
 ● De fleste kender 
til det. Frygten for, 
at computeren bli-
ver skadet i et om-
fang, så dataene 
enten ikke står til at 
redde, eller at repa-
rationen er så dyr, 
at det ikke kan be-
tale sig andet end 
at købe en ny com-
puter.

Det synes Ma-
thias E. Nielsen er 
helt forkert:

- På de store, 
autoriserede værk-
steder er der helt 
klare retningslin-
jer, der fortæller, at 
reparatørerne fak-
tisk nærmest ikke 
må reparere noget 
som helst – de skal 
udskifte komplette reservedele i 
stedet for at reparere dem. Det 
er der alt muligt forkert ved, 
hvis du spørger mig: Det er et 
stort spild og ikke særlig bæ-
redygtigt, fordi langt, langt de 
fleste skader kan sagtens repa-
reres, og derved undgår man at 
smide dyr elektronik ud, siger 
Mathias E. Nielsen.

Samtidig er det meget dyrt 
for kunden, som derfor lige så 
godt kan købe en ny compu-
ter. Det tager som regel også 
lang tid. Alt det har Mathias 
E. Nielsen derfor gjort op med.

- Vi laver en egentlig re-
paration helt ned på kompo-
nentniveau. Vi genfinder stort 
set altid tabte data. Vi nørkler 
med fx loddekolber, hvis det 
er det, der skal til. Vi udskifter 
ikke bare reservedelene. Hvis 
det er skærmen, den er gal med, 
så nøjes vi med at skifte glas-
set, og hvis det er batteriet, så 
fjerner vi ikke bare hele top-
pen af computeren. Hvis det 
er bundkortet, så går vi ind og 
udskifter komponenterne, dvs. 
de små IC-chips, siger Mathias 
E. Nielsen, der startede Glad-
Teknik i Virum, men nu har 
slået sig ned i Hvidovre med 
sin kæreste.

Kunden sparer mange 
penge på reparation frem for 
udskiftning. Hvis man går til 
de store værksteder, løber fx et 
nyt bundkort fra Apple til en 
Mac Pro plus et par timers ar-
bejdsløn op i over 10.000 kr. En 
reparation af bundkortet hos 
GladTeknik koster typisk min-
dre end det halve af den pris. 
Bonussen er, at en reparation 
desuden er mere miljøvenligt, 
end at smide computeren ud.

- Vi tager heller ikke penge 
for grundlæggende fejlfin-
ding. Det skal altid kunne be-
tale sig at få undersøgt, om det 
kan svare sig at få sin compu-
ter repareret, mener Mathias 
E. Nielsen, der også peger på 

tidsfaktoren.

Hurtig service har ført 
til hurtig vækst

- For mange, eksempelvis er-
hvervsdrivende, kan det være 
en katastrofe at stå uden sin 
computer i længere tid, og det 
er vi naturligvis opmærksomme 
på. Derfor garanterer vi, at en 
tekniker går i gang med sagen 
inden for 24 timer på hverdage 
og har desuden en express-ser-
vice, hvor vi for et mindre gebyr 
går i gang inden for to timer.

Dette fokus på kundens be-
hov er der blevet lagt mærke 
til. Gennem GladTekniks blot 
toårige levetid er virksomhe-
den vokset ud af først et lille 
kollegieværelse i Virum, siden 
et rækkehus i Hvidovre, hvor 
to værelser blev slået sammen 
til at udgøre et værksted med 
fire tilknyttede medarbejdere. 
Nu har GladTeknik netop ind-
viet nye, store lokaler på Ar-
nold Nielsens Boulevard med 
14 personer tilknyttet. Samti-
dig er omsætningen løftet til 
ca. 500.000 kr. om måneden.

I de nye lokaler er der plads 
til både et stort værksted, ad-
ministration og butik og til at 
få endnu flere medarbejdere. 
Ikke mindst flere teknikere kan 
der blive behov for, fordi Glad-
Teknik i øjeblikket arbejder på 
mere end fuldt tryk for at imø-
dekomme efterspørgslen.

