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Spar op til 15-25%
med en ny gaskedel
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NÆSTVED

LÆS
NYHEDSBREV-20%

På alle ikke i forvejen nedsatte varer i forretningen
(Gælder kun 28. juni 2019, ikke reparationer, gavekort, kampagner,  

andre rabatter og forudbestilte varer)

Fredag den 28. juni kl. 10.00 - 22.00
CITYNAT

Ringstedgade 14 A · 4700 Næstved · Tlf. 55 77 15 50 
www.cassiopeia-shop.dk
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Af Kim Palm

NÆSTVED: - Vi trænger til at 
drømme stort og tænke ud af 
boksen. 

Med de ord lancerer 
formand for Næstved Er-
hvervsforening, Torben Jo-
hansen, en plan om en inter-
national lufthavn til rute- og 

chartertrafik, beliggende 
nord for Næstved, kun fire 
kilometer fra bymidten.

Planen er en lufthavn med 
en landingsbane på 2900 
meter, der kan håndtere in-
ternationale afgange, ikke 
blot til Europa, men også til 
oversøiske destinationer 
som USA og Asien.

Næstved Erhvervsfor-
ening har konsulteret sig 
med internationale flyeks-
perter, der har sagt god 
for placeringen ved Vestre 
Ringvej og med lanceringen 
af de store lufthavnsplaner 
håber Torben Johansen at 
opnå kontakt med poten-
tielle investorer, der kan 

realisere drømmen om 
charter- og ruteflyvning til 
og fra Sydsjællands største 
samfund.

- Nogle vil tro, det er en 
joke. Det er det ikke. Der ta-
les meget om at tale Næstved 
ned og op – jeg synes bare, at 
skoene klemmer hele tiden. 
Vi tænker simpelthen ikke 

stort nok. Vores tankevirk-
somhed er generelt begræn-
set til, at det er kommunen, 
der skal udføre og betale alt 
udvikling i vores område, og 
det er efter min mening så 
forkert, som det kan være, 
siger Torben Johansen, der 
forestiller sig, at private 
bygherrer og pensionskas-

ser samt staten skal finan-
siere byggeriet af en ny in-
ternational lufthavn.

Danmark har cirka 20 mil-
lioner årlige flyafgange - de 
fleste fra den stærkt trafike-
rede Københavns Lufthavn 
i Kastrup.

JUMBOJET: Erhvervsforening lancerer opsigtsvækkende plan om international lufthavn ved Næstved. 

Erhvervsfolk: Næstved skal 
have en international lufthavn 

n SIDE 2

NÆSTVED: En noget anderledes 95-års 
fødselsdag kan man vist roligt sige.

Onsdag blev Poul Hansen behørigt fej-
ret på Ropox, som han stiftede tilbage i 
1962 sammen med en kompagnon. 

Han forlod virksomheden i slutningen 
af 1980’erne, men fejrede sin fødselsdag 
med besøg på Ropox sammen med fa-
milien. Ropox bød på kaffe og lagkage, 
rundvisning og snak om gamle og nyere 
dage. 

Her kigger fødselaren på Ropox adm. 
direktør Tommy Jensen, der levende 
fortæller om designet af virksomhedens 
puslebord til handicappede børn, mens 
teknisk direktør Poul-Erik Pedersen og 
to af fødselarens børnebørn, Thøger og 
Andreas Mortensen, lytter med.

Stifter fejret 
på Ropox

Foto: Kenn Thomsen

n SIDE 8-9

Hånds- 
rækning til 
foreninger

Pølsemand 
må pænt  
vente 

VORDINGBORG: Frem-
over slipper foreninger 
for at betale gebyr til 
kommunen, når de la-
ver midlertidige arran-
gementer. n SIDE 16

n VORDINGBORG SIDE 16
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Hjultorv 5-7, 4700 Næstved

SHOP ONLINE PÅ: WWW.JOHSFASHION.DK
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50%
på masser af varer...

UDSALGET ER I FULD GANG...

Sct. Jørgens Park 74 • 4700 Næstved

1 - 2 - 3
så har du et nyt køkken

Skift låger, skuffer, 
evt. bordplade. 
Så har du et nyt køkken.

Carsten Tangaa

Så har du et nyt køkken.

