
ler, da den ofte kan rumme 
større mængder, end den må 
køre med.

Pas især på hvis det er ter-
rassen, du er i gang med. 
Med sand, grus eller fliser 
kommer vægten lynhurtigt 
for højt op. Læsser du traile-
ren for tungt, kan den bryde 
sammen eller komme i 
svingninger. Og husk, der 
vanker bøder, hvis du kører 
med overvægt.

2. Har din trailer nogle år 
på bagen, skal du tjekke 
dækkene, fortæller Jesper 
Sørensen fra Bridgestone i 
pressemeddelelsen.

- Et trailerdæk går ofte til, 
længe før det slides ned – så 
vær opmærksom og kig dæk-
kene efter med jævne mel-
lemrum, så du ikke pludselig 
står med en trailer fyldt med 
haveaffald og et flækket trai-
lerdæk.

3. Tjek også dækkenes 
mønsterdybde. Slidte dæk 
forøger bremselængden og 
gør din kørsel ustabil. Jo 
tungere traileren er læsset, 
jo længere er bilens og traile-
rens bremselængde. 

Ligesom på biler er den 
lovpligtige mønsterdybde 
1,6 mm., men Bridgestones 
tekniske chef anbefaler en 
mønsterdybde på 3 mm.

4. Kontroller trailerens 
dæktryk. Det slider vold-
somt på dækkene, når du kø-
rer med for lavt dæktryk. 
Husk også at det gerne må 
være højere end normalt, 
når du kører med et tungt 
læs.

5. Tjek også at traileren 
kobler rigtigt på bilen, og at 
lygter og blinklys virker, som 
de skal.

6. Når du skal til at læsse 
traileren, så fordel vægten 
jævnt. Har du for meget 
vægt bag i traileren, kan det 
få den til at slingre. Læsset 
skal sikres med reb eller sik-
kerhedsremme, og skal du 
transportere løse genstande, 
så spænd en presenning el-
ler et sikkerhedsnet over, så 
de ikke flyver af til gene og 
fare for andre trafikanter.

Så nu er der vist ingen 
undskyldning for ikke at gå i 
gang i haven – og krydse 
fingre for, at ”Septembers 
himmel er så blå” og for sen-
sommersol og tørvejr til ar-
bejdet.

Er din trailer køreklar? Få 6 tip til  sikker kørsel
BYENS LIV: Det er sæson for havearbejde og en tur på genbrugspladsen - og dermed er der også mange trailere i bybilledet
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Axel Andersen
du ønskes tillykke med de 
90 år den 19. september.

Børn
Svigerbørn  
Børnebørn  
Oldebørn

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.  
afholder ordinær generalforsamling  

den 7. oktober 2020 kl. 19.00 på Jerslev Kro. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Regnskab findes på www.jerslevvarme.dk  
eller kontakt værket.  

På grund af coronasituationen er tilmelding  
nødvendig.  

Tilmelding på tlf. 98831308 eller  
e-mail: info@jerslevvarme.dk senest  

den 30/9-2020.
Jerslev Kraftvarmeværk A.M.B.A.

Hallund Vandværk A.m.b.a
indkalder herved til

ordinær generalforsamling 
mandag den 19. oktober kl. 19.00 

på Hallund Kro
Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godken-

delse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til  

godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Eventuelt

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær gene-
ralforsamling, afgives til bestyrelsen skriftligt inden 
den 5. oktober.
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i for-
syningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. 
Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive-
yderligere én stemme ved fuldmagt.
Efter generalforsamlingen indbyder vandværket til en 
bid brød. 
Af hensyn til Corona restriktionerne, bedes tilmelding 
foretaget til formanden senest den 12. oktober.

På bestyrelsens vegne
Jan Molin, formand

tlf. 2466 8037—jmmolin@outlook.dk

 Bryllup 
Lørdag den 19. september  

i Ø. Brønderslev 
Sisse Krogh Larsen

Ø. Brønderslev
datter af 

Gitte Krogh og Erik Larsen,
Brønderslev

til 
Morten Hollensen

Ø. Brønderslev 
søn af 

Trine og Peter Hollensen,
Vrå

XL-BYG Elling Gruppen, som er Danmarks nok mindste trælastkoncern, driver fire fuldsortiments XL-BYG forretninger i Elling, Tårs, 
Hjørring samt på Læsø. Elling er moder forretningen og distributionscenter med knap 60 ansatte. Vi er i alt cirka 100 kollegaer der 
hver dag arbejder seriøst for at yde branchens bedste service.

BUTIKSCHEFtil XL-BYG Hjørring Tømmerhandel A/S
Du skal være en inspirerende leder for pt. 6 sælgere i vores XL-BYG Byggecenter, med afdelinger indenfor:  
Værktøj, beslag, have, grill, VVS, el, maling, arbejdsbeklædning.

