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TID OG STED
TIRSDAG

10.00-12.00: Bistrup Kirke,
KirkeCafé. Mogens Hindsberger fortæller om Jacob
Knudsen, for 100 år siden
og nu.
10.30-11.30: Birkerød Kirke,
Syng med.
17.00-18.00: Birkerød Kirke,
Stille- og meditationsgudstjeneste
20.15: Birkerød Bio,
Opera-bio, Rigoletto

BIOGRAFER
TIRSDAG
Birkerød Bio

18.00: Wonder
18.00: Sidste Stop
20.15: Opera-bio, Rigoletto
20.15: Three Billboards...

Reprise Teatret

16.00: Neruda
18.15: Møllehave - Hellere forrykt end forgæves
20.00: Three Billboards...

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis

TRØRØD: To politibetjente
blev søndag bidt af en schæferhund, da de var blevet
kaldt ud til en villa på Viekær i Trørød, hvor der havde været indbrud.
Det oplyser Nordsjællands
Politi.
Søndag klokken 12.15 rettede patruljen henvendelse
på adressen, hvor de to politibetjente skulle lave gerningsstedsundersøgelser og
optage rapport.
En schæferhund, der bor
på adressen, var dog knap
så gæstfri overfor de to betjente og under opholdet blev
først en kvindelig betjent
bidt i låret af hunden, der
derefter blev låst inde i et
bur.
Hunden brød dog ud af
buret og angreb herefter en
mandlig betjent, der blev
bidt i venstre overarm.
Efter endt undersøgelse
på stedet blev de begge behandlet på skadestuen for
hundebiddene, og sagerne
undersøges.
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Robotek er kommet på nye hænder
ERHVERV: El-installationsvirksomheden Robotek og
Birkerød El har frasolgt el-forretningen til Frandsen El,
men virksomheden
fortsætter under
samme navn og fra
samme adresse.

BIRKERØD: De fleste i Rudersdal kender navnet Robotek og Birkerød EL, som
er en lokal virksomhed i
Birkerød, og virksomheden
har gennem tiden modtaget
flere priser for deres præstationer – blandt andet fra Rudersdal Erhvervsforening.
Nu har ejerne af Robotek
valgt at frasælge den store
el-forretning, og det er sket
til Frandsen EL.
Robotek fortsætter under
sit gamle navn og fra sin nuværende adresse i Birkerød.
Kenneth Ejsenhardt, der
i flere år har været afdelingschef i Robotek, er udnævnt til chef for Birkerødafdelingen, Robotek EL &
Teknik, og han siger om salget:
-Jeg glæder mig til at kunne gøre vores arbejdsplads
endnu bedre, og sikre vores
medarbejderes udvikling,
således at de kan fortsætte med at dygtiggøre sig og
gøre Robotek og Frandsen
EL endnu stærkere, og at
vi med fælles indflydelse,
engagement og ansvar kan
skabe en fælles virksomhed med stor arbejdsglæde
og med stolthed kan sige, at
vi er en del af noget stort og
spændende.

Kenneth Ejsenhardt (t.v.) vil fremover være afdelingschef og ansvarlig leder af Robotek EL & Teknik, Frandsen EL’s nye afdeling i Birkerød. Her
ses han sammen med ejer af Frandsen EL Peter Frandsen og partner Henrik Ramlov Hansen. 
Pressefoto
ger selskabets planer om
øget vækst og kompetenceudvikling. Robotek EL &
Tekniks nuværende adresse
bibeholdes som en afdeling
af Frandsen EL A/S, og derfor vil kunder, samarbejdspartnere, ansatte og andre
interessenter ikke opleve de
store ændringer.

Direktør fokuserer på vand

Vil gøre det endnu bedre

Schæferhund
bed to betjente

n

El-installatørvirksomheden Frandsen EL A/S, Glostrup, har pr. 1. januar således overtaget aktiviteterne i
el-installatør virksomheden
Robotek EL & Teknik herunder Birkerød EL og Hørsholm EL.
-Robotek vil fortsætte med
at fokusere på de arbejdsopgaver, som vi er gode til, og
vi vil øge fokus på at gøre det
endnu bedre. Med Frandsen
EL i ryggen vil vi styrke vo-

Forhenværende direktør i Robotek EL & Teknik Gert Vesterlund (midtfor) vil nu fokusere på sin opgave som direktør for virksomheden Blue
Control A/S. Her ses han med Bo West Jørgensen (t.v.) og Jacob Hesselballe fra Salgsteamet. 	
PR-foto
res indsats til gavn for vores eksisterende kunder og
fortsætte med at søge nye
kunder, således at vi finder
nye opgaver med spændende
udfordringer og interessante løsninger, siger Kenneth
Ejsenhardt, der er medlem

af bestyrelsen i Rudersdal
Erhvervsforening.
Med købet af aktiviteterne
i Robotek udbygger Frandsen EL A/S sin position som
en væsentlig aktør på Sjælland i el-branchen.
Overtagelsen underbyg-

