
FREDERIKSSUND Fremover bli-
ver det ikke fi��tness.dk-instruk-
tører, der skal få motionister og
elitesportsfolk til at svede tran i
Sillebroen i Frederikssund.

Det bliver i stedet SATS, der
ifølge en pressemeddelelse ud-
sendt torsdag overtager driften
af det lokale fi��tness-center.

Den lokale SATS DK åbner
dørene for deres centre lørdag

den 5. januar og giver alle mu-
ligheden for at møde de lokale
holdinstruktører og personli-
ge trænere og prøve et af de
mange nye hold, der afvikles
hele dagen. 

De interesserede vil også
kunne få en forsmag på, hvad
der kommer til at ske i 2019,
hvor SATS investerer 80 mio. i
at udvikle og forbedre sine 39
danske centre.

Med 660.000 medlemmer
på tværs af Norden er en af Eu-
ropas største fi��tnesskæder
kommet til byen. SATS har
overtaget Fitness dk´s centre i
hele landet, og det kommende

år vil disse centre gennemgå
en større forvandling og mo-
dernisering. 

”Sammen med vores med-
lemmer går vi et spændende
år i møde, og jeg kan godt ga-
rantere, at vores træningsmil-
jø får et stort løft. Vi kommer
til at introducere en række helt
nye, effektive og motiverende
træningskoncepter, ligesom vi
udvider paletten for personlig
træning, som bliver et kerne-
område for SATS i 2019,” lyder
det fra Samantha Muna Møl-
gaard, ansvarlig for personlig
træning i SATS DK.

pressemeddelelse

SATS overtager lokalerne i Sillebroen fra Fitness.dk

SATS DK har overtaget
fi��tness dk-center 
Gør klar til at bru-
ge 80 millioner kro-
ner på at opgradere
centre

      
 

      

 
 

Hele Nordsjællands 
10.klasseskole  

Nordre Jernbanevej 6, 3400 Hillerød 
Parkering i Østergade, P-huset 

 

Informationsaften 
Den 10. januar 2019 kl. 19.00-21.00 

 
Kunne du tænke dig et 10. skoleår med udvikling – 
fagligt, personligt og socialt? Eller har du brug for et år 
til afklaring af valg af ungdomsuddannelse? 
Måske begge dele? Så er vi det rigtige skolevalg for dig. 
Du vil møde vores dygtige og engagerede lærere og blive 
klogere på vores skole, og hvad vi kan tilbyde dig i dit 10. 
skoleår. 
 

Sæt kryds i kalenderen og besøg 10. klasseskolen. 
 

Vel mødt. 
Morten Lai Knudsen, skoleleder 

Bestil din 

julebuket i 
god tid

Vi sender ud til hele verden

Havnegade 16 · Frederikssund · www.fruhyacinth.dk 
Åben alle helligdage 8-12 

Vi ønsker 
Jer alle

en rigtig 
glædelig jul

Vores åbningstider:
Mandag den 17 dec. til søndag den 23. dec. 
    kl. 10 - 19
Juleaften   kl.    8 - 12
1. juledag   kl.    8 - 12
2. juledag   kl.    8 - 12

Torsdag den 27. dec. til Søndag den 30. dec.
   kl.    10-18

Nytårsaften   kl.    8 - 16
1. januar 2018 - Lukket
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SKIBBY Servicevirksomheden
Trasbo A/S underskrev torsdag
en aftale med Frederiksberg
Kommune om at blive første-
leverandør af tøjvask under
fritvalgsordningen til borgere
på Frederiksberg fra næste år.

Fritvalgsordningen giver
hjemmeboende visiterede
borgere frit valg mellem to le-
verandører inden for eksem-
pelvis hjemmehjælp, tøjvask,
rengøring og lignende. Trasbo
har vundet konktrakten om at
være førsteleverandør af tøj-
vask, som cirka 750 frederiks-
bergborgere er tilknyttet.

“Denne aftale med Frede-
riksberg Kommune er vi me-
get stolte af hos

Trasbo. Det er en stor aftale,
men vi er klar til opgaven. Med
næsten 50 års erfaring inden-
for servicebranchen har vi bå-
de viden og muskler til at løfte
opgaver af denne kaliber og
glæder os til at komme i gang,”
siger direktør Birgitte Trasbo.

Aftalen betyder, at Trasbo
fra 1. marts officielt overtager
opgaven på Frederiksberg,
men de visiterede borgere vil
allerede fra januar have mulig-
hed for at tilvælge Trasbo.

Frederiksberg Kommune
bliver den 14. kommune, som

indgår et samarbejde med
Trasbo A/S om tøjvask.

“Vi betjener i dag allerede
1.200 personer med tøjvask i
de forskellige kommuner, og
med tilgangen af Frederiks-
berg stiger det antal betyde-
ligt. Det er vi glade for, og det
viser med al tydelighed den
udvikling Trasbo A/S står midt
i,” siger direktør Birgitte Tras-
bo, som forventer at skulle an-

sætte yderligere personale i
forbindelse med den nye op-
gave.

Trasbo A/S har hjemme i
Skibby og har cirka 100 med-
arbejdere ansat. Trasbo leve-
rer udover tøjvask og rens
også erhvervs- og privatren-
gøring samt vinduespuds-
ning for virksomheder og
private.

pressemeddelelse

Trasbo vinder udbud
på Frederiksberg
Lokal virksomhed forventer at skulle ansætte fl��ere efter aftale

Foto: David Foli



DANMARKS
BEDSTE FYRVÆRKERI  499,- 

 LØSSALG 99995 

PAKKEPRIS
Kæmpesortiment

17
DELE

SPAR 50% 

FÅ ET EKSTRAKØB ET BATTERI*  TIL FULD PRIS OG

FOR KUN 1 KRONE!

*) gælder ved køb af to ens udvalgte batterier

 349,- 
PAKKEPRIS

 LØSSALG 696,- 

Batteri – 2 stk.

 348,- 
1 STK KUN

1
STK

42
KVIK NR.

SPAR 50% 

2
STK 301

KVIK NR.

 129,- 
★ GODT NYTÅR ★

Stort 
Juniorsortiment

100
DELE

 130 
KVIK NR.

KUNDESERVICE: 31 31 31 31 

ÅBNINGSTIDER:  27.-30. dec.: 9-19    31. dec.: 9-15

OVER 200 SALGS- OG UDLEVERINGSSTEDER: Se listen på www.thansen.dk
BEMÆRK! Du skal være fyldt 18 år for at købe fyrværkeri. Husk sikkerhedsbriller.

Tilbuddene gælder fra 24. dec. til og med 31. dec. 2018. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

BEDSTE FYRVÆRKERI 

 299,- 
 LØSSALG 59785 

PAKKEPRIS
Kæmpe 

Polarsortiment

 5 
KVIK NR.

 50 
KVIK NR.

5
STK

SPAR 50% 
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