
Super Dæk Service pressemeddelelse

Niels Avlund Frandsen og Vulkano Roskilde videregiver fra 1. januar stafetten til Super Dæk Service efter knap 40 år. 

Men han er sikker på, at forretningen er i de bedste hænder.

NYT ÅR, NYT NAVN
– SAMME SUPER SERVICE
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Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 60  autoværksteder 

og dækcentre fordelt over hele landet er Super Dæk Service i dag en af Danmarks største 

dæk- og autoværkstedskæder. SDS betjener både private, virksomheder, industrien og 

landbruget. Visionen er at være branchens bedste, og den vision nås gennem en kultur med 

fokus på hastighed, købmandsskab og kvalitet.

38 år er gået, siden Niels Avlund Frand-

sen i 1978 overtog dækfi rmaet, der i sin 

tid lå på Ringstedvej. Meget er sket si-

den, og dækcentret, der i dag ligger på 

Rorupvej 1 i Lejre, skifter pr. 1. januar navn 

til Super Dæk Service.

SAMME ÅND OG TRADITIONER

BEHOLDES

Niels har valgt at videregive stafetten ef-

ter mange år som lokal dækmand i Lejre 

og omegn. Han ønsker nemlig at trække 

sig, mens han stadig er på toppen.

- Jeg kunne sagtens have fortsat mange 

år endnu. Men der er også andet i livet 

end arbejde, og det er min nye fuldtids-

beskæftigelse at opleve det. At slappe af 

og nyde livet på fuld tid. Og så er det jo 

ekstra betryggende, at forretningen fort-

sætter i gode hænder, forklarer han.

For selvom Vulkano skifter navn, vil for-

retningen på mange måder fortsætte 

på samme måde. Niels’ datter, Christina, 

overtager nemlig tjansen som værkste-

dets daglige leder. Og det er vigtigt for 

Niels.

- Forretningen har været en enorm del af 

ikke kun min, men hele min families hver-

dag i næsten 40 år, så jeg er glad for, at vi 

får muligheden for at fortsætte i samme 

ånd og være med til at præge den under 

den nye fane hos Super Dæk Service, 

fortæller han og fortsætter:

- Vi har jo gennem årene opbygget et 

rigtig godt forhold til mange af de loka-

le i området. Så folk ved, hvem vi er, og 

vi ved, hvem de er, og det betyder rigtig 

meget.

NY FANE GIVER NYE MULIGHEDER

At Vulkano Roskilde fremover vil operere 

under Super Dæk Services fane, er iføl-

ge Niels Avlund Frandsen ingen ulempe. 

Tværtimod er det en fordel, da det åbner 

op for en masse nye muligheder.

- Super Dæk Service bidrager med enorm 

erfaring og ekspertise. Vi vil i endnu høj-

ere grad have mulighed for at hele tiden 

at holde vores personale opdateret, så 

vi er klar til de udfordringer, der kommer. 

Dét kombineret med vores erfaring og 

forhold til de lokale, er jeg sikker på, bli-

ver rigtig udbytterigt for begge parter og 

i endnu højere grad for vores kunder. 

AFSKEDSRECEPTION DEN 3. FEBRUAR

Efter godt og vel 40 år som lokal dæk-

mand føler Niels, at han har bidraget med 

sit til branchen. Han glæder sig derfor til 

at trække stikket fra en arbejdsom hver-

dag og i stedet fokusere på at dyrke sine 

fritidsinteresser og nyde livet. Der a� ol-

des i den anledning afskedsreception 

for Niels Avlund Frandsen fredag den 

3. februar fra kl. 12.00-16.00 - for at sige 

tak for hans mange gode års arbejde og 

sende ham godt videre. 

Niels Avlund Frandsen fra Vulkano Roskilde til venstre og Peter Kjær fra
Super Dæk Service Danmark til højre – giver hånd på overdragelsen.


