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Borgmester Trine Græse overrakte diplomerne til kursisterne, der undervejs har været styret af Henning Hansen. Og vanen tro blev der taget gruppebillede i Europaværelset på
rådhuset. Foto: Kaj Bonne.

Flid blev belønnet
11 fik diplom for at have gennemført Gladsaxe Lederakademi
Af Niels Rasmussen

De har været på arbejde, og
så er de nærmest fortsat vi-

dere til kurset i løbet af efteråret og vinteren. De har brugt
lørdage, hvor de kunne have
holdt fri.

Og nu har de fået noget ud
af alle anstrengelserne. 11
kursister fik i torsdags ved
den traditionelle ceremoni i

Europaværelset på rådhuset
overrakt hver deres diplom
for at have fulgt de forskellige
delkurser på Gladsaxe Lederakademi. Der var vanen tror
spejdere og FDFere, og de
var suppleret med kursister
fra kulturelle foreninger og
idrætsforeninger.
De to første år kurset kørte
var det kun idrætsforeninger,

der var med, men siden er der
kommet mange andre foreninger med.
Og nu kan kursisterne
vende tilbage til deres klubber, foreninger og organisationer og bidrage til at få
det hele til at fungere bedre
og give deres viden videre til
andre – som måske næste år
melder sig til kurset.

Der bliver da sprøjtet nogle biler
Gazelle-virksomheden far Leon på 73 år stadig hjælper med og møder klokken 6
Au2lakering.dk i
hver morgen.
Søborg har vokset sig
1.000 kvadratmeter
stor
Af Jan Løfberg

I løbet af det seneste år har
4.000 biler været igennem
Au2lakerings haller i Sydmarken 33 og 35. For fem år
siden startede Phillip Knøfler
sammen med sin far Leon i
lokaliteterne i Gladsaxe Erhvervsby.
Det, der startede med to
mand, er nu blevet til en virksomhed med 11 ansatte. Og
der er knald på autolakeringen, for Au2lakering.dk blev
for nylig hædret af Gladsaxe
Erhvervsråd og Gladsaxe
Kommune, da alle Gladsaxes
gazelle-virksomheder
var
samlet. Gazellerne udnævnes af Dagbladet Børsen efter
nogle klart opstillede vækstmål.
- Jo, der bliver da sprøjtet
nogle biler, siger den 38-årige Phillip Knøfler, der i dag
driver virksomheden, mens

I starten foregik lakeringen
i en 400 kvadratmeter stor
ejendom i Sydmarken 35,
men efterhånden som kunderne strømmede til, lykkedes det for små to år siden
Phillip Knøfler at leje naboejendommen i nr. 33, så
der nu arbejdes på højtryk
på 1.000 kvadratmeter, hvor
Phillip og hans ansatte lakerer med PPG-sprøjtemaling
som distribueres af AP Farver.
- Vi lakerer biler, men vi
har forrygende samarbejde med Buledoktor.dk, som
er rykket ind hos os i Sydmarken 33. Ind imellem kan
bulen rettes op uden at det
kræver lakering, og det klarer
Buledoktoren. Samarbejdet
er til gavn for begge parter,
siger Phillip Knøfler.
Au2lakering.dk har netop
ansat en ny kontormedhjælper til alt det administrative: Og jeg er også på udkig efter
en ny autolakerer, men det er

Far og søn - Leon og Phillip Knøfler startede Au2lakering.dk for fem år siden. Den unge virksomhed har
vind i sejlene og er en af Gladsaxes gazeller. Foto: Kaj Bonne.

ikke let, for jeg vil kun have
de bedste, siger Phillip Knøfler, der ligesom sin far også er
uddannet autolakerer: - Jeg
vidste ikke rigtig, hvad jeg
ville, da jeg var ung, men jeg

endte med at blive voksenlærling og blev færdiguddannet som 28-årig.
Ved udvidelsen for to år
siden ansatte Phillip en pladesmed: - Det var med til at

give virksomheden et boost,
og vores vækst har bare fortsat siden. Vi ligger perfekt her
i Søborg. Det er virkelig godt
vi rykkede herud for fem år
siden.

Tak til alle jer, som deltog i Enhedslistens
store 30 års fødselsdagsfest i lørdags
Søren Søndergaard, folketingsmedlem for Enhedslisten i Gladsaxe

ENHEDSLISTEN
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ÅBENT HUS.

Søndag d. 10, marts
kl. 14:00.

ÅBENT HUS.

Bagsværd

Villa, 1 fam.
Råvænget 17
Skønt 1 plans hus med 3 soveværelser + stor stue og anneks.
Eftertragtet børnevenligt område. Stor lukket have med god plads til leg.
Ejendommen: Masser af muligheder i denne ejendom, i et yderst attraktivt
område, med mange børnefamilier.
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.595.000
3.709

130.000
11.179/9.721

Bolig m2:
117
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
1956
Sag: 184ELD00448

Grund m2:
Udhus m2:
Carport m2:
Energi:

796
5
23
E

Søndag d. 10. marts
kl. 14:00.

ÅBENT HUS.

Søborg

Villa, 1 fam.
Kagsåvej 34
Godt og billigt hus! Der er passet godt på den hyggelige villa.
Et godt udnyttet hus, der også har god og praktisk plads i udhuset, der
fungerer som bryggers og i garagen. Meget central beliggenhed nær Herlev
Hospital.
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.250.000
2.687

115.000
9.685/8.422

Bolig m2:
100
Stue/vær:
2/2
Byggeår:
1924
Sag:
104ERC12702

Grund m2:
Udhus m2:
Garage m2:
Energi:

726
20
20
E

33

Søndag d. 10. marts
kl. 12:30.

Søborg

Ejerlejlighed
Kildebakken 42, st. th
Pæn, lys og præsentabel lejlighed med rigtig god udnyttelse. Rigtig god
indretning og her er der klar til din indflytning. Billig fællesudgift! Dejlig
central beliggenhed lige bag de mange faciliteter ved Buddinge Centret og
nær både S-tog og gode busforbindelser.
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.399.000
2.098

70.000
6.056/5.264

Bolig m2:
50 Placering:
Stue/vær:
1/1
Byggeår:
1936
Sag:
104ERC12579 Energi:

st

D

Køberne står i kø,
hvor står du?
Anders August
Salg & vurdering

SOLGT
Bagsværd

Besøg os på danbolig.dk eller
kontakt os og få en gratis og
uforpligtende salgsvurdering.

Villa, 1 fam.
Gunnarsvej 15
Dejligt 1-plans villa i velholdt og pæn stand såvel ind- som udvendigt.
Beliggende på rolig og børnevenlig blind vej midt i hjertet af Bagsværd.
God og central placering tæt på bl.a. offentlige transport, skole og børneinstitutioner.
Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

4.250.000
4.434

215.000
18.284/15.903

Bolig m2:
102 Grund m2:
Stue/vær:
1/2 Garage m2:
Byggeår:
1961
Sag:
184ELD10616 Energi:

danbolig - Bagsværd og Søborg.
Holm & Hauberg · danbolig.dk
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686
17
C

Dyssegård

Vangedevej 234, 2. th

Ejerlejlighed

Bolig m2:
86 Placering:
Stue/vær:
2/1
Byggeår:
1931
Sag: 104EMG12325 Energi:

2

F