Carsten Tangaa

Ring på
47 470 403 
og aftal tid 

til et GRATIS 
hjemmebesøg

K Ø K K E N  •  B A D  •  G A R D E R O B E

FØREFTER

Tlf. 70 444 222
www.skfn.dkBødkervænget 1

4700 Næstved
Tlf.: 55 70 09 63
www.jr-auto.dk

JENS RANNERIES AUTO

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Følg os på Facebook
@jrautonaestved

Bødkervænget 1
4700 Næstved

Tlf.: 55 70 09 63
www.jr-auto.dk

JENS RANNERIES AUTO

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Følg os på Facebook
@jrautonaestved

Bødkervænget 1
4700 Næstved

Tlf.: 55 70 09 63
www.jr-auto.dk

JENS RANNERIES AUTO

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Følg os på Facebook
@jrautonaestved

Bødkervænget 1
4700 Næstved

Tlf.: 55 70 09 63
www.jr-auto.dk

JENS RANNERIES AUTO

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

AutoPartner.dk

JENS RANNERIES AUTO
Følg os på Facebook
@jrautonaestved

AutoPartner.dk

Hvem 

TØR DU
overlade din bil til?

• Personlig betjening
• Kend din mekaniker
• Rep. af alle mærker
• Bevar fabriksgarantien

www.jr-auto.dk

NYHED!
Book selv 
tid online 

på

Bødkervænget 1
4700 Næstved

Tlf.: 55 70 09 63
www.jr-auto.dk

JENS RANNERIES AUTO

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

www.cac-certi�ceret.dk

Følg os på Facebook
@jrautonaestved

VIRKSOMHEDS-
BESØG: Stifter af 
Ropox Poul Hansen 
fejrede sin 95 års 
fødselsdag med 
besøg på virksom-
heden. 

Af Helle Hansen

NÆSTVED: Vi vidste, at vi 
ville starte en virksomhed, 
men vi vidste ikke helt, hvad 
vi skulle lave ud over, at det 
skulle være noget med jern.

Ordene kommer fra Poul 
Hansen, som onsdag fejrede 
sin 95 års fødselsdag med 
et besøg på Ropox, som han 
grundlagde tilbage i 1962 
sammen med den nu afdøde 

kompagnon Robert Egon Ja-
kobsen. Svigersønnen og et 
af børnebørnene havde for-
stret idéen om den anderle-
des fødselsdag, en idé som de 
to nuværende Ropox-ejere 
Tommy Jensen og Poul-Erik 
Pedersen straks var med på.

Opfindergen
- Den her har jeg set før, si-
ger Poul Hansen om den 
store pladelaser Finn Pow-
er, som Ropox investerede i 
for fem år siden, og som han 
alligevel lige skal kigge lidt 
nærmere på.

Han har altid været lidt af 
en opfindertype, der havde 
som sit speciale at udtænke 
og bygge maskiner, når be-
hovet opstod. 

Selv om han forlod Ropox i 
slutningen af 1980erne, står 
her stadig et par maskiner, 
han har opfundet. Maskiner 

der vel at mærke stadig er i 
brug, som pindebukkeren, 
der bukker aksler til hånds-
ving.

Og her er stadig medarbej-
dere fra dengang, som de to 
nuværende ejere admini-
strerende direktør Tommy 
Jensen og Poul-Erik Peder-
sen, som begge startede på 
Ropox i 1976. 

Kaffe og lagkage
Dagen bliver fejret med kaf-
fe og lagkage, snak om gam-
le og nyere dage samt rund-
visning på Ropox sammen 
med den nærmeste familie.

- Vores første opgave blev 
en havelåge, mindes han, 
men ellers startede han og 
kompagnonen Robert Egon 
Jakobsen med at lave jern-
kæder, som skulle holde fi-
skenettene nede på havbun-
det. At det overhovedet blev 

i Næstved, de startede deres 
virksomhed, skyldes ifølge 
Poul Hansen et væddemål 
de to soldaterkammerater 
imellem om, at de skulle 
være tilbage i Næstved se-
nest efter 10 år, da maskin-
arbejderen Poul Hansen på 
et tidspunkt besluttede sig 
for at tage til København og 
læse videre til værkfører.

Samme sted
- Vi havde 10.000 kroner til at 
starte med, så da Robert rin-
gede og sagde, at hun havde 
han fundet et husmandssted 
på Ringstedgade, slog vi til 
og købte det samme dag, 
mindes han, der på det tids-
punkt var blevet gift med 
Lilli og havde fået datteren 
Dorthe. 
Det var med das i gården, så 
noget af det første, der skulle 
laves på stedet, var et toilet. 

I starten var det den gamle 
grisesti, der var værksted. I 
dag er der kantine her.

Ropox ligger den dag i dag 
stadig på den samme adres-
se. Her er dog blevet udvidet 
noget gennem årene med 
opkøb af naboejendomme, 
byggeri af haller og p-plads 
med mere. 