- Men vi skal heller ikke være 
for store. Det er vigtigt for os at 
være et specialistfirma, hvor vi 
er tæt på kunderne, og de ople-
ver at få en særlig behandling.

Føler sig som den 
vigtigste kunde

GladTeknik får god respons 
fra kunderne. På TrustPilot får 
virksomheden en TrustScore 
på 5 ud af 5 mulige. En af de 
meget tilfredse kunder hos 
GladTeknik er advokatfirmaet 
DreistStorgaard, der har afde-

linger i Køge, Sorø og Næstved.
- De gør noget, ingen an-

dre har formået at gøre. Når vi 
kalder på GladTeknik, står der 
en medarbejder her i løbet af 
et par timer. De diagnosticerer 
nærmest med det samme, og 
computeren er repareret inden 
for 24 timer, fortæller Kevin E. 
Larsen, der er økonomi- og ad-
ministrationschef hos Dreist-
Storgaard.

- Det er en helt fantastisk 
service og en kæmpe hjælp for 

os. I vores branche er vi jo dybt 
afhængige af, at vores compu-
tere virker. Samtidig er tid en 
vigtig faktor, fordi vi har mange 
stramme og vigtige deadlines. 
Retsmøder for eksempel, siger 
Kevin E. Larsen.

- GladTeknik får os til at føle 
os som deres vigtigste kunde. 
Det er en stor fornøjelse. Jeg 
har aldrig oplevet service på 
det her niveau – og vi har el-
lers mange leverandører, siger 
Kevin E. Larsen.

Diagnoser, idioter og CSR
Det har ikke været den 

snorlige vej, 
der har ført 
til succes 
for Mathias 
E. Nielsens, 
der både har 
autismediag-
nosen Asper-
gers syndrom 
og flere andre 
diagnoser som 
fx ADD. Men 
det er samti-
dig disse bar-
rierer, der har 
ført til, at han 
gør tingene på 
sin helt egen 
måde.

Skolegan-
gen var en ud-
fordring, fordi 
han fagligt var 
mange læng-

der foran de andre elever og ke-
dede sig bravt. På universitetet 
læste han geofysik og rumtek-
nologi, som han fordybede sig i 
nat og dag. Men det kostede på 
det sociale plan og endte med 
en depression.

- Den depression blev et 
vendepunkt. Jeg skulle finde 
et nyt ståsted, og sammen 
med Jobcentret i Lyngby be-
søgte jeg stribevis af virksom-
heder for at finde et sted, jeg 
kunne komme i jobprøvning. 
Efter mere end 70 besøg fik jeg 
endelig en praktikplads på et 
Apple-værksted.

Det satte turbo på Mathias’ 
karriere som computerteknik-
ker. Men han oplevede dog på 
flere arbejdspladser at blive un-
fair behandlet, og han stillede 
sig selv spørgsmålet: ”Hvor 
stor er sandsynligheden for, at 
alle chefer i den her branche 
er idioter?”

Med sin egen forretning 
er han fast besluttet på ikke 
selv at blive en af idioterne. 
Tværtimod er han stærkt op-
taget af rumme forskelligheder 
og give medarbejdere, der ville 
have svært ved at finde job an-
dre steder, en mulighed for at 
komme ud at lave noget, der 
giver mening.

- Det kan godt give noget 
ekstra arbejde at have ansatte 
med forskellige diagnoser. Men 
de giver jo også meget igen, og 
at se dem blomstre er det hele 
værd.

Forstår hinanden
20-årige Marcus Aaslund 

Bonnevie har ligesom Mathias 
E. Nielsen Aspergers syndrom 
og har taget turen fra teknikker 
til nu også at stå for hele ad-
ministrationen af GladTeknik. 
På spørgsmålet om, hvad han 
synes om at arbejde i GladTek-
nik, svarer han:

- Det er uden sammenlig-
ning den bedste arbejdsplads 

for mig. Hvor ellers skulle jeg 
være nået så langt, som jeg er 
kommet her, spørger han og 
tilføjer om samarbejdet med 
chefen:

