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Politiet til kamp
mod indbrud
KRIMINALITET Nordsjæl-
lands Politi vil satse på en
større indsats mod indbrud-
styve - men det skal ske med
borgernes hjælp, fortæller po-
litiet til Lokalavisen/Hillerød
Posten.                                   SIDE 2

Betjent tæt på
påkørsel
DOM En mand fra Lystrup skal
i fængsel, efter at han forleden
blev kendt skyldig i at have
været tæt på at påkøre en be-
tjent. Betjenten ville standse
spritbilisten - men denne ville
helst ikke stoppe foran brugs-
en i Uvelse.                             SIDE 3

Tim Christensen
til Open Air
NYT NAVN Den tidligere Di-
zzy Mizz Lizzy-sanger og nu-
værende solosucces Tim Chri-
stensen er det hidtil seneste
navn, der er blevet offentlig-
gjort til Open Air i Hillerød.
Koncerten finder sted 5. juni
på Hillerød Stadion.       SIDE 11

Vi tester Renault Megane 
og Peugeot 308
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Kærlighed
til det gode

design
Af Tim Panduro
Foto: John Jessen Hansen

FLETTERI Thomas Bruun
Olsen har formået at kom-
binere sin kærlighed til de-
signmøbler med en karrie-
re af de mere nichepræge-
de. I sit firma på Lokesvej i
Hillerød fletter han desig-
nermøblernes sæder om, så
de bliver som nye - og
blandt kunderne er både
Dronning Margrethe og
Lunds Domkirke, hvis
danskdesignede møbler af
og til trænger til en kærlig
hånd.

Side 6

Der flettes på livet løs i
værkstedet på Lokesvej,

hvor Thomas Bruun Olsen
beskæftiger to ansatte.

Af Jesper Lundh

MØBELKONKURS BoConcept
i Hillerød har låst døren for
sidste gang. Ejeren af afdelin-
gen i Hillerød, Lyngby og tre
steder i Storkøbenhavn har

indgivet konkursbegæring.
“Vi tror ikke på konceptet

mere,” siger franchisetager
Carsten Brøgger til Lokalavi-
sen.dk/Hillerød Posten.

BoConcepts kunder risikerer
nu at miste de penge, de har

forudbetalt for sofaarrange-
menter og spisestuemøbler,
oplyser administrerende di-
rektør i BoConcept Danmark,
Rasmus Jacobsen.

“Det er franchise-tager (altså
Carsten Brøgger, red.), der står
inde for at levere, men vi arbej-
der på en løsning, så kunderne
kan få deres varer alligevel,” si-
ger han.

Udover Hillerød og Lyngby
er Carsten Brøgger også fran-
chise-tager af butikkerne på
Amager, Gl. Kongevej i Køben-
havn og i Ishøj. BoConcept
Danmark har nu sendt breve
ud til samtlige kunder, der har
handlet i forretningerne i den
seneste tid, for at forklare dem
situationen. 

Og den kan vise sig at være

slem, hvis man har forudbetalt
for en hel spisestue eller en
sofagruppe, for så kan penge-
ne være spildt. 

Udover forretningerne i Hil-
lerød og Lyngby, er også afde-
lingerne i Ishøj, på Gammel
Kongevej i København og på
Amager lukkede.

Møbelkæde konkurs - lukker i Hillerød
Kunder, der har forudbetalt møbler hos
BoConcept, risikerer at miste deres penge

SuperBrugsen Skævinge, 
Hovedgaden 20, 3320 Skævinge. Tlf. 4828 8024. Slagter tlf. 4828 8069

Åbningstider mandag - fredag 7.00-19.00, lørdag 7.00-16.00. 
Søndagsåbent 10.00-14.00

Bag in Box 
vinmarked
3 ltr. 

50,-

Søndagstilbud

Slotsmøllens
advokater

Slotsgade 65 C
3400 Hillerød

Telefon 48 26 78 81

EJENDOMSKØB

Rådgivning, skøde,

refusionsopgørelse og

tinglysning

Fast pris 5.975,-

(inkl. moms)

Erstatning
Ægtepagt
Testamenter

Retssager
Dødsboer
Fri proces

hillerød bøfhus 
Steaks og burgere. 

Grilles over levende ild.
Serveres med frisk salat

og hjemmelavet  dressing .
Frisksmurt smørrebrød.

Også forretnings- og  
firmaordninger.

Slotsgade 57 
3400 Hillerød 

tlf: 48 26 10 60 
hillerod-bofhus.dk
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Af Kim Belmark
(tekst og foto)

MÆGLING Et møde mellem
en professionel rockmusiker
og en garvet advokat har ført
til et frugtbart samarbejde 
om konflikt-
mægling -
mediation,
som det hed-
der på fag-
sprog. 

