
Professionel 
sprøjtelakering

Vi garanterer den bedste kvalitet i enhver farve og glans Køkkenlåger og 
skuff efronter, garderobeskabe, kommoder, indvendige døre, reoler, 
borde, stole, lamper, senge, køjesenge, børnemøbler og lignende.

BAKKEGÅRDSVEJ 209 - 3050 HUMLEBÆK  - WWW.HUMLELAK.DK 
TEL. 4915 1580 & 2349 9660 

Ved Klædebo 17, 2970 Hørsholm . 4576 7080 . mail@auktionshuset.com

www.aukt ionshuset .com

INDLEVERINGER SØGES
TIL FORÅRETS AUKTIONER

Få en uforpligtende vurdering

Frederikssundsvej 168 - 2700 Brønshøj 
Tlf.: +45 5353 7093 

kontakt@kroyersbrudekjoler.dk 
 www.kroyersbrudekjoler.dk

Du kan også følge med på Facebook og Instagram

UDSALG
På ALLE 

kon� rmationskjoler

UANSET FØR PRIS

1.000,-
Kom forbi mandag 

og tirsdag
18. & 19. februar

kl. 12-18

Make us a chapter 
in your love story

Hos os tager vi os den tid 
du skal bruge 

til at � nde den vigtigste 
kjole i dit liv

Uden forstyrrelser 
i romantiske rammer

Juliana Drivhuscenter
KØBENHAVN 
Kirkebjerg Parkvej 16
2605 Brøndby
Telefon 93 39 22 01  
www.drivhuscenter.dk

KICKSTART 
FORÅRET

F E B R U A R  T I L B U D
GODE TILBUD • STORT UDVALG 

 BEGRÆNSET ANTAL

Halls Altan 2 • Antracit  
Delt glas • Kun afhentning i  
butikken • Vejl.pris 2.399 kr  

UDSALG 1.499 kr • Sort stålfun-
dament kan tilkøbes 649 kr

Juliana Oase 8,8 • Antracit
Inkl. fundament

UDSALG 29.999 kr 

Drivhusvarmer til kolde  
vinterdage • Vejl. pris 499 kr 

UDSALG 399 kr

OPRYDNINGSSALG  
af udgået tilbehør

Demo salg af Mandalay 
SPAR MINIMUM 25%

Find vej 

Juliana Classic 4,4 / 7,2 • Vedligeholdelsesfrit canadisk cedertræ 
Inkl. fundament, hylde og bord • UDSALG 19.122 kr / 23.397 kr  

Udgår af sortimentet • Begrænset antal

SPAR 
25%

SPAR 
5.199

KR

SPAR 
20% GRATIS stålfundament 

og fragt på alle  
Juliana drivhuse
i hele februar

Kom og få
fribilletter til messen
BOLIG MAD DESIGN
I Bella Center

SPAR 
op til 
50%

GRATIS
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DELEBILIST ”Jeg havde glemt,
at jeg havde lovet, at jeg skulle
køre min datter til basket,” si-
ger Martin Lee, da vi møder
ham. Så han har netop været
nede på en af nabovejene for
at hente en bil, som i dag bare
skal tilbagelægge turen fra
Lyngby til Virumhallen.

Faktisk var det han var mest
nervøs for, inden han meldte
sig ind i delebilsordningen,
om der altid var en bil, når han
skulle bruge den.

”Men det er der,” siger han
bestemt.

”Der kan godt være lidt pres
på omkring højtiderne, men
selv har jeg aldrig oplevet ikke,
at kunne få en bil, når jeg hav-
de brug for det.”

Før Martin Lee blev delebi-
list havde familien selv bil. Der
var fl��ere ting han var irriteret

over. Dels brugte de ikke bilen
så meget, men han havde en
klar ide om, at den stod og tab-
te værdi hver dag, og udgifter-
ne til reparationer begyndte
også at være en økonomisk x-
faktor.

Det var det, der fi��k Martin
Lee til at se nærmere på dele-
bilsordningen. For når det
kom til stykket havde hverken
Martin Lee eller hans kone
brug for bilen i hverdagene,
hvor de begge cyklede eller
tog offentlig transport og bør-
nene kunne selv cykle frem og
tilbage til skole.

Kan det betale sig?
Men hvordan fi��nder man
egentlig ud af om det kan be-
tale sig. En tommelfi��ngerregel
er, at man skal køre under
15.000 kilometer om året før
det kan svare sig. Og man skal
have behov for at køre mere
end 10 gange om året. Til gen-

gæld kan man så vælge bil alt
efter behov fra de helt små,
hvis man lige skal køre sit barn
til basket, til den store syvper-
soners, hvis hele familien skal i
sommerhus. Foreningen har
også to varevogne, hvis man
skal fl��ytte, købe stort ind i Ikea

eller ud på nye eventyr med sin
mountainbike.