- Det, vi laver, er ikke bare 
noget, vi fyrer af. Det skal være 
ordentligt. Og så kommunike-
rer vi virkelig godt, fordi vi for-

står hvordan hinanden tænker.
GladTekniks tilgang til at 

rumme medarbejdere med 
forskellige udfordringer har 
to gange nomineret dem til 
årets CSR-virksomhed af Fu-
resø Kommune.
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BILLETTER FRA

40-125 KR

• Fri parkering

• Nyristede popcorn

• Friskbrygget kaffe

• Dit lokale teater

KØB BILLETTER PÅ:

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK

TLF:  70 20 20 96

3 ekstra 
shows

Fra
15 år

10 - 24 JUNI

Fra

4 år

Fra
3 år

GREV GRIS

Een mand, een ghettoblaster og fi re stofbleer

Alfons Åberg
11 - 18 OKT. 

Den energiske 

lille fyr med den 

livlige fantasi

LØRDAG 20 JUNI 

KL. 10.30 & 13

www.advo2650.dk

advokaterne
la Cour, Henriksson, Dreyer aps

Advokat (H) Henrik Brunsgaard Dreyer

Tlf. 3649 3888
Hvidovrevej 406 - 2650 Hvidovre

(ved Friheden Station)

Kontakt os for uforpligtende tilbud
Privat & Erhverv tlf. 70 25 00 73, 

www.reel-installation.dk
Arnold Nielsens Boulevard 66A, 

2650 Hvidovre

Hvidovre
Murerservice ApS.

v/Bo Hansen
Alt murerarbejde udføres

Tlf. 22 77 13 03

Avedøre Holme VVS
Arnold Nielsens Boulevard 128 - 2650 Hvidovre

Naturgas og fjernvarme
Gasservice
Tagarbejde
Ejendomsvedligeholdelse

Telf. 36 77 78 79 · avedore@3blaa.dk
NØDHJÆLP VVS vagten 38 89 08 89

HAUGAARD
OMEGNENS &VVSA

P
S

Borghaven 1-3 - 2500 Valby
Tlf. 36 16 11 77

ALT VVS ARBEJDE
UDFØRES

- Vand/Varme/Sanitet/Gas
- Tag/Blikkenslagerarbejde
- Naturgas/Kedeludskiftning
- Fjernvarmeinstallationer
- Kloak/Faldstammerensning
- Ejendomsvedligeholdelse
- Badeværelsesrenovering

RING FOR 
UFORPLIGTENDE TILBUD!

36 16 11 77
www.haugaardvvs.dk

HAUGAARD
OMEGNENS &VVS A/S

Mose Alle 17 - 2610 Rødovre
Tlf. 36 16 11 77

HAUGAARD & 
OMEGNENS VVS A/S

Kiropraktisk klinik
GUNNAR MEILSTRUP
Medlem af Dansk Kiropraktor Forening

Overenskomst m/sygesikringen
Gl. Køge Landevej 220

v/Åmarken S-station

TLF. 36 49 90 01

Malerservice.nu - ApS
Skal De have malet?

Al malerarbejde udføres.
Høj kvalitet til rimelige priser.
Ring for uforpligtende tilbud.

Dorthe Adsbøl Brandt
Tlf. 20 89 08 47

Per Nielsen
Tlf. 27 12 29 36

Hvidovre Torv 9, 1. sal • Hvidovre • 36 35 02 50

JANNE KØSTER
Advokat (Mediator)

•STEFFEN THORBORG
Advokat (H)

Alt i 
tagarbejde

Tegltage, skiffertage, 
paptage, zinktage, kviste. 

Reparationer og renovering
Gratis uforbindende 

tilbud.
Ring 28 50 04 50Ring 28 500 450

Møbler Købes Ældre møb-
ler i teaktræ, palisander og lys 
eg købes. Sofaer, pindestole, 
lænestole mv har også interes-
se. Mindre boer tømmes. Jeg 
kommer gerne forbi og giver 
et uforpligtende tilbud. Mø-
belbudet v/Christian telefon 
26819879

Koordinator assistent søges
Da vores administrative assistent forlader arbejdsmarkedet, søger vi en ny 
med tiltræden 1. september 2020. Vores assistent er krumtappen i kontorets 
arbejde, så vi søger en ny, der vil være med til at udvikle EBO Consult A/S og 
sig selv. Der er tale om en ugentlig arbejdstid på 20 timer.