Rockmusi-
keren er Big
Fat Snake-gu-
itaristen As-
ger Steen-
holdt, 44 år,
og advokaten er Jørn Nederga-
ard, 51 år. Nu har de slået pjal-
terne sammen og tilbyder
konfliktmægling under over-
skriften ‘rockmusikeren og
advokaten’.

Asger Steenholdt har spillet

med Big Fat Snake i de seneste
12 år, men han er desuden ud-
dannet som mediator og men-
taltræner. 

Jørn Nedergaard er oprinde-
ligt lederuddannet i Søværnet
og har haft chefstillinger i
banksektoren, inden han ka-
stede sig over jurastudiet og
blev advokat. Også han har
gennemgået uddannelsen
som mediator.

“Gennem 10 år havde jeg et
hav af retssager, blandt andet
skilsmisser og erhvervssager.
Men mange, mange gang har
jeg oplevet klienter sige: “Hvis
vi havde vidst, at det var så

hårdt at at
være en del af
en retssag, så
havde vi været
mere åbne for
at finde en an-
den løsning”.
Det er her,
mediatoren
kommer ind
og fokuserer
på konflikt-

mægling i stedet. Det handler
om at få folk bragt sammen i
en forhandlingsproces og om
at få forligt sagerne,” fortæller
Jørn Nedergaard.
Asger Steenholdt og Jørn Ne-
dergaard mødte hinanden på

Mediationscenteret i Hellerup
for tre år siden. Det blev et
skelsættende møde.

“Der var gensidig forbindel-
se og tillid med det samme.
Umiddelbart ville man måske
se os som ‘den stringente ad-
vokat og den flippede rock-
musiker’, men spørger du min
kone, så vil hun mene, at det
vist er omvendt,” fortæller Jørn
Nedergaard, og han suppleres
af Asger Steenholdt:

“Vi stortrives sammen. Vi
dækker bredt og komplemen-
terer hinanden. Vi er tillidsful-
de og respektfulde overfor
hinanden. Derfor arbejder vi
så godt sammen,” siger han.

De to konfliktmæglere har
allerede haft en del fælles op-
gaver. De foretrækker at arbej-
de sammen, ligesom de også
tager ud og underviser i medi-
ation. 

Mægling og forlig
De to valgte at træde ud af Me-
diationscenteret og i stedet
etablerede de deres eget sam-
arbejde om mediation og kon-
fliktmægling.

“Vi ser mediation som mid-
del til at hjælpe andre menne-
sker. Det kan være parterne i
en skilsmisse, en nabostrid 
eller en strid om børneop-

dragelse eller en konflikt mel-
lem to virksomheder. Parterne
leverer indholdet, mens vi
som mediatorer leverer den
proces, der skal føre til et 
forlig, som alle er tilfredse
med. Tag en skilsmisse som 
eksempel: Begge parter
kræver forældremyndighe-
den, men begge kan ikke få
den, hvis de ikke kan blive 
enige om at dele den. Her 
kan vi gå ind og hjælpe med at
lave holdbare, troværdige
samværsaftaler. I sådanne si-
tuationer har folk brug for

professionel hjælp udefra.
Parterne kan ikke selv løse
konflikten, men en tredje part
ude fra kan fungere som lynaf-
leder og demontere vreden, så
der kan findes holdbare
løsninger,” fortæller Jørn Ne-
dergaard, der som advokat
godt kunne finde en faglig til-
fredsstillelse i at vinde en rets-
sag, mens han som meditor
mere får en lykkefølelse, når
det lykkes at mægle og finde
forlig. 

“Havde jeg i denne sag arbej-
det traditionelt som advokat,

ville det blot blive en oprems-
ning af krav - reelt en krigserk-
læring. Som mediator hjælper
du begge parter og finder den
løsning, som er den rigtige for
begge,” siger han.

Man kan læse mere om Asger
Steenholdt og Jørn Nederga-
ards virke som konfliktmægle-
re på hjemmesiden www.rock-
musikerenogadvokaten.dk.

kim.belmark@pola.dk

Big Fat Snake-
guitaristen Asger
Steenholdt og
advokaten Jørn
Nedergaard har
etableret et frugtbart
samarbejde

“Umiddelbart ville man
måske se os som ‘den
stringente advokat og

den flippede rockmusi-
ker’, men spørger du min
kone, så vil hun mene, at

det vist er omvendt” 
Jørn Nedergaard, advokat

Rockmusikeren 
og advokaten 
springer ud som
konfliktmæglere

 

Den røde løber er rullet ud -  » lidt kongelig har man vel altid lov at være « 
- når jeg slår dørene op til mit nye otte fotoatelier 

søndag den 1. marts, Frederiksværksgade 7 B, Hillerød
(over for Slottet)

ÅBNINGSRECEPTION

Det ville glæde mig at se 

kunder, familie og venner 

ml. kl. 11.45-15.45 
hvor der bliver budt på 

lidt lækkerier og drikkelse.

