Styrket ud af coronakrisen
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Spritbilist
kørte ind i bil
VÆRLØSE: En 28-årig mand
fra Værløse kørte tirsdag
eftermiddag klokken 17.23
ind i en 41-årig mandlig bilist, ligeledes fra Værløse,
på Højeloft Vænge. Da den
41-årige mistænkte, at den
28-årige var påvirket af alkohol, kontaktede han politiet, som kom til stedet og
bad den 28-årige om at tage
en alkometertest. Den viste,
at hans promille var højere
end den tilladte, og han blev
derfor sigtet for spirituskørsel og taget med på hospitalet, hvor han fik taget en
blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige promille.
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Styrket ud af coronakrisen
ERHVERV: Luftfilterproducenten
Danfilter tænkte nyt
og investerede i nye
markeder, da coronakrisen ramte.
FARUM: Da coronakrisen
lukkede samfundet ned, var
luftfilterproducenten Danfilter nødt til at reagere, da
deres kunder i industrien
blev hjemsendt og ikke længere bestilte service og filtre
til ventilationssystemerne
til deres tomme kontorer og
lagre.
– Som resten af den danske
industri oplevede vi et kraftigt fald i omsætningen på
vores B2B-markedet i marts
og april. Før krisen var virksomheden fordelt ligeligt
mellem B2B og B2C, men Covid-19 tvang os til at gentænke vores strategi og tilgang
til markedet, forklarer CEO
i Danfilter, Henrik Friis.
Det varme forår, den hjemmegående arbejdsstyrke og
det store fokus på sikkerhed
og tryghed medførte markant flere kunder på Danfilters webshop for private
forbrugere, Filterhuset.dk.
– Interessen for indeklimaet i hjemmet voksede
enormt, da alle skulle arbej-

Virksomheden Danfilter åbnede nye markeder, da coronaokrisen ramte Danmark.
de hjemme. Og det stod hurtigt klart, at det var denne
salgskanal, vi skulle bruge
vores krudt på. For at kunne
imødekomme efterspørgslen øgede vi leveringskapaciteten med 20 procent gennem seks ugentlige afsendelser i stedet for fem, siger
Henrik Friis.
Onlinesuccesen har desuden gjort det muligt for
Danfilter at rykke på deres
mål for 2021 og starte norske
og svenske udgaver af Filterhuset op langt tidligere end

beregnet.
– Normalt ville vi have
nedjusteret budgettet for
2020 under krisen, men i
stedet valgte vi at investere massivt i at udvide vores markeder til Norge og
Sverige. Takket være Filterhusets online succes i
Danmark, har vi øget vores
markedspotentiale fra 5,8
millioner danskere til 21,36
millioner i Norden. Det giver optimisme for fremtiden
og fuld tillid til, at vi når vores vækstmål for 2020, som

er på over 30 procent for vores online salg, siger Henrik
Friis.
Satsningen gav pote, og
Danfilter gik ud af andet
kvartal med en vækst på 33
procent, mens Filterhuset.
dk udbyggede sin position som Danmarks førende
webshop for luftfiltre til private.
Udvidelserne i Norge og
Sverige vil, ifølge Henrik
Friis, med tiden betyde, at
medarbejderstaben
øges
med op til 22 procent. Det er

Kunstgræsbane i Hareskovby
giver store gener for naboerne
Debat
HARESKOVBY:
Allerede
inden
kunstgræsbanen
er anlagt, giver byggeriet
uforudsete og ubehagelige
problemer for de nærmeste naboer.
Risiko for sætningsskader på nærliggende huse
fra piloteringen ved anlægget af de 16 meter høje
lysmaster er seneste ubehagelige overraskelse i
rækken. På trods af mere
end 4 års planlægning fra
kommunal side af anlægget og utallige dispensationer fra lokalplaner, er
denne risiko for skader
ikke nævnt før byggeriet
nu er iværksat. Furesø
Kommune har entreret
med en underleverandør,
der har meddelt dette forhold til de nærmeste naboer, mens kommunen selv
har været tavs om denne
risiko. Furesø Kommune
vil via underleverandør
udføre fotodokumentation og vibrationsmåling,
men hvorledes naboerne
er stillet ved fremtidige
skader, er der tavshed om.

