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Her er de mest læste historier på jv.dk/kolding
1. Ulykke ved Kolding: Navn på 31-årig trafikdræbt frigivet
2. Væltet lastbil skabte kø i 12 timer
3. Væltet lastbil generede morgentrafikken
4. Væltet hestetrailer lukkede motorvejen ved Lunderskov
5. Historien om en stjålen knallert og en sur journalist
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GOD ONSDAG
Kun Don Ø’s pølsevogn
større end Shell Grillen
UKRONET: Shell Grillen

Søren Skydt-Nielsen driver tankstation og Shell Grillen på Haderslevvej. Målet var at
skabe Danmarks
største grill på 18
måneder. Efter
fem måneder var
man i mål.

i Kolding er uofficiel
konge, når det gælder
om at servere en ristet
hotdog og bøfsandwich. Kun Parken omsætter for mere.

FOTO: LUDVIG DITTMANN

Af Henrik Kruse
Tlf. 7211 4206, hkr@jv.dk

Hos Tulip kommer de i godt
humør, når de tænker på
Shell Grillen på hjørnet af Haderslevvej og Søndre Ringvej.
Vi taler om Tulips hjemmebane. Et smørhul. En lille oase.
En sikker havn. En fremskudt bastion når det gælder
kunsten at servere et måltid
mad.
– Ser vi på omsætningen, er
det kun Parken i København,
der aftager for et større beløb,
lyder det fra kommunikationsmedarbejder i Tulip, Rune Madsen. Tulip er en af
Danmarks største fastfood leverandører – kun Steff Houlberg er på samme niveau.
Det kvalificerer grillen/
pølsevogn til titlen som den
uofficielle og ukronede konge blandt alle landets grill og
pølsevogne – målt i kroner og
øre.
Kun Don Øs underholdnings- og idrætsarena er en
bedre kunde. Og som det lyder fra Tulip:

– Du kan vel knap nok kalde Parken for en pølsevogn,
siger Rune Madsen.
Tag samtidig med i betragtning, at Parken har cirka 27
udsalgssteder, når der er fest
på det store stadion.
Set med leverandørens øjne er det gamle og klassiske
dyder, der har skabt den store
omsætning på grillen. Hygiejnen er i top. Betjeningen er
hurtig. Det får kunderne til at
vende tilbage, når sulten skal
stilles i en ruf.
– Det giver en masse
stamkunder. Blandt andet det
at du ikke skal vente for længe. Det betyder utrolig meget, siger Rune Madsen.
Det giver nogle gange så
meget pres på spisestedet, at
man har forsøgt sig med en
bestillingskø. Ellers er der ri-

DAGENS
TIP
Så er der grøn jul i Nicolai for børn kl. 9-16.
Ikke kun i farve, men
også i form. Klimatopmødet sætter også sine
spor på Nicolai for børn
i hele december måned.
Hjerter kan stadig
klippes, men ikke i
glanspapir, men i et væld af genbrugsmaterialer. Hele familien kan være med, og hvem kunne ikke tænke sig at have et
CO2 neutralt julehjerte hængende?

siko for, at der går koks bestillingerne. Bag succesen står
Søren Skydt-Nielsen, der også driver tankstationerne på
Vejlevej og i Sydbanegade,
plus to tankstationer i Fredericia og Middelfart. Han overtog driften for et år siden, og i
maj fik grillen en gennemgribende renovering og blev udvidet.
– Målsætningen var dengang, at vi i løbet af 18 måneder skulle være landets største grill. Men efter fem måneder ringede de fra Tulip og
fortalte, at vi nu var i mål. Altså kun overgået af Parken, siger Søren Skydt-Nielsen.
Han er forsigtig med at udnævne sig til Danmarks største grill. Der er trods alt andre
i verden end Tulip.
– Vi siger Danmarks – må-

ske – største grill, siger Søren
Skydt-Nielsen. Men det er
klart Koldings »pølsecentrum«.
– Når vi samtidig tænker
på, at vi også sælger rigtig
mange pølser inde på selve
stationen, så kan man vist
godt sige, at vi befinder os på
en »pølsegrund«, siger Søren
Skydt-Nielsen.

FAKTA

.DEN STØRSTE
Shell Grillen i Kolding er den
grill/pølsevogn i kongeriget,
der aftager flest varer fra
Tulip. Tulip leverer den samlede pakke til Shell Grill. Alt
fra brød, pølser og kød til
dressing og grøntsager.

– Jeg kører gerne fra
Af Henrik Kruse
Tlf. 7211 4206, hkr@jv.dk

En gang om ugen. Sådan cirka, sætter malermester Lars
Meng retning mod Shell Grillen, og bestiller en omgang
fastfood.

– Jeg kører gerne gennem
hele byen for at komme på
Shell Grill, siger Lars Meng.
Da vi fanger ham, har han
netop sat tænderne i en bøfsandwich. Et syn, der kan få
Sundhedsstyrelsen til gispe.
Men det er ikke kosten, ma-

DET SKER I KOLDING
I dag
9-16: Nicolai for børn: Grøn
jul – tema i december.
13.30: Midtgården, den røde
sal: Julebanko. Arr.: Floraklubben.
14.30: Indre Mission: Møde v.
Jens Erik Christensen, Esbjerg.
19: Kolding Selvhjælp og Frivilligcenter: Bedre psykiatri.
Arr.: Landsforeningen Bedre
Psykiatri.

19: Kolding Bibliotek: Julearrangement i Litteratur6000.
Arr.: Litteratur 6000.
19: Vonsild Kirke: Lokalhistorisk møde v. arkitekt Steen
Krarup. Arr.: Lokalhistorisk
Forening for Kolding og Omegn.
19-21: Skærsøgaard Vin, Nørresøvej, Almind: Vingårdsvandring og foredrag om vinproduktion.
19.30: Sdr. Bjert Centralskole:
Julemøde. Arr.: Bjert-Stende-

rup Husholdningsforening.
19.30: Dronning Dorothea Teatret: Jul i Nøddebo Præstegård.

Hver onsdag
9-12: Kolding Miniby, Lykkegårdsvej 48: Åben for gæster.
Guidet rundvisning 9.45 og
10.30.
9-14: Ungekontakten, El-Vej
2A. Åben anonym rådgivning
for unge og forældre. Tlf.

7979 2851 - tid kan bestilles.
9.30-11.30: Kirkebuen, Riis
Toft: Klubmøde i K-klubben.
9.30-12: Midtgaarden, Nicolaiplads: Datastue.
10-12: Jens Holms Hus: Kurts
Kirkecafé.
10.30-11.30: Dagcentret Kløverhøj: Musikcafé.
12: Sct. Jørgens Gård: Anonyme Alkoholikere holder møde.
13.30-16: Kvarterhuset,
Junghansvej: Bankospil.
17: Bøgelund, Bramdrupskov-

