag 22 mand, ni servicevog-
ne og 2.200 kvadratmeter 
værksted og lager.


