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Borgmester Ole 
Find Jensen klip-
pede i går en rød 
snor til Trasbo’s nye 
miljørigtige vaskeri 
til omkring to mil-
lioner kroner.

SKIBBY: Det var en stor dag 
i går hos rengøringsfi rmaet 
Trasbo A/S på Jernager 9 i 
Skibby. Her var omkring 50 
mennesker samlet til ind-
vielse af virksomhedens 
nye miljørigtige vaskeri, 
der blev vist frem for sam-
arbejdspartnere, presse og 
borgere, og hvor cirka 850 
borgere fra storkøbenhavn-
ske hjemmehjælpsordnin-
ger får vasket tøj og linned.

Trasbo har investeret om-
kring to millioner kroner 
på nye industrivaskemaski-
ner, der bruger meget min-

dre vand og energi per vask. 
Det kommer i kølvandet på, 
at fi rmaet i forsommeren 
som led i sin strategi udskif-
tede en tredje del af sin bil-
park - 17 biler i alt - med nye 
leasede biler, der har et lavt 
forbrug af brændstof og der-
med belaster klimaet med 
mindre CO2, når de ansatte 
kører rundt og yder prak-
tisk hjælp til kunderne.

- Når vi tager så store be-
slutninger, er der tre grun-
de: Vi vil gerne beskytte 
miljøet, og vi vil gerne ser-
vicere kunderne bedst mu-
ligt, og vi vil give de bedst 
tænkelige arbejdsforhold, 
forklarede John Trasbo fra 
rengøringsfi rmaet, han 
startede for over 40 år siden.

Færre ressourcer

Med de nye industriva-
skemaskiner bliver vand-
forbruget reduceret fra 34 

til seks liter vand per kilo 
færdigt tøj, og det vil spare 
60 procent energi på årsba-
sis, fortalte han, som også 
fremhævede, at Trasbo vil 
genbruge vand, der har væ-
ret gennem fi rmaets rense-
anlæg.

Ifølge John Trasbo modta-
ger afdelingen Vask & Rens 
hvert år cirka 200 tons va-
sketøj i 30.000 sække, og det 
sorteres i hvidt, kulørt og 
uld/silke over i 100.000 sæk-
ke. Han gav medarbejdernes 
gode idéer, fl id og samarbej-
de æren for, at virksomhe-
den har taget et meget stort 
miljøskridt.

- I har været med til at køre 
Trasbo i stilling til fremti-
den, sagde han og fremhæ-
vede, at fi rmaet har fundet 
markedets bedste maskiner 
og Svanemærket vaskemid-
del til projektet, som han 
pegede på har været lagt 
i hænderne på de bedste 
teknikere og dygtige lokale 
håndværkere.

I 12 kommuner

Borgmester Ole Find Jen-
sen (S) og kommunaldirek-
tør Ole Jacobsen, Frede-
rikssund Kommune, havde 
taget turen til Skibby for 
at deltage i indvielsen, og 
borgmesteren kaldte det en 
stor fornøjelse at besøge det 
familieejede fi rma:

- Jeg er sikker på, at Trasbo 
også vil være der fremadret-
tet, fastslog han, inden han 
klippede den røde snor til 
rummet med de nye vaske-
maskiner, og ansatte tryk-
kede på startknapperne for 

at få dem i gang.
Trasbo A/S er godkendt til 

at yde praktisk hjælp til æl-
dres tøjvask under fritvalgs-
ordningen i 12 kommuner, 
her i blandt Frederikssund, 
og den senest tilkomne kom-
mune er Herlev. 

- Kommunerne stiller 
større og større krav til mil-
jøet og efterspørger profes-
sionel levering af ydelser, 
og det er vi rigtig stolte af at 
kunne leve op til, understre-
gede Birgitte Trasbo Kelvis, 
direktør i rengøringsfi rma-
et, overfor Frederiksborg 
Amts Avis.

maj

Trasbo A/S investerer
i miljørigtigt vaskeri

Mens gæsterne hyggesnakkede og drak ka� e i vaskeriet, var medar-
bejdere fra afdelingen Vask & Rens allerede i gang med at lægge det 
rene tøj sammen efter en tur i tørretumbleren. 

Borgmester Ole Find Jensen klipper den røde snor til det nye miljørigtige vaskeri, mens Trasbo-direktør Birgitte Trasbo Kelvis (tv.) ser til sam-
men med medarbejderne Birgitte Larsen, Randi Nicolajsen og Gökhan Pektas.                                                    Foto: Maj-Britt Holm

FAKTA

 !Peter Jeppesen fra 

Electrolux var med til at 

sætte holdet bag pro-

jektet med Jan Madsen 

som projektleder og den 

lokale Erik Hansen som 

hjernen bag.

 !Arbejdet blev udført af 

tømrermesterne Dan Pe-

dersen og Torben Gudik-

sen, elinstallatør Helbo 

Hansen, John Norr, klo-

akmester Niels Jørgen 

Pedersen, VVS-! rmaet 

Kolby & Søn, maler! r-

maet Martin Hansen, 

vandrensnings! rmaet 

HOH og Roth.

