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✔ Alarmsystemer
✔ RUKO sikringsspecialist
✔ RUKO låsesystemer

✔ Forsikringsgodkendt
✔ GRATIS sikkerhedstjek
✔ Butik/værksted

ÅBNINGSTIDER: 
Butik: Mandag-torsdag kl. 7-17. Fredag kl. 7-15
Værksted: Mandag-fredag kl. 7-10

Aarhusvej 6C 
4800 Nykøbing F.

✔ B

7. Freda
0

kringsgodk
RATIS sikkerhedstjeRATIS sikkerhedstj

B ik/ k d✔ Butik/værksted

ag kl. 77777 77-1-1-1-1-11111-1-155555555555

Ring til fagmanden
 Aut. Kloakmester
 Solvarme
 Oliefyr - Aften og weekendvagt 1/10 - 30/4
 Salg og service af varmepumper 
 Salg og service af pillefyr  
 Fjernvarme
 VVS-arbejde
  Service af gasinstallationer
(f.eks. gaskomfur)

Aut. VVS installatør- og  
Aut. Kloakmester

 Michael Mortensen
Aarhusvej 22

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 50 60 - Bil 23 32 03 10

www.murer-idn.dk
e-mail: murer-idn@mail.dk

Murerfirmaet ApS

Ivar Damgaard Nielsen
Vestergårdsvej 1 - 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 44 72 98 - Mobil 20 48 13 46

 parcelhuse
 landbrugsbygninger
 nybygninger
 tilbygninger
 ombygninger
 badeværelser
 tagarbejder
 isokernmontør
 alt i reparationer
 bygningsbevaring
 jord- og belægningsarbejde

Alt murerarbejde
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Intet for stort - intet for sm�t
- alt er lige godt!

Aut. kloakmester
Jesper B. Jensen

Tømrer  Kloakerer  Graver  
 Støber og klarer flisearbejde Salg af knuste 

materialer  samt udlejer jernplader

Derudover udfører vi grave og  
nedrivningsarbejde: 

Minigraver Minilæsser Rendegraver 
Samt store opgaver med 22 tons bæltemaskine.

 

Ring og få et tilbud

Vi 
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Kontakt os på telefon 5586 0220

Hos os er kunden i centrum

Besøg vores hjemmeside

www.bwbyg.dk
 eller ring på 20733509

BW Byg tilbyder 
alt i tømrer- snedkerarbejde

- Fra småt til totalentrepriser

Vi har forhandling og specialiseret os 

inden for Crawford garageporte, solafskærmning, 

markiser, plissé/rullegardiner samt solcelleanlæg

Alt i tømrer- og snedkerarbejde V/Bjarne Wulff
Spurvevej 154840
Nørre Alslev
Tlf. 54 45 78 10
Mobil 20 73 35 09

BW

MALERMESTRENE KIM & JES THORBJØRN
NØRREGADE 30 - 4800 NYKØBING F.
54 85 58 50 - 54 85 58 50 - 54 85 58 50

Salg af professionel maling til private

Uforpligtende tilbud gives

FACILITY SERVICE
Din professionelle servicepartner · www.waxfs.dk · Tlf. 7020 2605

Frederik mistede sin prak-
tikplads i december 2015 
og blev derfor praktikcen-
terelev på CELF, noget han 
har været meget glad for, 
men da chancen for et tre 
ugers praktikophold i ud-
landet via EU-programmet 
’Erasmus+’ dukkede op, var 
Frederik ikke lang tid om at 
betænke sig. 

Så 5. marts fl øj han til 
Palma de Mallorca og vide-
re til en lille by på nordky-
sten - Selva. Her ventede så 

tre-ugers praktik hos Dan-
danell Bike Rentals. Det 
gik så godt, at der er aftalt 
en forlængelse for resten af 
Frederiks læretid. Det sker  
med støtte af AUB (Ar-
bejdsgivernes Uddannelses-
bidrag).

9. april fl øj Frederik til-
bage til Mallorca, noget han 
glædede sig rigtig meget til 
inden afrejsen. Frederik for-
tæller:

- Det er fedt at komme i 
udlandspraktik - de første 

tre uger var slet ikke nok. 
Forretningen er målret-
tet cykelturisme. Arbejdet 
består i reparation, vask, 
vedligeholdelse tilpasning 
af racercykler til turisterne, 
der primært er danskere, 
tyskere, islændinge og eng-
lændere - så udover det 
spanske fl yver sprogene om 
ørene på en. Ja og det span-
ske er jo mallorcinsk - en 
afart af catalansk, som igen 
er en blanding af spansk, 
fransk og italiensk. 

- Jeg bor til leje hos den 
lokale præst - Don Carlos. 
Han taler kun spansk/mal-
lorcinsk, så vi kommunike-
rer nærmest på tegnsprog. 
Da mine kolleger har sam-
me forhold til sprog, ar-
bejder jeg hårdt for at lære 
spansk i en fart.

- Arbejdets rytme er me-
get afhængigt af turisterne. 
F.eks. slutter cykelsæsonen 
1. juli - så bliver det for 
varmt. På samme måde har 
vi ekstra travlt op omkring 
weekenderne. Cyklerne 
kommer typisk ind torsdag 

for så at skulle være i super 
tip top stand om søndagen, 
når et nyt hold turister ta-
ger over. Så det kan godt 
blive nogle meget lange ar-
bejdsdage. Til gengæld kan 
vi holde fri på andre tids-
punkter.

- Jeg har fået lidt af et kul-
turchok. Det er en meget 
lille by, jeg bor i, og sådan 
noget som el- og vandin-
stallationer er meget ander-
ledes end det, jeg er vant 
til. Og så har jeg gået nogle 
rigtig lange vandrerture om 
aftenen i søgning efter en 
internetforbindelse. Men 
tre uger - det var slet ikke 
nok!

Økonomi
Erasmus+-projektet betaler 
rejse, ophold og kost under 
de tre ugers praktikophold.
AUB betaler rejseomkost-
ninger plus halvdelen af 
huslejeomkostningerne.

Frederik har selv tegnet 
en rejseforsikring, der dæk-
ker ham under hele ophol-
det.

Cykelmekanikerlærling på Mallorca
Frederik Christensen er 21 år og er i lære som cykelmekaniker. Han bliver udlært den 30. juni 2016. 

- Det er fedt at komme i udlandspraktik, lyder det fra Frede-
rik Christensen, der arbejder hos hos Dandanell Bike Rentals 
i en lille by på nordkysten - Selva. 


