Sæby Budservice kører med alt, overalt

I år 2000 begyndte Kurth Larsen at køre med
aviser om natten, og da han anskaffede sig en
varevogn til formålet, vidste han ikke, at den
samtidig blev starten på en langt større virksomhed. Snart begyndte han nemlig at køre med
forskelligt gods i dagtimerne, og de første år var
der ikke megen fritid.
Men indsatsen lønnede sig, virksomheden
voksede, og i dag har Kurth Larsen 14 danske
chauffører ansat til at køre de 10 biler, heraf
to store lastbiler.

Nordjylland, og to mindre lastbiler er konstant
på farten i hele Europa, fortæller Kurth Larsen.
– Vore kunder er virksomheder i hele Nordjylland, og vi kører også for private, når der er bud
efter os til eksempelvis at flytte et bord fra A til
B. Men egentlige flytteopgaver lader vi andre
om, understreger Kurth Larsen.
– De to store lastbiler anvendes ligeledes til
transport af gods og løse trailere, der kommer
hertil fra andre egne af landet eller Norge og
Sverige.

De sidste fire år har Sæby Budservice haft
central adresse ved motorvej E 45 i Trafikcenter
Sæby Syd, hvor der også er lagerplads til løst
gods, der kommer sydfra og skal videre til Norge
eller Sverige.

På grund af kørehviletidsbestemmelserne har
vognmænd fra andre dele af landet en fordel i
at læsse en trailer af her og overlade den videre
transport til bestemmelsesstedet til os

– Vi kører med alt og kommer overalt. Seks
store varevogne kører fast med gods i hele

– Populært sagt ”ta’r vi over, mens de andre
sover”.

– Vi kører døgnet rundt bl.a. med fisk sydpå om
natten, men vi udvider også hele tiden vores
netværk af samarbejdspartnere blandt transportfirmaer i bl.a. Århus og København.
– Har jeg f.eks. gods, der skal til Sjælland, kører
jeg til Århus og overlader den videre transport
til en kollega – og omvendt. Den form for
samarbejde har vi alle glæde af, slutter Kurth
Larsen.
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