Træerne omkring boldbanen
ved Månedalen i Hareskovby.

Risikoen for sætningsskader vækker bekymring,
da en del huse i området er
efterfunderet og således er
i risiko for yderligere sætningsskader.
Problemerne for naboerne slutter dog ikke her.
Efter 4 års tilløb har man
fundet ud af, at masteopsætningen kræver omfattende beskæring af både
kommunens egne træer
tæt på skellinjen og af træer på naboernes private
grunde. Dette er dobbelt

problematisk, dels er det
ubehageligt indgreb i den
private ejendomsret, dels
giver den manglende beplantning langt dårligere
skærmning fra lyd- og lysgener.
Som nabo er det mistrøstigt at være vidne til, at
der fra kommunalt hold
ses stort på centrale begrænsninger i lokalplanen
og uden skelen til naboer
og nærmiljø blot dispenseres herfra. På trods af 4
års forarbejde har Furesø

Kommune ikke tidligere
orienteret de nærmeste
naboer om risici for skader
på huse.
Man begynder desværre at fornemme et mønster fra kommunal side
med gennemtrufning af
kommunale projekter hen
over hovedet på nærmeste naboer. Tidligere var
det Laanshøj, hvor lokale
borgere kom i klemme og
anlægsplanerne i Farum
Vest har også rest en storm
af protester. Denne gang er
altså naboerne til kunstgræsanlægget i Hareskovby, som må holde for. Hvem
bliver det næste gang?

Martin Højgaard, Skovbovænget 38; Henrik Lænø,
Skovbovænget 44; Angela
Homann & Esben Simonsen Skovbovænget 46; Liza
& Klaus Johansen Skandrups Allé 18; Hareskovby,
3500 Værløse

dog ikke kun antallet af ansatte i virksomhed, der har
ændret sig under og efter
coronakrisen, da man har
eksperimenteret med nye
arbejdsmønstre på fabrikken i Farum:
– Da vores B2B-salg blev
lagt ned, var vi nødt til at
fordele vores arbejdstid
anderledes og ændre vores
arbejdsmønstre for at tilpasse os den nye situation. Vi
har derfor løbende testet en
mere fleksibel fordeling af
arbejdstid og ressourcer for
vores ansatte samt eksperimenteret med en tredages
arbejdsuge og jobrotation i
produktionen. Det har haft
en positiv effekt og betydet
gladere medarbejdere og
højere produktivitet, siger
Henrik Friis og tilføjer:
– Vi overvejer også at ændre arbejdsugen, så vi får
fire arbejdsdage af ni timer
i produktionen i stedet. Alt i
alt har det været sundt for os
at blive tvunget til at tænke
ud af boksen og bryde vanerne.
Danfilter er en dansk producent af luftfiltre til alle
tilgængelige industri og proces-ventilationssystemer på
markedet. Danfilter har sit
hovedkvarter og produktion
i Farum, og har eksisteret i
sin nuværende form siden
1994. www.danfilter.dk

Per K. fortæller
om »Historien
hugget i sten«
JONSTRUP: Søndag den 4.
oktober 2020 kl. 14 vil Per K.
Larsen fortælle om projektet ”Jonstrup fra boplads til
by – Historien hugget i sten”
i Jonstrupsamlingen.
Jonstrupegnens historie
gennem 17.000 år kan nu beses, strøet ud mellem hangar 3 og 4 langs Perimetervejen i Jonstrup med udsigt
over den store istidsslette.
Per K. Larsen fortæller om
stenenes perioder og symboler og om arbejdsgruppens
resultater.

Falsk bankmand
lokkede koder
ud af 84-årig
VÆRLØSE: Tirsdag formiddag ringede en mand til en
84-årig kvinde fra Værløse
og udgav sig for at være fra
kvindens bank. Han bad
om kvindens cpr-nummer,
konto- og NEM-id-oplysninger. Herefter oplyste han,
at kvindens dankort var
blevet spærret og bad hende lægge kortet uden for sin
hoveddør, så det kunne blive
hentet af banken. Senere på
dagen opdagede kvinden, at
der uretmæssigt var hævet
penge på kontoen.

