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Mens Kong Vinter så småt er begyndt at titte frem, har virksomheden Fausol
travlt med at sende sneskovle og salt ud til kunderne, så danske husejere kan
sikre deres fortove og indkørsler.
”Det er rigtigt, at vi har en del at se til”, udtaler Kim Faurbjerg, direktør og kundeansvarlig i
Fausol, der har til huse på Metalvej i Roskilde.
”Vi har et godt samarbejde med vores leverandør, der gør det muligt for os at sende salt ud til
gode priser gennem hele sæsonen. Efter de sidste to års vintre er der større fokus på at sikre
veje og fortove end nogensinde før. Og det kan vi godt forstå”, udtaler Kim Faurbjerg.
Salt til hele Danmark
Sidste år led veje og fortove hårdt under, at kommunernes saltlagre ikke kunne følge med vejret.
Dette gjorde sig gældende flere steder i landet, og Kim Faurbjerg tror på, at man ikke har lyst til
at se samme scenarie gentaget denne sæson, hvis vinteren bliver lige så hård som sidste – og
forrige år. ”Vi kan se en klar tendens til, at vores kunder fylder lagrene op på forhånd – og det er
jo rigtig positivt for en sæsonvirksomhed som os”, smiler han.
Haveartikler til alle Danmarks havecentre
Fausol sælger forår og sommer hus - og haveprodukter til alle Danmarks planteskoler,
butikskæder og byggemarkeder. Så hvorfor pludselig satse på salt og sneskovle?
”Årets gang i haven omfatter også vinteren – og til vores kunder tilbyder vi fx også
kvalitetsfuglefoder og foderautomater”, forklarer Kim Faurbjerg. ”Om foråret sælger vi derfor
masser af jord, blomsterfrø og gødning – og om vinteren er det altså salt, sneskovle og
fuglefoder”.
Trygge husejere?
Vil borgerne kunne føle sig trygge på gader og stræder i de kommende måneder?
”Vi vil gøre vores for, at borgerne kan købe salt hos vores forhandlere så de kan vide sig sikre,
hvis Kong Vinter rigtig tager fat”, forsikrer Kim Faurbjerg og håber på, at også kommunerne vil
have sikret sig nok salt, hvis vinteren bliver streng. ”Så kan ingen gøre mere – nu kan vi kun
vente og se”, slutter han.
For yderligere information
Kontakt direktør Kim Faurbjerg på 70 27 29 50
Se også www.fausol.dk

FAUSOL A/S er en international handelsvirksomhed og totalleverandør indenfor hus- og haveprodukter.
Igennem de sidste 5 år har Fausol oplevet en betydelig vækst via salg til mange planteskoler,
byggemarkeder og supermarkeder i hele Danmark. Virksomheden beskæftiger 9 ansatte og har til huse i
Roskilde på Sjælland.

