
ERHVERV6
TIRSDAG 7. DECEMBER 2021

AF TURIT SKOVBORG
ts@skivefolkeblad.dk

BÆREDYGTIGHED Vi forbinder ikke rigtigt 
gamle dieselhakkere og benzinslugere med 
bæredygtighed, men på Herningvej i Skive lig-
ger et af  de steder, hvor man kommer tættest 
på at kunne sætte »biler« og »bæredygtigt« i 
samme sætning. 

Her holder Salling Autogenbrug nemlig til, 
og her er bæredygtighed et af  nøgleordene.

Virksomheden overtog i sommer det gamle 
autoophug på stedet, og de seneste måneder 
har de tre søskende og ejere, Mads og Lasse 
Haubo og Lise Korsgaard været i gang med 
at få renoveret bygningerne.

- Vi har fået udskiftet al el. Det gør man, 

når man har haft en brand på grund af  el-
installationer, forklarer Lise Korsgaard med 
henvisning til den brand, der hærgede virk-
somhedens lagerbygning i Lindum i februar, 
og som indirekte er årsagen til, at virksomhe-
den nogle måneder senere flyttede en stor del 
af  sine aktiviteter til Skive.

Men el er ikke det eneste, der er blevet ord-
net. Det rå cementgulv har fået en omgang 
epoxymaling, og i loftet er alt lys blevet skiftet 
ud med LED. Rundt omkring i de forskellige 
værksteder hænger de store, hvide varme-
pumper og sørger for at holde vinterkulden 
stangen. 

- Vi har lavet renoveringen så bæredygtig 
som muligt og med så mange energivenlige 
ting som muligt. Varmepumper og LED-be-
lysning kunne vi få noget tilskud til via det 
EU-projekt, vi er med i, men det har jo stadig 
kostet en formue, siger hun.

Medarbejderne er så småt ved at få nogle 
ordentlige kantinefaciliteter, der er kommet 

styr på omklædningen, og så er et mødelokale 
også undervejs. Men det er i høj grad i værk-
stederne, energien er blevet brugt i de første 
måneder, så virksomheden kunne håndtere 
de biler, som enten ikke kan komme på vejen 
længere, eller som skal have en markant over-
haling, før de igen er klar til at trille derudad.

En løsning i Lindum
Da firmaet lå i Lindum, blev bygningerne både 
brugt til miljøbehandling, afmontering og 
autoværksted, men nu er der sket en ændring. 
Autoværkstedet er nemlig blevet i Lindum, 
hvor en enkelt mand sørger for, at kundernes 
biler stadig kan blive repareret. Måske kunne 
der godt være blevet plads til et autoværksted 
i Skive, men det har de ikke ønsket. 

- Der er allerede mange autoværksteder i Ski-
ve, og værkstederne er kunder hos os til køb 
af  brugte reservedele, så havde vi også lavet 
værksted her, ville vi jo lidt være konkurrenter 
til dem. Derfor valgte vi at lade autoværkste-
det bliver i Lindum, siger Lise Korsgaard. 

Autogenbruget er betydeligt ældre end auto-
værkstedet, og det er også her, de tre søsken-
des hjerteblod ligger. Derfor forestiller de sig 
ikke, at den her løsning er permanent.

- Vi søger en løsning. Måske er der en, der 
vil forpagte det, købe det eller leje det til noget 
helt andet. Men vi vil gerne have fokus på det 
her, siger hun og slår ud med armene. 

Nyt lager med effektivisering
I februar slugte branden alle de reservedele, 
som firmaet havde lagt på lager gennem man-
ge år, og derfor skulle Salling Autogenbrug 

begynde helt forfra. Endnu er de fleste lager-
hylder tomme, men nogle kasser med mindre 
dele står klar til at blive lagt på hylderne, når 
der kommer helt styr på lagerføringen. Et nyt 
lagersystem er indkøbt, hvor hyldereolerne 
kan rulles frem og tilbage, som man eksem-
pelvis kender det fra arkiver. Det nye system 
fylder et hjørne af  lagerhallen og er beregnet 
til mindre reservedele.

- Der kan være lige så mange dele på de reo-
ler, som vi havde i hele det lager, der brændte. 
Og det skal ses i lyset af, at hele hallen er lige 
så stor som den, der brændte, så vi har også 
optimeret i vores renovering, siger hun.

Lagerhallen er på 600 kvadratmeter, og der 
er endnu en hal på 900 kvadratmeter til rådig-
hed. Den kommer dog til at stå tom et stykke 
tid endnu.