Stillingsbeskrivelse
•  Du koordinerer arbejdet for de forskellige administrative arbejdsopgaver i 

EBO Consult A/S.
•  Du ajourfører vores forbrugerprogram ved registrering af nye og frafl yttede 

� ernvarmekunder, fakturering og overvågning af forbrugsdata samt andre 
EDB-opgaver over for kunderne.

•  Dit arbejde omfatter i høj grad brug af Offi  ce-programmer. 
•  Du er i kontakt med kunder og leverandører, hvor du deltager i møder og 

arrangementer med opfølgende referater m.m.. Du er med til at markeds-
føre � ernvarmen og EBO Consult. 

•  Dit arbejde vil også indeholde forefaldende kontorarbejde som f.eks. ind-
køb af madvarer og bestilling af kontorartikler.

Forventninger til dig
•  Du er superbruger på Offi  ce-programmerne og er tryg ved brug af EDB.
•  Du er god til at formulere dig på skrift  og i tale med fl air for kundebetjening.
•  Du kan arbejde selvstændigt men er også god til at arbejde med personer 

med vidt forskellige uddannelsesmæssig baggrund.
•  Åbenhed over for og gerne viden om tekniske emner vil være værdsat.

Hvis du kan engelsk, vil det være fi nt, da vi har internationalt samarbejde om 
� ernvarme.

Arbejdsdag og EBO Consult A/S
Du arbejder 20 timer om ugen, som kan fordeles e� er a� ale. Du møder om 
morgenen og i løbet af arbejdsdagen må du forvente, at der kan komme 
mange forskellige arbejdsopgaver, fordi vi arbejder med � ernvarmeforsyning 
i forandring og direkte kundebetjening. 

Vi vægter social kapital højt og lægger vægt på at udvikle alle ansatte.  

Vi arbejder med � ernvarme i ind- og udland. Du kan læse og se mere om os 
på www.ebo.dk. 

Hvis du vil vide mere, så kontakt administrativ assistent Marianne Krabsen 
på 36 38 38 00.
Covid-19-situationen har medført ændringer i vores arbejdsforhold og vil 
kunne infl uere ansættelsesproceduren. 

Send din ansøgning til EBO Consult A/S, Arnold Nielsens Boulevard 60, 
2650 Hvidovre eller ebo@ebo.dk senest den 22. juni 2020. 

EBO CONSULT A/S | ARNOLD NIELSENS BOULEVARD 60, 1. SAL, 2650 HVIDOVRE
EBO@EBO.DK | WWW.EBO.DK | 36 38 38 00

 

 

 

 

 

EBO Consult A/S  
Vi administrerer Hvidovre’s fjernvarme, 
der leverer varme til Hvidovre Stadion 

Udendørs Loppemarked i 
Spurvegården søndag d. 14 juni 
2020 Mellem 10:00 – 16:00 I 
midten af Spurvegården ved bold-
banen. Vi holder loppemarked og 
holder afstand. Kom og se hvad vi 
har, der er helt sikkert, noget du 
ikke kan undvære Velkommen til. 

It-iværksætter vokser med rekordfart
Mathias E. Nielsen har med Asperger og flere andre diagnoser langt fra haft en nem indgang på arbejdsmarkedet. Til gengæld kan han 
noget med en computer og kundeservice, som andre ikke kan – og det har kunder på hele Sjælland fået øje på.  Forretningen er netop 
flyttet til nye og større lokaler på Arnold Nielsens Boulevard for at kunne følge med efterspørgslen

Direktør, stifter og IT-teknikker 
hos GladTeknik, Mathias E. 
Nielsen

GladTeknik servicerer kunder fra hele Sjælland. Hvis man indleverer her i den nye butik i Hvid-
ovre, slipper man for at betale for den basale fejlfinding. 

