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Af Anne Wandahl

HÆDER:

De 140 kilometer fra
Gyrstinge til Christiansborg og
hjem igen blev i aftes kørt i særligt
højt humør af Niels og Thomas Ol-

sen, far og søn i Gyrstinge VVS.
På hjemvejen kørte de nemlig
med et diplom og en skulptur som
vindere af Arbejdsgivernes Energipris 2016.
Arbejdsgiverne - tidligere DS
Håndværk og Industri - tæller
cirka 2000 virksomheder, hvoraf

mange beskæftiger sig med vedvarende og alternativ energi ligesom
de i alt 12 ansatte i Gyrstinge VVS.
Det er altså både konkurrenter og
kolleger, som har indstillet familien Olsens firma til prisen, der kun
uddeles hvert andet år.
- Det er superstort. Vi er meget
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Produktion i Danmark
har indbyggede styrker
Af Cecilie Hänsch

stolte. Vi er jo et lille firma. Det er
en pris, vi nok ikke kommer i nærheden af igen, siger Thomas Olsen.

Kineserne kan meget, men når
primær-markedet er Nord- og
Vesteuropa, så har lokale producenter mindst én fordel: At
kunne levere med kort varsel.
- Vores maskiner er betalt ud,
vi leverer bedre kvalitet, og så

kan vi være lagerførende for vores kunder, forklarer Sif Orbesen som yderligere årsager til,
at det overhovedet kan lade sig
gøre at drive produktionsvirksomhed i Danmark.
Sif Orbesen er administrerende direktør i J. Orbesen Teknik.
En virksomhed, der blev stiftet
i 1981 af hendes far, Johannes

Kend værdien
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Kontakt din lokale vurderingsekspert

Jesper K. Madsen
Ejendomsmægler, MDE
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Orbesen, og som har specialiseret sig i automatiske vinduesåbnere.
- Det er meget positivt og bekræftende at se, at vi i midten af
Odsherred har en meget stabil
produktionsvirksomhed, som
trods alverdens omskiftelighed
og konkurrence har formået
i over 30 år at holde fast i sin
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produktion, kommenterer Odherreds borgmester, Thomas
Adelskov.
Han var for nylig på besøg
hos J. Orbesen Teknik i Asnæs
sammen med bestyrelsen for
Væksthus Sjælland.
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Undervognsbehandling
Effektiv rustbeskyttelse af din bil
med de bedste rustbeskyttelsesprodukter på det danske marked!
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Roskilde PAVA Center · Håndværkervej 60C · 4000 Roskilde
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HÅNDBOLD: De kæmpede
udmærket, TMS-herrerne, og
var da også oppe at snuse ved
20-22 langt inde i 2. halvleg men til sidst i kampen mod
førerholdet
Nordsjælland
slap kræfterne op hos TMS
Ringsted. 27-21 vandt nordsjællænderne i et opgør, hvor
Ringsted-drengene aldrig fik
spillet til at flyde i bagkæden.
I stedet var det de to fløje Jakob Jessen og Anders Møller,
der blev topscorere for TMS
med hver fire mål.
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Biljagt bragte bilister i fare
Af Lisbeth A. Rasmussen

BILJAGT: En vild biljagt fra Gevninge til Bjergsted sidst på eftermiddagen i går bragte flere bilister i fare.
- Han var så tæt på, at jeg kunne se
ham i øjnene, før han drejede af, fortæller Charlotte Madsen fra Jyderup
om øjeblikket, da hun i bil mødte en
sort Renault på flugt fra politiet i den
forkerte side af Holbækvej ved Tornved.
- Lige om lidt brager han ind i os. Det
tænkte vi alle sammen, fortsætter

Charlotte Madsen, der sammen med
de øvrige i bilen måtte sunde sig i vejkanten, før de kørte videre.
Manden bag rattet drejede dog ind
over rabatten i sidste øjeblik, og det
lykkedes efterfølgende politiet at
stoppe bilen ved Bjergsted på Skovvejen kort før klokken 18 og anholde tre
unge mænd.
Biljagten begyndte på Holbæk-motorvejen, da politiet spottede den sorte Renault med stjålne nummerplader, og den vilde biljagt løb efter motorvejen videre ad Skovvejen med en
afstikker til Holbækvej.
Under biljagten kastede mændene i

bilen blandt andet værktøj mod politibilerne, så en patruljevogn fik knust
forruden, og en politimand fik glassplinter i øjnene.
Flere andre bilister blev påkørt undervejs, og modkørende måtte trække ud i grøften, fordi bilen kørte i den
modsatte vognbane.
Politiet efterlyser dem, der har oplevet biljagten, og vidner kan ringe på
114.
De anholdte er to brødre på 21 og 23
år fra Holbæk og en 19-årig mand fra
Kalundborg. De fremstilles i eftermiddag i grundlovsforhør.

Hækkerup alligevel til Ringsted
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Familien
Olsen er de
bedste for
energien
GRØNT: I flere år
har Gyrstinge VVS
øget fokus på vedvarende og alternativ
energi. Det har firmaets konkurrenter
og kolleger nu sat
pris på.

