Skuderløse Auto
I lokalbladets serie om virksomheder i
området handler det denne gang om
Skuderløse Auto, som er autoværksted og autosælgeren i vores
lokalområde.
Beliggende ud til Skuderløsevej
er det et sted, der bruges både
af os selv i lokalområdet og af folk
fra Haslev, Herlufmagle, Næstved, ja,
endda fra Køge. Som Jørgen Olsen, der
ejer stedet siger, så er mund-til-mund reklame
den bedste reklame for ham.
Da jeg kom til vores snak, stod Jørgen og reparerede en rude, for der havde lige været indbrud
natten til onsdag (den 5.11). Ærgerligt, at
der er nogle, som gider lave den slags
indbrud for de få kr. der opbevares
i kassen sådan et sted. Men trods
alt fik vi en god snak om værkstedet, salget og meget mere.
Jørgen startede Skuderløse Auto
op i 1973 i det dengang gamle,
nedlagte smedeværksted i Skuderløse. Essen stod faktisk midt i
det nuværende salgslokale. Siden er der
blevet bygget om og til flere gange. Jørgen bor selv
i huset på stedet og startede op dengang for at
lave noget selv tæt på resten af sit liv. Han arbejdede ½ års tid på fabrikken, før han sprang ud i
sit eget værksted. Startede med at leje det i 3 år
og købte så.
Siden da er branchen blevet meget anderledes. I dag laves fejldiagnosticeringen ved hjælp af
elektronisk aflæsning af bilens
system, og så prøver man tingene
igennem, når man kan se, hvor
fejlen er. Eller undertiden, når
man ikke kan se det elektronisk, ja,
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så går man efter systemets registrering
af de normale fejl og derefter videre
til andre tests. På den måde bruger
man erfaringerne fra rigtig mange
biler til at gøre det så billigt som
muligt, men som han siger: Det
er jo ikke gratis at komme på
værksted.
Jørgen sælger også mange biler, både
brugte og nye. Igennem årene har han
bl.a. været suzukiforhandler en periode, men nu
er det blandet, hvad han sælger, for folk går mere
efter typer af bil end efter mærket i vore dage. Og
så blev jeg meget imponeret af hans tilgang til det:
De første 3 måneder efter salget reparerer han alt,
hvad der opdages af mangler, inklusiv udskiftning af en pære eller et viskerblad,
uden beregning, og uanset om fejlen
var der ved salget af den brugte bil
eller ej. Så at være serviceminded er stadig en dyd i den del af
branchen, han repræsenterer.
Mens jeg var der, kom der faktisk
en kunde og hentede sin bil fra
service, og han var straks i gang med
en byttehandel til en anden. Spændende
at overhøre.
Sådan et værksted er ikke nogen stor arbejdsplads. En enkelt svend, og der plejede også at
være en lærling, men det er svært at finde nogen,
der er interesseret i den blanding af mekanik og teknik, som er en del af det
at være mekaniker i dag. Jørgen
betegner selv sin svend som tekniker.
Jeg gik derfra lidt klogere på også
denne arbejdsplads.
Rasmus
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