- Det er der, jeg gerne vil have vores grønne 

Salling Autogenbrug er ved at finde sig til rette i firmaets 
nye lokaler i Skive, efter de blev ramt af en voldsom brand

 »  De dele, vi ved, der 
sælger godt, piller vi af 
med det samme, men 
de andre lader vi sidde, 
indtil vi har solgt dem
LISE KORSGAARD,
MEDEJER, SALLING AUTOGENBRUG

 | Række efter række på pladsen er fyldt med biler. Umiddelbart kunne man tro, at de var klar til 
skrot, men hver bil indeholder reservedele, som bare venter på at blive solgt.  FOTO: LINDY JØRGENSEN

En forretning 
med genbrug, 
genopretning  
og genopbygning
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univers, siger Lise Korsgaard om den frem-
tidsdrøm, de tre søskende har. 

De vil nemlig gerne genbruge meget mere 
indmad fra bilerne. Ikke blot de gængse re-
servedele, som let kan sælges videre i auto-
branchen. 

Men skummet i sæderne, sikkerhedsselerne, 
airbags, autoglasset og alt, hvad der ellers 
kunne give mening at sælge videre - blandt 
andet uden for egen branche - vil Salling Auto-
genbrug også gerne udnytte. 

Der er allerede blevet lavet en del test og ud-
vikling på, hvordan det kan gøres, men indtil 
videre står det klart, at der skal noget til, før 
der er økonomi i det.

- Forretningsmodellen kan ikke bære, at det 
er vores mekanikere, der skal stå og pille det 
fra hinanden, siger Lise Korsgaard.

Hun og de andre pønser på, om det kan blive 
en socialøkonomisk model, hvor det er menne-
sker på kanten af  arbejdsmarkedet, der bliver 
lønnet for arbejdet. 

- Det kunne være fedt, hvis vi kunne hjælpe 
nogen, som kan få en meningsfuld dagligdag, 
siger Lise Korsgaard, der lige nu samarbejder 
med jobcentret om en mulighed for at få før-
tidspensionister og mennesker, der har gået på 
den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, 
STU, ind i ansættelser.

Lager på hjul
Det er ikke kun det nyindkøbte lagersystem, 
der er på hjul. Det er en stor del af  det øvrige 
lager faktisk også.

For når autogenbruget får en bil ind, bliver 
den gennemgået, delene bliver kvalitetstestet 

og registreret, og så bliver de lagt på lager. I 
nogle tilfælde bliver de afmonteret og lagt på 
hylderne på lageret, men i andre tilfælde bliver 
reservedelene siddende på bilerne. 

Når bilerne så er blevet miljøbehandlet, 
hvor blandt andet alle væsker er tappet af, 
bliver de sat ud på den store plads bag ved 
autogenbruget. Her ved Lasse og Mads Haubo 
præcis, hvor de skal finde den reservedel, som 
en kollega i autogenbrugsbranchen eller et 
autoværksted efterspørger.

- De dele, vi ved, der sælger godt, piller vi af  
med det samme, men de andre lader vi sidde, 
indtil vi har solgt dem, forklarer hun og kigger 
ud på pladsen, hvor bilerne holder i uendelige 
rækker.

Ligesom med alt andet på firmaets nye 
adresse har billageret fået tre gange så meget 
plads - med plads til at udvide.

 | Når de kasserede biler kommer ind på 
Salling Autogenbrug, piller Mads Haubo 
og kollegerne alle de letomsættelige 
reservedele af, miljøbehandler bilen og 
sætter den ud på det store billager på 
pladsen, hvor den så igen kan findes 
frem, når der er efterspørgsel på en 
eksakt reservedel fra den.   
FOTO: LINDY JØRGENSEN

 | Ud over et almindeligt reollager kan Lasse Haubo nu også styre et rullende lager på skinner. 
Det sparer så meget plads, at det ene rullesystem kan rumme lige så mange dele som hele det 
gamle lager i Lindum.  FOTO: LINDY JØRGENSEN

 | I en »bikube« inde midt i et af værkstederne lægges strategien for Salling Autogenbrug, og så 
skal de tre søskende blive enige om, hvad fremtiden skal bringe for den virksomhed, deres far i sin 
tid etablerede.  FOTO: LINDY JØRGENSEN

 | Lise Korsgaard og hendes to brødre Mads og Lasse Haubo (til højre) har hver deres rolle i 
firmaet. De to brødre har især hænderne i reservedelene, mens Lise Korsgaard er mere med på 
udviklingssiden.  FOTO: LINDY JØRGENSEN