Af Anne Wandahl
GYRSTINGE: Engang har
Thomas Olsen været i Snapstinget. hans far, Niels Olsen, har engang været et
kort ærinde på Christiansborg.
Det var derfor højst uvant
for søn og far fra Gyrstinge
VVS i almindelighed at befinde sig på Christiansborg
i aftes, og endnu mere uvant
at blive hevet frem foran
hundredvis af hundrede deltagere i »Energipolitisk Åbningsdebat« for at blive hyldet som vindere af Arbejdsgivernes Energipris 2016.
»Gyrstinge VVS arbejder
proaktivt inden for området med grøn og vedvarende
energi. Og med deres netbutik og serviceordninger

har de formået at tilpasse
sig et marked under stadig
forandring. De er måske en
lille installatør på et marked med store aktører, men
de har et engagement, som
ikke er til at overse«, lød det
i direktør Jani Lykke Methmanns tale som begrundelse for, at det lille familiefirma med 12 ansatte i alt langt
ude på landet er valgt til at
vinde prisen.
- Det er stort. Vi er superglade. Det er helt vildt. Vi blev
ringet op om det i fredags af
en fra Arbejdsgiverne, fortalte Thomas Olsen, da han
og far Niels i går fik ryddet
en plads til prisen i firmaets
kontor på Bakkegårdsvej 63.
Farmand Niels Olsen trak
i jakkesæt og slips i aftenens
anledning.
- Jeg ved ikke, hvordan det
kommer til at foregå. Jeg synes, det er meget sjovt, sagde
han, inden turen til Christiansborg.

Stort

Vel hjemme igen er Gyrstinge VVS ved at fordøje både
prisoverrækkelsen i aftes
og det i det hele taget af have
vundet den.
- Det var superstort. Der

I Gyrstinge VVS opfatter Thomas og Niels Olsen er priserne ikke kommet rendende. Tidligere har de skullet finde plads til en erfa-pris og en pris
som årets lærlingeplads, og nu altså Arbejdsgivernes Energipris. 
Foto: Jens Wollesen
var virkelig mange mennesker, og de har jo alle sammen fokus på og interesse
for vedvarende energi. De
var enormt søde og meget
spørgende om, hvad vi laver. Og ikke nok med det. Vi
fik også en rundvisning på
»Borgen«. Niels har været
der engang. Jeg har aldrig
været der. Vi stak næsen ind
i Venstres gruppeværelse.
Det var sjovt og spændende.
det ser helt anderledes ud, en
det, man kender fra tv, for-

tæller Thomas Olsen dagen
derpå.
Bagefter spiste vinderne
fra Gyrstinge middag med
mange af deltagerne i energidebatten og fik endnu flere
snakke om det, Gyrstinge
VVS nu har prisbevis på at
være gode til: Nemlig at gøre
det nemmere for helt almindelige hr. og fru Danmark at
foretage miljørigtige energivalg.
Gyrstinge VVS fremhæves i prisindstillingen for

god hjemmeside, webshop,
showroom, testcenter, kundevenlige serviceordninger
med mere.
- Og vi har jo en stor kærlighed for vedvarende og
alternativ energi, siger Thomas Olsen
Og det kan Gyrstinge VVS
alt sammen godt tillade sig
at prale af.
- Prisen er et stærkt redskab i virksomhedens markedsføring. Den sender jo et
signal om, at den her virk-

n »Arbejdsgiverne« er

oprindeligt en fusion fra
begyndelsen af 1900-tallet af de samvirkende
smedemesterforeninger
i Jylland og på øerne.
Arbejdsgiverne har tidligere heddet Dansk Smedemesterforening og DS
Håndværk og Industri.
Medlemsvirksomhederne er blandt andre
maskinfabrikker, værktøjsfabrikker,
landbrugsmaskinfabrikker,
elektronik- og plastvirksomheder, VVS-installatører, ventilationsfirmaer, blikkenslagerfirmaer,
el-installatører,
bygnings- og landbrugssmede, landbrugsmaskinhandlere, beslagsmede,
skibssmede.

n

n Arbejdsgivernes ener-

Thomas og Niels Olsen fik mange oplevelser ud af at være prismodtagere på Christiansborg onsdag aften. Her er de mellem energiminister
Lars Christian Lilleholt og Arbejdsgivernes direktør, Jani Methmann. 
Foto: Jens Holme

gipris uddeles under
energipolitisk åbningsdebat, som finder sted
hvert år i oktober på
Christiansborg. Her mødes branchen med blandt

somhed har stort fokus og
engagement inden for energi
og miljø, og det er noget, som
vækker genhør i de kredse,
som virksomheden færdes i.
Lige præcis Gyrstinge VVS
henvender sig til privatkunderne, hvor prisen kan virke
som et kvalitetsstempel på,
at de udfører deres arbejde
godt og er specialister inden
for deres felt, siger Maria
Duerlund Bergholm, kommunikationsmedarbejder i
Arbejdsgiverne.

andre relevante ministre
og politikere.

n Forud for energipoli-

tisk åbningsdebat opfordres både medlemmer og
ikke-medlemmer af Arbejdsgiverne til at komme med indstillinger til
energiprisen.

n Vinderen findes blandt

indstillingerne af et internt udvalg bestående af
direktøren, en branchechef og Arbejdsgivernes
branchekonsulent
for
energi.

n Med prisen følger en
skulptur samt et diplom.

n Energiprisen uddeles

kun hvert andet år. I 2014
gik den til firmaet Alfred
Priess fra midtvestjylland for deres solcellelampe, Touché. I 2012
gik energiprisen til Thy
Windpower i nordvestjylland for virksomhedens
arbejde med husstandsvindmøller.