Hvidovre Kommune - Hvidovrevej 278 - 2650 Hvidovre - Tlf. 3639 3639. Mere borgerinformation på www.hvidovre.dk.  
Følg Hvidovre Kommune på www.facebook.com/hvidovrekommune

HVIDOVRE KOMMUNE
Åbningstider: Man-ons 10.00-14.30, tors 13.00-17.30, fre 10.00-13.30
Borgerservice har også åbent lør 10.00-12.00
Husk at bestille tid til borgerservice: www.hvidovre.dk/tidsbestilling

nyt fra 

www.hvidovre.dk
Uge 24 - 2020

Fælles cykelture starter igen

Hvidovre Sundhedscenter og Cyklistforbundet 
Brøndby-Hvidovre har nu igen glæden af at invitere 
på fælles cykelture for alle, der har lyst. Der cykles 
mandage kl. 13 – første gang d. 15. juni og sidste 
gang d. 5. oktober. Turene varer ca. en time og fore-
går i et roligt tempo med små pauser undervejs.
Deltagelse kræver ikke tilmelding. Mød blot op foran 
hovedindgangen til Sundhedscentret inden afgang. 
Husk cykelhjelm og egen proviant. Vær opmærksom 
på, at du ikke må have eller have haft sygdoms-
symptomer i 48 timer inden.
Du kan læse mere om initiativet ”Vi cykler sammen” 
og finde kontaktoplysninger til turlederne på: sund-
hedscenter.hvidovre.dk/Traening/Motionshold.

”Døgnåben genbrugsplads” åben igen

Hvidovre Genbrugsplads er igen åben for dem, 
der ønsker at benytte genbrugspladsen uden for 
normal åbningstid. Det kan du, hvis du er oprettet 
som bruger. Alt det kræver er et aktivt mobilnummer, 
da mobilen er din ”nøgle” til pladsen. Læs mere og 
opret dig her: www.a-r-c.dk/privat/doegnaabent.

Genåbning af indendørs idræts- og for-
eningsliv

Folketinget har vedtaget, at indendørs idræts- og 
foreningsliv kan starte op igen fra den 8. juni. Gen-
åbningen omfatter også lokaler, hvor der udøves
idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, 
lege- og badelande, svømmehaller og træningscen-
tre. Genåbningen kan foregå på betingelse af, at en 
række retningslinjer fra sundhedsmyndighederne 
kan overholdes. Der stilles særlige krav til svømme-
haller, og derfor kan der gå nogle uger, før de er klar. 
Dette gælder også Friluftsbadet i Præstemosen.
De berørte foreninger vil få direkte besked om gen-
åbningen i Hvidovre Kommune, og der vil komme 
nærmere information på hvidovre.dk.

Kommunen er stadig lukket indtil videre – 
kontaktnumre herunder

Hvidovre Kommunes hovednummer: 3639 3639 
Borgerservice og Ydelsesservice: 3639 3639
Dagtilbud: 2363 7424
Skole og Uddannelse: 6197 1672
Jobcenter: 4185 0130
Kultur og Fritid: 4185 0482
Byggesagsafdelingen: 3639 3570
Kommunikation, erhverv, presse: 5158 7814
Skal du i kontakt med Hjemmeplejen, plejecentre 
osv., skal du bruge de almindelige telefonnumre.   

Akut-numre (også uden for almindelig åbningstid): 
Familierådgivningen: 3639 3963
Voksenrådgivningen: 6191 6991
Miljøafdelingen: 3639 3580
Vej og Park: 2265 3659

Her er jobbet
Beskæftigelse tilBydes

Købes

Tagdækning

Advokater

HVIDOVRES 
LOPPE-

MARKED
De første 20 ord koster kr. 60,-. 
Efterfølgende ord koster kr. 1,-. 
 Annoncen skal forudbetales.  

Der er deadline fredag kl. 12.00

Kiropraktorer

El-Installatører

Træfældning

Malere

- den store lokalavis

- den store lokalavis

Murere

Blikkenslagere

- den store lokalavis


