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BoligOne Ringsted
v/ Dysted & Fobian
Tinggade 1, Ringsted
boligone.dk/ringsted

Fast salær
kr. 35.000
inkl. moms

Bestil en gratis
salgsvurdering på
tlf.  7060 5002

PEUGEOT SLAGELSE
Brian Madsen • Skovsøviadukten 1 • 4200  Slagelse

PEUGEOT RINGSTED
Brian Madsen • Møllevej 2 • 4100 Ringsted

HVER DAG PASSER DIN PEUGEOT GODT PÅ DIG
SÅ LAD OS HJÆLPE MED AT PASSE GODT PÅ DEN

Hotline: 5858 0858

Nørregade 34 · 4100 Ringsted · Tlf. 57 61 33 52
Se mere på fribikeshop.dk

KÆMPE ELCYKEL-UDSALG
FRA TIRSDAG D. 2/1-2019

F.eks. Batavus Torino Ego

SPAR 2.300,-

12.999,-
Batavus Torino Ego

SPAR 2.300,-

12.999,-

Ringsted: Sct. Hansgade 17 - Tlf.: 57 61 22 52

Den 
ultimative 

fodkomfort

Har du også problemer 
med ømhed/ smerter

... i fod, hæl, knæ,
akillessene,

 skinneben, hofte
eller ryg

VVS-firmaet Pilegaard-Hen-
riksen A/S er flyttet fra Glum-
sø til Køgevej 14 i Ringsted. 
- Vores arbejdsopgaver lå her i 
byen. Jeg brugte utrolig meget 
tid på at køre fra Glumsø til 
Ringsted, fortæller afdelings-
chef Ib Jørgensen.

Firmaet er flyttet ind i num-
mer 14, som Midtsjællands 
Byggeservice A/S har, og det 
falder godt i tråd med, at de 
to firmaer samarbejder meget.

Ib Jørgensen er godt tilfreds 
med firmaets nye beliggen-
hed.

- Vi har fået mange nye 
kunder i byen på den korte tid, 
vi har været her, fortæller Ib 
Jørgensen.

Læs side 6

VVS-firma 
flyttet til 
byen

Foto: Jens Wollesen

Læs side 2

Solcenter 
fylder 25 
år

Læs side 4

Ny 
maler i 
byen

Ifølge indehaver af Estate 
Ringsted, Peter Dinesen, ser 
2019 ud til at blive rigtig 
godt år på boligmarkedet.

Læs side 64

Store 
håb til 
boligsalget

MINBOLIG
MINMINBOLIGEJENDOMSMÆGLERNE 

I RINGSTED
Nybolig Jan Milvertz A/S

Estate Ringsted Peter Dinesen

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Sct. Hansgade 22, 4100 Ringsted, Tlf. 5761 2000, Mob. 2124 0570, E-mail pd@estate.dk  

www.estate.dk

Estate Ringsted Peter Dinesen

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Sct. Hansgade 22, 4100 Ringsted, Tlf. 5761 2000, Mob. 2124 0570, E-mail pd@estate.dk  

www.estate.dk

Søren Bak

Vi har det hele!

Se boliger i  

midten af avisen
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Har du en go’ historie - så skriv til os
lokalbladet@sn.dk

Ringsted Møllegade 12 · Tlf. 57 61 09 33
Haslev Torvet 9 · Tlf. 56 31 25 26

RÅD TIL NYE TÆNDER

- Vi havde egentlig ikke råd til nye tæn-
der til os begge. Men Tandprotetikeren 
hjalp os med en afdragsordning, der 
passer til vores økonomi.
Tandproteser holder i mange år, 
så hvorfor betale dem på én gang, når 
finansiering er mulig?

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret · www.tpt.dk

Ømarksvej 66, 4100 Ringsted 
Telefon: 57 66 33 01

www.vhdyreklinik.dk

OMSORG - NÆRVÆR - EKSPERTISE
Undersøgelser og operationer af mindre husdyr.

Digital røntgen, ultralydscanning,  
tandbehandlinger og akupunktur.

Blodprøver undersøges mens du venter.
Konsultation efter aftale

Vetterslev-Høm 
Dyreklinik
v/Dyrlæge 
Jeanette Schmidt

FLYTNING: VVS-firmaet 
Pilegaard-Henriksen A/S 
er flyttet fra Glumsø til 
Køgevej 14 i Ringsted. 