ÅBNINGSTILBUD
20% rabat
- v. bestilling inden 16.3.09

Bryllupsfotografering
Eventyrlige portrætter

Se andre spændende 
tilbud hele marts måned

SUSANNE EGHOFF
fotograf & grask designer

S T J E R N E B I L L E D E R . C O M

stjernebilleder@mail.dk
www.stjernebilleder.com
tlf. 26 18 48 24

Hillerød MedieCenter  er et selskab under Politikens Lokalaviser A/S, som foruden Hillerød Posten repræsenterer 
Allerød Nyt, Frederikssund Avis, UgeNyt i Stenløse, Lokalavisen Ugebladet i Hørsholm, Birkerød Avis, Farum Avis, Værløse Nyt, 

Det Grønne Område, Villabyerne, Albertslund Posten, Ugenyt Fredensborg, Lokalavisen Roskilde onsdag og lørdag. 
Lørdagsavisen Køge, Bolig-Motor på Sydsjælland. 

                 HILLERØD MEDIECENTER
Møllestræde 9  -  3400 Hillerød  -  Tlf.: 45 90 80 00  -  www.hip.dk

Piccolo/Piccoline
Søges til Hillerød MedieCenter 

Er du fyldt 15 år og har du tid til at hjælpe os fast på onsdage og fredage samt ved ferie og 
sygdom?  
Hvis du har lyst til arbejdsopgaver som indkøb, arkivering, oprydning, frankering af post 
m.v., så er du måske vores nye piccoline/piccolo. 

Sådan gør du:
Du skriver en kort ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv og hvad du laver i din fritid.  

Ansøgningen afleveres personligt på vores kontor i Møllestræde 9, til Christina A. Svendsen 
eller Lene Rømer. Uden for åbningstiden (kl. 11-14) kan du benytte dørklokken. Så hører du 
fra os hurtigst muligt.



Procedure og luftguitar. Advokaten Jørn Nedergaard (t.v.) og
rockguitaristen Asger Steenholdt samarbejder nu om at tilbyde 
konfliktmægling. “Vi stortrives sammen. Vi dækker bredt og kom-
plementerer hinanden,”fortæller de to konfliktmæglere. 

ERHVERV 2526. februar 2009HILLERØDPOSTEN weekend 

Sygeplejerske til almen praksis
32 timer ugentlig

Erfaren og udadvendt sygeplejerske 
søges til stor solopraksis i Birkerød  

  Du skal kunne arbejde selvstændigt og have mange 
bolde i luften. 
  Du har lyst til egne konsultationer i eget konsultations-
værelse og er god til at samarbejde. 
  Det forventes at du er fortrolig med EDB. 

Med venlig hilsen

Susanne Garne
Hovedgaden 40B - 3460 Birkerød  Tlf. 45819009 

Kviknr: 0809058Hillerød

Filmoperatør
Vi søger en filmoperatør (evt. til oplæring) til 
Danmarks største biografkæde.  

Nordisk Film

Revisorassistent
Da vi er en virksomhed i stadig vækst, søger vi 1 medar-
bejder - eventuelt HD studerende, der har mindst 4 års 
erfaring fra ansættelse i revisionsvirksomhed, eller lignende.

Vi tilbyder et job, hvor du til daglig vil være ansvarlig over-
for en fast kundekreds med en bred vifte af forskellige 
brancher. 
Du vil komme til at arbejde med små og mellemstore 
virksomheder, hvor du skal være med til at løse rådgiv-
ningsopgaver, udarbejde årsrapporter for enkeltmands 
virksomheder, såvel som for selskaber, samt øvrige ad hoc 
opgaver. Du vil få gode muligheder for personlig og faglig 
udvikling.

Derudover tilbyder vi:

Vi arbejder i teams – fra registreret revisor til elev 
- hvor vi i fællesskab bemander de enkelte arbejds-
opgaver, for at vi kan sælge vores ydelser til konkur-
rencedygtige priser. Derfor er det vigtigt, at du er 

et godt humør.

Skriftlig ansøgning bedes fremsendt 
mrk. ”revisorassistent” til:

Døssing & Partnere
Trollesminde Kontorpark

Roskildevej 12 A
3400 Hillerød
Tlf. 48247314 

Eller mail: jmv@dossing.dk
________________________________________
Døssing & Partnere er et af landets største registrerede 
revisionsfi rmaer med mere end 34 medarbejdere. 
Vi betjener alle typer af virksomheder, hovedsagelig i 
Nordsjælland og Storkøbenhavn. Læs mere om Døssing 
og Partnere på vores hjemmeside www.dossing.dk

w w w . j o b - c e n t e r . d k

ny
medarbejder?
Indryk din jobannonce 

i lokalaviserne

Vælg mellem 49 
på Sjælland

RING 70 22 25 71