Du får ansvaret for at udvikle forretningen i eget område med selvstændigt budget – det bliver din butik i  
butikken. 
DIG 
Du er en erfaren resultatorienteret sælger og leder indenfor detail. Du har bevist, at du kan skabe gode salgs- 
resultater ved at motivere dine medarbejdere. Du elsker mennesker og god kundekontakt, siger ”goddaw og  
velkommen til”. Du er god til at forstå kundens behov, og skabe tillid. Du udtænker og skaber hele tiden akti- 
viteter af forskellig karakter. Har du branche- og lokalkendskab er det et stort plus, men det er ikke et krav.

Du bliver en absolut nøglespiller i udviklingen af XL-BYG Hjørring Tømmerhandel A/S – en ret nystartet, sund  
og stabil lokalt ejet og drevet virksomhed, som tør investere i fremtidig vækst.

Dit job bliver meget afvekslende og selvstændigt med gode frihedsgrader – jobbet er ikke et 8-16 job, men  
en livsstil. Du bliver en del af et meget engagereret hold, der arbejder for firmaets fortsatte succes.

CONTROLLER MED UDVIKLINGSPOTENTIALE
Til XL-BYG ELLING GRUPPEN; Elling, Læsø, Tårs og Hjørring Tømmerhandel A/S
Har du masser af gåpåmod og engagement. Nyder du at arbejde med regnskaber og tal og kunne du tænke dig  
at være med til at udvikle og strømline økonomifunktionen i vores 4 afdelinger, så har vi lige opgaven til dig.
DIG 
Du kan være revisorassistent med et par års erfaring. Måske har du afsluttet eller er i gang med HD studiet. Du  
har flair for IT; minimum Microsoft Office-pakken på brugerniveau. Kendskab til Aspect4 vil være en fordel, men 
ikke et krav. Du kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret. Du må ikke være bange for at påtage 
dig nye opgaver. Du skal have gode samarbejdsevner og være serviceorienteret. Hvis du er den rette, er du 
vores fremtidige økonomichef 

STILLINGEN
•	 Du vil blive en del af det administrative team på pt. 4 dygtige medarbejdere
•	 Du vil få ansvaret for finansbogholderiet i alle 4 afdelinger sammen med vores bogholder, herunder 

debitor-, kreditor- og likviditetsstyring samt gennemgang og afstemning af månedsregnskaberne
•	 Løbende udvikling og optimering af virksomhedernes forretningsgange og processer
•	 Deltagelse i regnskabsudarbejdelsen for de 4 selskaber samt koncernregnskabet
•	 Skatte- og momsrelateret assistance
•	 Videreudvikling af den løbende og månedlige rapportering til bestyrelse og afdelingsledere
•	 Videreudvikling og implementering af ny funktionalitet i vores Trælastsystem
•	 Og alle de øvrige opgaver, der melder sig i økonomifunktionen. 
•	 Du vil få base i Elling, men vil komme rundt til de øvrige afdelinger.

For begge stillinger tilbydes:
•	 Ordnede forhold, gode kollegaer og godt humør på arbejdspladsen.
•	 Store frihedsgrader, hvor du skal selv præge og udvikle stillingens karakter og opgaver.
•	 God løn og personalegoder.
•	 Godt job i en god, sund og stabil lokalt ejet og drevet lille koncern, som ikke kun har 

fokus på nedskæringer og profit. Vi arbejder altid for gode langsigtede relationer.
•	 Ansættelse snarest muligt. Dog har vi tid til at vente på den rette.

Der kræves:
•	 At du er en positiv, ærlig og ædruelig person der har orden i tingene, også privat.
•	 At du er indstillet på altid at yde Danmarks bedste service overfor kunder og kollegaer. 

Ansøgningsfristen er fredag d. 2. oktober 2020. Du skal være indstillet på at der anvendes personlighedstest i  
udvælgelsen. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte enten Kristian Nielsen 20723716 ken@etas.dk  
eller Torben Svendsen 20723720 ts@etas.dk Din skriftlige ansøgning, incl. CV bedes up-loaded via Elvium på  
vores hjemmeside www.etas.dk

MAIBOM
PEUGEOT AALBORG

Vi søger en dygtig og effektiv medarbejdende 
malermester til vores autolakering. 

Du skal i tæt samarbejde med vores pladeværk-
fører drive malerværkstedet og sikre god kvalitet 
og effektiv arbejdsgang. 

Du er en dygtig håndværker og stolt af dit fag og 
kan se dig i front for 4 yngre kolleger 
på malerværkstedet.

Ring og hør nærmere 
hos Per Jakobsen, 
tlf. 40 29 49 46

TIL AUTOLAKERING SØGES
MALERMESTER

Stillinger  tilbydeS

Meddelelser

EN FESTLIG HILSEN

Hver søndag

I pose og i sæk... Foto: Bridgestone

Hver søndag

Tillæg til 
NORDJYSKE Stiftstidende 

Hver søndag


