KOLDING

onsdag 2. december 2009 KOL

3

PRISTJEK: REMA 1000
BILLIGST MED SNEBAJERE
Det er december - og det er sæson for julebajere.Men hvor henne
køber man de billigste juleøl. Hvor køber man en kasse Tuborg juleøl
- snebajere - til den laveste pris i Kolding i denne uge? Det satte jv’s
pristjekpatrulje sig for at undersøge. Undersøgelsen er på ingen måde »videnskabelig«. Vi har ikke spurgt hos alle forretninger, som sælger Tuborg juleøl. Men her følger nogle gode bud på, hvor man kan
købe snebajere til fornuftige priser:
Rema 1000 på Gefionvej: 6 stk. juleøl a’ 33 cl: 18 kroner - 90 kroner
for en kasse med 30 - plus pant.
Bilka: 94,95 kr. for en kasse - plus pant. 47,95 kr. for en sixpack.
Superbrugsen, Vonsild: 24,95 kr. for en sixpack - 124,75 kr. for 30 øl
- plus pant.
Liva, Domhusgade: 39,95 kr. for en sixpack - 199,75 kr. for 30 øl plus pant.
Føtex, Helligkorsgade: 49,95 kr. for en sixpack - 249,75 kr. for 30 øl
- plus pant.
Priserne er indhentet mandag aften og tirsdag formiddag.
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Malermester Lars
Meng er en af de
mange håndværkere, der hver dag
omkring middagstid er med til at
gøre Shell Grillen
til en af landets
største.
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Nu begynder konsekvenserne af sparerunden at melde sig
DAGENS
KOMMENTAR
Af Christian Friis Hansen
Lokalredaktør
Tlf. 7211 4220, cfh@jv.dk

L

ige ud af posen er der ikke så meget godt at sige
om de nedskæringer, der nu
rammer Kolding Kommunes rygestopkurser.
De er en ubetinget succes, får nemlig flere til at
kvitte tobakken, og dermed
medvirker de til, at mange
borgere får bedre livskvalitet samtidig med, at samfundet sparer penge.
Meget længere er den ikke, og derfor har det heller
ingen let beslutning været at
fjerne de gratis kurser, for
enhver logik tilsiger, at besparelserne vil ramme tilbage som en boomerang i
form af øgede sundhedsudgifter.
Men sådan går det, når
økonomien i en kommune
er løbet løbsk, det er simpelthen konsekvenserne af
den sparerunde, der i øjeblikket er ved at blive ført

den anden ende af byen
lermesteren fremhæver. Selvfølgelig tæller det, at maden
er, som den skal være på en
grillbar. Men det er alt det andet, der gør, at han kører gennem byen.
– Her er rent og pænt, og du
får altid en god betjening og

et smil. Personalet er meget
smilende, siger Lars Meng.
Det er lige sådan noget, Søren Skydt-Nielsen gerne vil
høre. Det er ham, der driver
tankstation og grillbar.
– Vi har ingen kunder. Vi
har gæster. Det betyder no-

get for den måde, vi arbejder
på. Vi forsøger hele tiden at
være opmærksomme på den
enkelte gæst, siger Søren
Skydt-Nielsen. Så er der også
lige det med beliggenheden i
et af byens mest trafikerede
lyskryds. Sultne trafikanter

skal have deres del af æren
for den store omsætning på
grillen.

ud i livet.
Ansatte ved kommunen
mister deres job, serviceniveauet for ældre og børn forringes og små fine indretninger, der er kendetegnende for et velfærdssamfund,
forsvinder. Som de gratis rygestopkurser.
Man må håbe, at økonomien hurtigt kommer på fode igen, for gratis rygestopkurser er en helt igennem
fornuftig indretning.
Og måtte denne samt øvrige besparelser udmøntet
som følge af den dårlige
økonomi så i øvrigt tjene ét
overordnet formål: Det kan
virke rigidt, og det kan virke
bremsende for gode idéer
og initiativer, men økonomien i en kommune - som en
privat virksomhed - må bare
ikke komme ud af kontrol.
Hvis noget kommer til at
stå som læren af denne hestekur, må det være dette.

Men sådan går det, når økonomien i en kommune er løbet løbsk, det er simpelthen konsekvenserne af den sparerunde, der i øjeblikket er ved at
blive ført ud i livet.
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DAGENS NAVN
vej 40: Motionsløb. Arr.: Kolding Motion.
17-19: Lejernes Landsorganisation, Sct. Hedvigs Vej 2:
Rådgivning.
17-23: Angstlinien, Anonym
telefonlinie. Tlf. 7020 7170.
18-21: Centrumbingo, Blæsbjerggade 4: 90er bingo.
19-20: De Frie Fugle, Låsbygade 59: NA-møde.
19-23: LOBITO, Dyrehavegårdsvej: Cafeen er åben.
19.30: Sct. Jørgens Gård:

Alateen Gruppe (13-19 år).
19.30: Sct. Jørgens Gård:
Anonyme Alkoholikere: Møde.
19.30: Sct. Jørgens Gård: Møde i AL-ANON selvhjælpsgruppe for pårørende til alkoholiker.
21-03: Sct. Nicolai-tjenesten.
Tlf. 7012 0110.
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Klassisk historie
fra McDonalds
Han er startet på gulvet med
at vende bøffer, i dag er han
chef for 130 mand i Shell. Søren Skydt-Nielsen overtog
for et år siden tre Shell
Tankstationer i Kolding, to i
Fredericia og én i Middelfart.
Han kommer fra McDonalds, hvor han arbejdede

sig op gennem systemet. Efter gymnasiet begyndte han
i den amerikanske burgerkæde. Han steg langsomt i
graderne. Fra at vende bøffer blev han chef for en hel
restaurant, og gennem ti år,
var han driftschef for seks af
burgerkædens restauranter i
Århus. For et år siden kom
han i kontakt med Shell. Nu
er han franchisetager – eller
som det hedder i Shell regi
retailer – af seks stationer i

Trekantområdet. Her skal
han holde styr på i alt 130
personalenumre.
Normalt tager han turen
frem og tilbage mellem bopælen i Århus og Trekantområdet, men en enkelt
gang om ugen overnatter
han i området. Han bor sammen med kæresten, og deres to børn. Når der er hul i
kalenderen, bruger han tiden sammen med familien
eller løber en tur.