Robotek EL & Teknik hidtidige direktør Gert Vesterlund er efter eget ønske fratrådt med udgangen af 2017,
men vil stå til rådighed i en
overgangsfase.
Gert Vesterlund har efter
frasalget beholdt datterselskabet Blue Control A/S,
som de seneste fire år har
udviklet og markedsført en
styringsløsning, der foreløbigt er installeret hos mere
end 100 danske vandværker
og et enkelt stort vandværk
i Kina.
- Jeg fortsætter som direktør for Blue Control og kan
nu i langt højere grad end
før koncentrere mig om at
være en del af dette forretningsområde, som jeg synes
er super spændende og har
et meget stort potentiale.
Desuden har vi bevaret vo-

res EL-autorisation i virksomheden. Derfor vil kunder og samarbejdspartnere
i fremtiden kunne se frem
til at få en mindst lige så
god service som hidtil, siger
Gert Vesterlund.
Blue Controls styring har
ifølge direktøren sat en ny
standard for, hvordan man
styrer og overvåger driften
af et vandværk ved at være
ekstrem let at installere og
er lige så intuitiv og enkel at
betjene som en iPhone.
Blue Controls fungerende
afdelingschef Jacob Hesselballe fortsætter med at være
daglig leder med ansvar for
den daglige drift og er glad
for at have fået sin direktør
endnu tættere på
- Det er et stort plus, at vi
får en med Gerts erfaring
endnu tættere på teamet.
Han kommer til at styrke
vores salgsindsats og vores
strategiske arbejde, siger
Jacob Hesselballe.
Blue Control fortsætter
som selvstændigt aktieselskab, Blue Control A/S, med
uændret CVR-nummer, telefonnummer, bemanding og i
de hidtidige lokaler på Topstykket 27 i Birkerød.
joram

Verdenskendt trio spiller i Mantzius
RUDERSDAL: Birkerød Kammermusikforening gør nu klar til sin næste
koncert på mandag klokken 19.30 i
Mantziussalen.
Her kommer den verdenskendte
pianist Marianna Shirinyan sammen med violinisten Priya Mitchell
og cellisten Torleif Thedéen og spiller to trioer, der begge er en del af det
absolutte kernerepertoire for kombinationen klaver, violin og cello.
- Franz Schubert komponerede
to komplette klavertrioer, begge
mod slutningen af sit alt for korte
liv. Vi skal høre hans Klavertrio no
1, B-Dur, op. 99, D. 898. Det er et fint

stykke kammermusik i ordets bedste forstand, som endda kun blev
opført under private former i hans
levetid. Det var i 1828, ved en sammenkomst hjemme hos en bedrestillet, gammel ven af Schubert – en
schubertiade, som man kaldte disse
musikalske aftener, fortæller Klaus
H. Ostenfeld fra Birkerød Kammermusikforening.
Trioen i B-dur blev ikke udgivet
før otte år efter Schuberts død.
Til koncerten på mandag kan publikum også høre Johannes Brahms
Klavertrio no 1, H-Dur, op. 8.
- Johannes Brahms blev født nog-

le år efter at Schubert døde, så han
tilhører et noget senere kapitel i
musikhistorien, men følte sig som
efterfølger af kæmpen Beethoven.
Brahms fik udgivet tre klavertrioer, men skrev helt sikkert flere, som
den meget selvkritiske mand kasserede med hård hånd. Nummer 1,
som vi skal høre blev udgivet i hans
ungdom, som opus 8, men han omarbejdede den kraftigt meget senere i
livet, så det er ikke lutter ungdommelighed, siger Klaus H. Ostenfeld,
der fortsætter:
- Anden sats byder på en ret munter ping-pong mellem de tre stem-

mer både først og sidst, med en vals
ind imellem. Kan man sin Matador,
vil man måske føle sig hensat til
Korsbæk-trioens øvetime i bankdirektør Skjerns dagligstue, sidst i
valsen. Først den tredje sats er langsom, eftertænksom og smuk, inden
den mere livlige finale i valsetakt.
Løssalgsbilletter til koncerten kan
købes fra klokken 19.00 til 150 kroner, der også inkluderer et glas vin
i pausen. Studerende under 26 år
slipper med halv pris, mens børn og
unge under 18 får gratis entré.
RAM