I dag er her 70 ansatte for-
delt på produktionen i All 
Steel og udvikling, salg og 
alt det andet i selve Ropox. 

Hæve sænkebordet
Ropox anno 2019 udvikler 
og sælger hjælpemidler til 
handicappede, noget der 
startede med opfindelsen af 
hæve sænkebordet - vist nok 
i 1967.
Snakken går om kollegaer-
ne i gamle dage, naboerne, 
spandevis af kaffe, maski-
ner og gamle forbindelser. 

Poul Hansens far arbejdede 
sammen med Poul-Erik Pe-
dersens far på Dansk Stoker, 
der først lå på Fabriksvej og 
siden på Ydernæs og lavede 
mindre kedler. Poul Hansen 
ansatte først den ene og så 
den anden af sønnerne på 
Ropox.

- Jeg startede med at arbej-
de her som arbejdsdreng og 
var her efter skoletid i halv-
andet år. Jeg kom, når de 
andre gik hjem, og sad så tit 
mutters alene her og lavede 
dele til Nilfiskstøvsugere 
eller toiletstøtter, mindes 
Poul- Erik Pedersen.

Den noget anderledes fød-
selsdag sluttede for Poul 
Hansens vedkommende 
sammen med den nærmeste 
familie til hygge og spisning 
privat og så i weekenden 
spisning ude i byen sammen 
med lidt flere fra familien.

95 års fødselsdag fejret på Ropox

Tommy Jensen forklarer familien, hvorfor Ropox hæve sænkebord med hjul er genialt til køkkener på ple-
jehjem, da det både kan være arbejdsbord og spisebord og flyttes rundt efter behov. De lyttende er (fra 
venstre) datteren Dorthe Mortensen, fødselaren Poul Hansen, Ropox-direktør Poul-Erik Pedersen, barne-
barnet Andreas Mortensen, svigersønnen Henning Mortensen og lidt skjult barnebarnet Troels Morten-
sen.

I DAG: I dag beskæf-
tiger Ropox sig mest 
med hjælpemidler 
men er også ved at 
bevæge sig mere og 
mere ind på alta-
nerne.

Af Helle Hansen

NÆSTVED: En ting var snak-
ken om gamle dage, men 
hvor er Ropox i dag?

Administrerende direktør 
Tommy Jensen fortalte om 
skiftet fra rævestrategien, 
hvor Ropox så alle opgaver 
som en udfordring, der blev 
taget imod.

- Men efter vi fik en prof 
bestyrelse, er vi gået over 
til pindsvinestrategien, 

hvor vi har skåret tingene 
lidt til og stille og roligt går 
efter målet, fortæller Tom-
my Jensen, mens han viser 
slides på skærmen, blandt 
andet af en trappeopsats 
FlexStep, og fortæller om en 
eksport på 75 procent, cirku-
lær produktion, det kæmpe 
vækstmarked Australien og 
engagementet i lokalområ-
det og branchen som aktive 
bestyrelsesmedlemmer i DI, 
Næstved Erhverv, EUC med 
flere.

3D laserskærer
Ropox er i øjeblikkwet ved at 
få specialbygget en stor 3D 
laserskærer i Italien, som 
kan klare emner på helt op 
til seks meter på hver led og 
kan lave I-bjælker, H-bjæl-
ker og fladjern og ....

Og nok så væsentligt kom-
mer det nye vidunder ikke 

til at betyde afskedigelser.
-Vi har svært ved at følge 

med efterspørgslen lige nu, 
men med den nye maskine 
kan vi gøre nogle ting hurti-
gere og smartere, siger Poul-
Erik Pedersen.

Den nye 3D laserskærer er 
blandt andet indkøbt med 
tanke på at bygge flere alta-
ner.

- Efter vi havde afgivet 
ordren på den nye 3D laser 
har vi faktisk fået en ordre 
på omkring 160 altaner til 
et nybyggeri i Næstved, som 
skal leveres her sidste på 
året og i løbet af første halv-
år 2020, siger Poul-Erik Pe-
dersen glad.

Den nye maskiner bliver et 
supplement til den allerede 
bestående maskinpark, og 
det bliver en del af lageret, 
som må vige for fremskrid-
tet.

Fra ræv til pindsvin



IVÆRKSÆTTERE: 
Barnebarnet har 
startet eget firma, 
der beskæftiger en 
stor del af familien.

Af Helle Hansen

NÆSTVED: Det med lysten til 
selv at starte noget selv, er 
åbenbart gået i arv i famili-
en. 