Debat

FREDERIKSSUND: »Må de-
spoterne en dag drukne 
i ofrenes tårer«. Citatet 
er af arrangøren Ayhan 
Sütcüs mor (Base Sütcü, 
1899-1980) og var et fi nt 
tema for en uforglemme-
lig aften på Restaurant 
Regnbuen, som var vært 
for en lækker støttemid-
dag til fordel for fl ygtnin-
ge fra konfl ikten i Syrien, 
arrangeret af Dansk 
Kurdisk Forening. Hjer-
telig tak til Regnbuen for 
gæstfrihed og god betje-
ning. 

Vi har sikkert alle mødt 
indvandrere, fl ygtninge 
i vort arbejdsliv og i vor 
hverdag. Vi køber måske 
deres eksotiske varer, 
spiser deres pizzaer, be-
søger deres restauranter, 
benytter deres tjeneste-
ydelser og glæder os over 
deres fl id. Men hvor godt 
kender vi dem, hvor me-
get ved vi om hvilke for-
hold de forlod, hvorfor de-
res holdninger forekom-
mer os fremmedartede? 
Måske trækker vi os af 
ren refl eks for det vi ikke 
umiddelbart kan rumme, 
og samtidig frarøver vi os 
venskaber og erfaringer 
vi kan høste gavn af. Det 
blev en gribende aften 
med et varieret program. 
Den klassiske guitarist, 

Jens Overbye, tidligere 
musikskolelærer i Fre-
derikssund, underholdt 
med smuk guitarmusik 
på klassiske instrumen-
ter.Vi hørte om kurder-
nes kultur og historie og 
om de lidelser dette folke-
færd har været udsat for 
ved en skolelærer af kur-
disk oprindelse fra Fal-
kenborgskolen. Indlæg-
get gav en klump i halsen 
på alle tilstedeværende. 
Digteren Niels Hav læste 
nogle af sine smukke tan-
kevækkende digte op om 
at være åben, tilgivende 
og forstående. Indlæg om 
»Forsoning/dialog mel-
lem tyrkere og kurdere« 
ved skoleleder Hüseyin 
Duygu, der selv har sid-
det i tyrkisk fængsel, er 
tyrker og politisk fl ygt-
ning. Smukke klassiske 
kurdiske sange ved den 
unge blinde Osman Sari 
og en fremragende tale 
om frihed, og om hvor let 
man kan miste den, og 
derfor aldrig må opfatte 
den som noget selvføl-
geligt ved Venstre fol-
ketingskandidat Klaus 
Markussen, Hillerød.  
Det blev en aften med me-
gen snak og venskaber 
blev knyttet. Integration 
til gavn for alle. 

Jørgen Olsen
Solvænget 31

Frederikssund

Integration til
 gavn for alle

JÆGERSPRIS: Pianisten Erik 
Kaltoft spiller Johan Seba-
stian Bachs Goldberg-varia-
tioner og sætter klavermu-
sik af Pelle Gudmundsen-
Holmgreen og Per Nørgård 
i relief ved en koncert i Re-
bekkasalen på Jægerspris 
Slot søndag den 4. november 
klokken 15.30.

Bag koncerten står Musik 
i Jægerspris, som vil sætte 
fokus på de to danske kom-
ponister, der har opnået stor 
international opmærksom 
og i år kan fejre 80 års fød-
selsdag. 

Publikum skal blandt an-
det høre Per Nørgårds »Ani-
mals in concert«, der består 
af Skildpaddetango; Light 
of a night, baseret på Paul 
McCartneys »Blackbird«; 
Eremitkrebsetango samt 
Gudmundsen-Holmgreens 
»Udstillingsbilleder«.

Erik Kaltoft har forvaltet 
sin interesse for ny musik 
blandt andet som kunstne-
risk leder af Århus Sinfoni-
etta og dommer i Danmarks 
Radios kammermusikkon-
kurrence samt administra-
tivt engagement i Århus 
Sommeropera, Det danske 
Musicalakademi Frederi-
cia og talentkonkurrencen 
Unge Sangere Ikast.

Efter en lang årrække 
som docent ved Det Jyske 
Musikkonservatorium til-
trådte Erik Kaltoft i 2005 
som professor ved Det Fyn-
ske Musikkonservatorium i 
Odense.

Inden koncerten og i pau-
sen kan man nyde et glas 
vin, øl eller vand. Billetter 
til 100 kroner for voksne, 
mens børn og unge under 
25 år slipper med det halve, 
kan købes i Blomsterhuset 
Orkideen i Jægerspris og 
Thinghøjs Boghandel i Fre-
derikssund, samt ved ind-
gangen fra klokken 15.00. 
Der kan reserveres billetter 
på lk225@lic-mail.dk. 

Musik af Bach og  
danske komponister

Pianisten Erik Kaltoft spiller på 
Jægerspris Slot søndag.


