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Trasbo vinder udbud
på Frederiksberg
Lokal virksomhed forventer at skulle ansætte ﬂere efter aftale

SATS overtager lokalerne i Sillebroen fra Fitness.dk

SATS DK har overtaget
ﬁtness dk-center
Gør klar til at bruge 80 millioner kroner på at opgradere
centre
FREDERIKSSUND Fremover bliver det ikke ﬁtness.dk-instruktører, der skal få motionister og
elitesportsfolk til at svede tran i
Sillebroen i Frederikssund.
Det bliver i stedet SATS, der
ifølge en pressemeddelelse udsendt torsdag overtager driften
af det lokale ﬁtness-center.
Den lokale SATS DK åbner
dørene for deres centre lørdag

den 5. januar og giver alle muligheden for at møde de lokale
holdinstruktører og personlige 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 Europas største ﬁtnesskæder
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 modernisering.
”Sammen med vores medlemmer går vi et spændende
år i møde, og jeg kan godt garantere, at vores træningsmiljø 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 kerneområde for SATS i 2019,” lyder
det fra Samantha Muna Mølgaard, ansvarlig for personlig
træning i SATS DK.
pressemeddelelse

Hele Nordsjællands
10.klasseskole

SKIBBY Servicevirksomheden
Trasbo A/S underskrev torsdag
en aftale med Frederiksberg
Kommune om at blive førsteleverandør af tøjvask under
fritvalgsordningen til borgere
på Frederiksberg fra næste år.
Fritvalgsordningen giver
hjemmeboende
visiterede
borgere frit valg mellem to leverandører inden for eksempelvis hjemmehjælp, tøjvask,
rengøring og lignende. Trasbo
har vundet konktrakten om at
være førsteleverandør af tøjvask, som cirka 750 frederiksbergborgere er tilknyttet.
“Denne aftale med Frederiksberg Kommune er vi meget stolte af hos
Trasbo. Det er en stor aftale,
men vi er klar til opgaven. Med
næsten 50 års erfaring indenfor servicebranchen har vi både 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 mulighed for at tilvælge Trasbo.
Frederiksberg Kommune
bliver den 14. kommune, som

Bestil dint i
julebuke
god tid

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

Vi sender
ud til hele
verden

Foto: David Foli

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 Frederiksberg stiger det antal betydeligt. Det er vi glade for, og det
viser med al tydelighed den
udvikling Trasbo A/S står midt
i,” siger direktør Birgitte Trasbo, som forventer at skulle an-

sætte yderligere personale i
forbindelse med den nye opgave.
Trasbo A/S har hjemme i
Skibby og har cirka 100 medarbejdere ansat. Trasbo leverer udover tøjvask og rens
også erhvervs- og privatrengøring samt vinduespudsning for virksomheder og
private.
pressemeddelelse

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
Havnegade 16 · Frederikssund · www.fruhyacinth.dk
Åben alle helligdage 8-12
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DANMARKS
BEDSTE FYRVÆRKERI
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Batteri – 2 stk.

349,-

KVIK NR.

301

LØSSALG 696,-

OVER 200 SALGS- OG UDLEVERINGSSTEDER: Se listen på www.thansen.dk
BEMÆRK! Du skal være fyldt 18 år for at købe fyrværkeri. Husk sikkerhedsbriller.
ÅBNINGSTIDER: 27.-30. dec.: 9-19 31. dec.: 9-15
Tilbuddene gælder fra 24. dec. til og med 31. dec. 2018. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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