Ud over fødselaren er det 
datteren Dorthe Mortensen 
og hendes mand Henning, 
samt deres tre sønner Thø-
ger, Troels og Andreas, som 
er med på Ropox. Alle på 
nær en er de i dag involveret 
i familiefirmaet Alfa Kviste 
i Glumsø startet af Thøger 
Mortensen tilbage i 2014.

Henning Mortensen er 
tømrermester, og både Thø-
ger og Troels er uddannet 
tømrere på hans værksted. 
Thøger har tillige fire års 
erfaring med salgsarbejde 
og har taget tømrerfagets le-
deruddannelse, mens Troels 
for nylig er blevet færdig 
med uddannelsen til byg-
ningskonstruktør.

Dorthe Mortensen tager 
sig af bogføringen, som hun 
også i mange år har gjort det 
i mandens tømrerfirma.

Andreas Mortensen er ma-
skiningeniør og bor og ar-
bejder i dag i Københavns-
området.

Minder
Dorthe Mortensen har også 
arbejdet her efter skole, og 
synet af gamle maskiner 
bringer minder frem.

- Det med at mor kørte ud 
til kunderne på blandt andet 
Stevns med fiskekæderne, 
kan jeg dog ikke huske, si-
ger hun, men både hun og 
Poul-Erik Pedersen mindes, 
hvordan Lilli Pedersen kom 
rundt med poserne med løn-
ningerne i. 

- I starten var udregnin-
gerne skrevet med hånd-
skrift, senere var det på 
skrivemaskine, siger Poul-
Erik Pedersen.
- Det er sjovt at komme ud og 

se Ropox. Vi har ikke været 
her, siden vi var små, siger 
Thøger Mortensen, da fami-
lien er på rundvisning i pro-
duktionen All Steel.

Familie af  iværksættere
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RENS OG VASK
Garderobe og arbejdstøj

VIRKSOMHEDSORDNING
Vi henter og bringer alt, der kan vaskes og renses

SKJORTEVASK
Håndstrøget

UDLEJNING AF HVIDE DUGE
Til både private og erhverv

DYNEVASK
            Sommer-, vinter- samt uld- og kugledyner            Sommer-, vinter- samt uld- og kugledyner            Sommer-, vinter- samt uld- og kugledyner

RENO textil ◆ service
Næstved Vaskecenter
Sct. Jørgens Park 78
Tlf. 55 72 16 07 / 40 56 18 09

UDLEJNING af 
duge og servietter

RENO 
Næstved Vaskecenter
Sct. Jørgens Park 78
Tlf. 55 72 16 07 / 40 56 18 09

UDLEJNING
duge og servietter
UDLEJNING
duge og servietter
UDLEJNING

pels og skind, der bliver renset på specialrenseri.

www.vaskecenter.dk

- en REN fornøjelse

PÅ ALT* I BUTIKKEN
20%

SPAR
M

INIM
UM

Deltag i konkurrencen i din lokale butik

LÆKRE PRÆMIER
TIL EN SAMLET  
VÆRDI OVERVIND

 40.000 KR.

Tilbuddene gælder fra fredag den 28. juni til og med søndag den 30. juni 2019. Priserne er inkl. 25% moms. 
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. 

*Gælder IKKE i forvejen nedsatte varer, 2. sorteringsvarer, bestillingsvarer, SUPERPRIS, varer med mængderabatter,  
køb af Imerco gavekort, oplevelsesgavekort, AGA-ombytningspatroner, plastikposer samt varer fra Sage,  

Spring Copenhagen, LINDDNA, Normann Copenhagen, Dyson, Liebe, Mandalay og Dolce & Gabbana.

79995

SPAR 68%

4,7 liter

CRAZY

Bistro køkkenmaskine
Sort, 700 watt. 
Normalpris 2499,95

FREDAG DEN 28. - SØNDAG DEN 30. JUNI

SPAR 25%
PÅ UDVALGTE KRUSSÆT

Stifter af Ropox Poul Hansen fejrede sin 95 års fødselsdag med et besøg på Ropox, som han stiftede til-
bage i 1962 sammen med en kompagnon. Her tager han en snak med industriktekniker Jan Bo »Trold« 
Pedersen, som også arbejdede her i hans tid.  Fotos: Kenn Thomsen

Poul Hansen får sig en snak med Poul-Erik Pedersen og Tommy Jen-
sen (t.h.) om Ropox’ produkter i moderne tid. I baggrunden Poul Han-
sens datter Dorthe Mortensen, som også har arbejdet lidt på virk-
somheden. 