- Vores arbejdsopgaver lå 
her i byen. Jeg brugte utro-
lig meget tid på at køre fra 
Glumsø til Ringsted, for-
tæller afdelingschef Ib Jør-
gensen.

Firmaet er flyttet ind i 
nummer 14, som Midtsjæl-
lands Byggeservice A/S 
har, og det falder godt i tråd 
med, at de to firmaer sam-
arbejder meget.

Pilegaard-Henriksen A/S 
åbnede på adressen i Ring-
sted den 1. januar, men 
flytningen er sket gradvist 
over efteråret.

Ib Jørgensen er godt til-
freds med firmaets nye be-
liggenhed.

- Vi har fået mange nye 
kunder i byen på den korte 
tid, vi har været her, for-
tæller han.

Fra at være syv medar-
bejdere, er man nu oppe på 
11.

- Vi skal have to mand 
mere til at køre service, si-
ger Ib Jørgensen.

Det skyldes blandt andet, 
at der er foretaget nogle 
omstruktureringer. Pile-
gaard-Henriksen A/S har i 
alt fem afdelinger. De fire 
andre ligger i Odense, Vi-
borg, Vejle og Glostrup. 
Hidtil har det været afde-
lingen i Odense, som mon-
terer og servicerer gasked-
ler, men det gør man nu fra 
Ringsted.

Firmaet henvender sig til 
både private og erhverv.

Energiområdet er stort, 
og derfor sørger firmaet for 
at få folk på efteruddannel-
seskurser.

Eget akademi

Pilegaard-Henriksen A/S er 

ved at få lavet sit eget aka-
demi i Odense, så lærlinge 
kan komme over at prøve 
tingene, inden de bliver 
sendt ud på egen hånd.

Der er også en del op-
gaver med gammeldags 
VVS-arbejde med zinkin-
dækninger og tagrender. 
Sidstnævnte er ikke kun 
reparation. Der er mange, 
som går tilbage til zink, da 
man ved, at det er noget, 
som holder. Man ser også 
zinkinddækninger på nye 
bygninger.

Firmaet laver en del ejen-
domsservice og pasning 
af sprinkleranlæg og har 
derfor en vagtordning, som 
kører 24/7.

Derfor vil firmaet gerne 
udvidet indenfor service af 
brandsprinklere.

I Ringsted har firmaet ni 
biler, og de kører over hele 
Sjælland og Lolland-Fal-
ster. Dog ikke i København, 
for her kommer Glostrupaf-
delingen.

90 på landsplan

Der er cirka 90 medarbejde-
re på landsplan.

- Det gør, at vi har mu-
lighed for at trække på den 
viden, vi har, og man kan 
hurtigt sadle om, så man 
bliver mange på en opgave, 
siger Ib Jørgensen.

- Vi er en del af noget 

større. Vi får meget viden, 
også indenfor mange for-
skellige fag.

Ib Jørgensen har været 
en del af Pilegaard-Henrik-
sen A/S i tre år. Han etab-
lerede sig som selvstændig 
med Suså VVS på Åsøvej 
i 2001. Dengang var han 
kun sig selv og en lærling. 
I 2016 solgte han firmaet til 
Pilegaard-Henriksen A/S.

- Jeg har på intet tids-
punkt fortrudt, jeg er blevet 
en del af noget større. Man 
kan satse større og udvik-
le sig selv, understreger Ib 
Jørgensen.

Efter kun et halvt år 
blev Ib Jørgensen teknisk 
ansvarlig for hele Pile-
gaard-Henriksen A/S.

bodil

Pilegaard-Henriksen A/S flyttet til Ringsted

Pilegaard-Henriksen A/S er flyttet fra Glumsø til Ringsted, og firmaet er vokset en del.

Afdelingschef hos Pilegaard-Henriksen A/S Ib Jørgensen i værkstedet på Køgevej.                         Fotos: Jens Wollesen

 »Jeg har på intet 
tidspunkt 
fortrudt, jeg er 
blevet en del af 
noget større. 
Man kan satse 
større og udvikle 
sig selv.
IB JØRGENSEN