Og det er ikke bare børne-
familierne, der har glæde af
fl��eksibiliteten. Martin Lee ved
at et af de andre medlemmer
hver uge reserverer den store
syvpersoners bil, og så kører

rundt som en anden skolebus
og henter børnebørnene fra
skole og børnehave.

”Jeg synes det er dejligt fl��ek-
sibelt, man er fri for bekymrin-
ger og hver måned ved jeg præ-
cis hvad jeg har af udgifter til
kørsel. Der er mange ting ved
det at være bilejer, jeg bestemt
ikke savner,” siger Martin Lee.

For ham var beslutningen

om at blive delebilist først og
fremmes noget med økonomi
og færre bekymringer, men
det ideologiske fylder også en
del. Og han er stolt over at
kunne kalde sig delebilist.

Syv familier en bil
Foreningen har eksisteret si-
den 2003, hvor syv familier gik
sammen om at dele en bil.

Den er stadig frivilligt dre-
vet, men er vokset i antallet af
medlemmer og biler. I dag er
der 70 medlemmer, der deles
om 14 biler. Hver bil har en
fadder, der sørger for service
og dækskift, mens man er fæl-
les om at fylde diesel på og få
vasket dem.

I det seneste år har forenin-
gens medlemmer i følge deres

hjemmeside brugt i gennem-
snit 12.790 Dkr (alt inklusive)
på 3.827 km med kilometer
pris på 3,34 Dkr. (udregning
baseret på medlemmer med
mindst 1 års medlemskab).

Bilerne holder mange steder
i Lyngby og omegn. De har ”sto-
re” standpladser med fl��ere biler
ved Lyngby station, Sorgenfri
station og Virum station.

Foreningen Lyngby Delebil blev etableret i 2003 længe før deleøkonomi blev
rigtig moderne, og har i dag 70 medlemmer. En af dem er Martin Lee, der har
været medlem af foreningen de seneste tre år

Af Signe Steffensen

Martin Lee, har været medlem af foreningen de seneste tre år og er selv "fadder" for en delebil.

FAKTA
Om delebil
Du kan bestille en delebil op til 300 dage i forvejen.
Du kan få en delebil til netop din bydel: Skaf 5-7 fuld-
gyldige medlemmer og en P-plads, vi må bruge.
Alle priser hos Lyngby Delebil er inkl. brændstof, for-
sikring, vejhjælp og alle andre udgifter til bilen. 
Du skal selv betale parkering, færgebilletter, broafgif-
ter og den slags.
Hos Lyngby Delebil udskiftes bilfl��åden efter ca. tre år
og indkøber/leaser fortrinsvis nye og relativt miljø-
venlige biler.
Se mere på lyngbydelebil.dk eller facebook-siden
Lyngby Delebil

Biler er da noget vi deler

viklingen på markedet for el -
og plug in hybrid biler. Vogn-
mænd i Dantaxi 4x48 på
Mors har i en årrække med
gode erfaringer brugt Teslaer
til taxikørsel på øen. Selska-
bets direktør fortæller, at
kunderne i stadig større om-
fang efterspørger miljø- og
klimarigtige løsninger. Di-
rektøren henviser til en net-
op offentliggjort undersøgel-
se fra Det Økologiske Råd,
der viser, at 79 % af danskerne
ville vælge en eltaxi, hvis de
fi��k mulighed for det.

De nye Tesla'er vil allerede
fra februar være til rådighed
for selskabets kunder. 

Kapp

ERHVERV Taxibranchen er i
forandring - også på det grøn-
ne område. Landets største ta-
xiselskab ser et stort potentia-
le i 'grønne' taxier: 

”Der er ingen tvivl om, at
Dantaxi 4x48 har et medan-
svar for nedbringelse af CO2-
udledningen. Det er derfor til-
fredsstillende, at regeringen i
det netop offentliggjorte ho-
vedstadsudspil vil støtte en
grøn omstilling af den danske
taxifl��åde. Regeringens udspil
fl��ugter med vores egen strate-
gi, og der er de 10 Tesla'er kun
begyndelsen på vores grønne
omstilling,” siger direktør i
Dantaxi 4x48 Carsten Aastrup. 

Selskabet følger nøje ud-

Taxiselskab
sætter nu strøm
til taxien 
10 nye Tesla’er det synlige bevis på
Dantaxi 4x48’s grønne omstilling. De
er klar fra februar 

Dantaxi 4x48 får 10 nye Tesla'er, der er klar til brug i februar.
Pressefoto 


