
Tirsdag og onsdag har  
vi hold for mænd.

Der trænes i første time,  
derefter boldspil.

Der er plads til nye på holdene. 

www.aifgymnastik.dk

Vi sælger også velholdte 
brugte biler til attraktive priser

Vores mester har modtaget sølv-
medalje af dronningen i  forbindelse 
med sin  uddannelse som mekaniker

KØREKLAR?

Roholmsvej 17
2620 Albertslund 
43 62 91 11
www.vestauto.dk

Bevar fabriksgarantien - og få 3 års 
garanti oveni på alle reservedele

BILUDLEJNING
INKL. FORSIKRING

FRA 149,-

KLAR TIL SOMMERFERIEN 
ELLER SYNSKRONTROL
RING OG BESTIL TID NU

OLIESKIFT
INKL. FILTER
FRA 349,-

STENSLAG
REPARATION
KUN 249,-
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Alle chauffører har fået kursus i 
energirigtig kørsel.

Medarbejderne er meget engagerede i ændringerne. 

Målet var at få 10 hybridbiler på gaden hurtigt. Foreløbig er der 
to. “Der skal jo lige være efterspørgsel” siger Birger larsen.

GRØN KØRSEL  Indførelse af 
sparepærer, ændring af varme-
pumpeanlægget og ændring af 
nedkølingen i serverrummet.

Det er nogle af de metoder, 
transportvirksomheden Mini 
Trans A/S har anvendt for at 
blive en grøn virksomhed.

"Hver 14. dag hænger vi en 
seddel op, der viser hvad for-
bruget er. På den måde kan 
de ansatte se, i hvilken retning 
det går. Så kan vi bedre huske, 
hvad der gik godt i den perio-
de.  " siger projektchef Birger 

Larsen, Mini Trans.
Virksomheden har haft suc-

ces. På kun et år som grønt 
kontor nedsatte de strømfor-
bruget med 12 procent, hvilket 
faktisk var deres mål for to  år, 
da de begyndte på projektet. 

Det begyndte med, at fi r-
maets administrationskontor 
i Albertslund læste om kon-
ceptet grønt kontor i kommu-
nens miljøavis. De tog kontakt 
til kommunen og kom med i 
pilotprojektet for ordningen, 
hvor de fi k hjælp til energi-
gennemgang, handlingsplan 
og certifi cering.

"Alt blev gennemgået" siger 
Birger Larsen.
Omstillingen nåede også uden-
for huset, ud til bilerne.

Mini Trans har købt to 
hybridbiler og får den første 
elbil til august.

"Dem, vi har, er relativ små 
biler, men vi har fået en aftale 
med Better Place om at have 
førsteret til det første elektri-
ske varevogne, der skulle kom-
me sidst i 2010".

Better Place er et fi rma, der 
er ved at opbygge en infra-
struktur for elbiler mange ste-
der i verden.

Nyt kurersystem
Mini Trans opfandt endvide-
re et nyt kurerkoncept, Green 
Xpress, hvor miljøhensyn 
indtænkes i alle aspekter af 
driften.

 De grønne biler har fordele 

i tursystemet. De får en masse 
trafi k.

"Lige nu er det en investe-
ring, for vi begyndte midt i en 
fi nanskrise. Inden fi nanskri-
sen havde vi 170 biler. Nu har 
vi 125. Andre transportfi rmaer 
er dog gået endnu længere ned 
i antal biler. Men vi kan lang-
somt se, at det vender" siger 
Birger Larsen.

Sammen med Trafi kstyrel-
sen er Mini Trans gået i gang 
med at udvikle en certifi cering 
til grønne transportselskaber.

"Vi vil lave en videndata-
bank, så andre kan være med. 
Vi er med til at lave en om el- 
og hybridbiler og en om  for 
eksempel lastvogne" siger Bir-
ger Larsen.

Samtidig har Mini Trans 
lavet en aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening.

"Vi vil ud fra omsætningen 
regne ud, hvor meget co2 biler-
ne udleder. I stedet for at købe 
reduktionscertifi kat, donerer 
vi pengene til DN. der bruger 
midlerne til projekter, der kan 
modvirke lastvognenes udled-
ning." fortæller Birger Larsen.

DN sætter så sit logo på Mini 
Trans' hybridbiler.

Fire virksomheder er med 
i Grønt Kontor sammen med 
Mini Trans: Johnny Larsen 
Snedkerier A/S, Kraft Food 
Danmark, OKI og Tech Media 
AS.

Mini Trans fi k den grønne 
initiativpris i år for sit engage-
ment i miljøarbejdet.

                                                       st

Transport kan godt
være grøn
Personalet inddrages 
og bidrager til den 
grønne omstilling hos 
Mini Trans

Mini Trans
Mini Trans har 42 år på bagen

Mini Trans har 17 medar- ■

bejdere på kontoret og 150 
på gaden.
Mini Trans får sin første el- ■

bil i august
Mini Trans transporterer  ■

alt.

FAKTA

"Vi ville bevise, at det kan lade sig gøre", siger projektchef Birger Larsen om de grønne projekter i 
Mini Trans.

Annonce i avisen?
Lav den selv på

www.albertslundposten.dk


