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DSB: 2020 VAR STABILT:  
DSB har haft en godt år på S-togsba-
nen trods af coronaen - i hvert fald 
når det kommer til at køre rettidigt. 
Informationschef Tony Bispeskov 
oplyser, at s-togene holder høj 
punktlighed. 

Læs side 6

SVÆRT NYTÅRSFORSÆT:  
Januar 2021 har ikke tvunget eller 
manipuleret folk ud af sofaen, som 
januar plejer at gøre. Motivationen 
har det svært, forklarer to personer, 
der er vant til at træne.  
             Læs side 30

LANGER UD EFTER LEDELSEN:  
Dansk Folkeparti og Socialdmeokra-
tiet er utilfredse med distriktsleder-
funktionen i Vallensbæk Kommune 
- skolerne er blevet ringere, lyder 
det.            Læs side 2-3

FO
TO

:  KEN
N

 TH
O

M
SEN

Fra praktikant til ejer og direktør
JUBILÆUM: Bent Achton fejrer 40 år i samme virksomhed. I den tid er han gået hele 
vejen fra erhvervspraktikant til ejer og direktør i virksomheden Leon Petersen A/S. 
                                  Læs side 32
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ISHØJ I  
BRØNDBY STRAND I
VALLENSBÆK I

Matcher din  
pensionsordning 
dine fremtidsplaner?
Book et møde med Maria  
på 96 16 20 33 og få et  
uforpligtende pensionstjek.

Danmarksmester 
i Vaillant exclusive 
gaskedler!

Installation 
& Service

LEON PETERSEN
VVS & GAS A/S
Baldershøj 1• 2635 Ishøj
Tlf. 43 73 41 00 • www.leonpetersen.dk

Advokatfirmaet Harring-Lund

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87

DK-2635 Ishøj
www.allianceadvokater-ishøj.dk

De fl este af os har en idé om, hvem som skal arve de værdier vi efterlader os, 
men faktisk havner et stort beløb hvert år hos andre end dem, de var tiltænkt. 
Mange kender ikke arvereglerne eller har ikke nået at få lavet et testamente. 

Hos Alliance Advokater Ishøj tilbyder vi et gratis møde (varighed 10 min.), 
hvor vi afklarer, om du har brug for et testamente. Ring på tlf. 4353 6080 og hør 
nærmere eller mail bhl@alliance2635.dk

Har du 
overvejet 
et testamente?

mere end en Avis - vi er også din Kreative Partner
Brochurer, flyers, plakater, visitkort, 

klistermærker, gulvklæb, folie til vinduer/døre eller skilte
til din virksomhed 

Lad os stå for opgaven. 
Mulighederne er mange, kontakt os, 

så finder vi den rigtige løsning til din virksomhed.

mere end en Avis - vi er også din Kreative Partner

Sydkysten • Greve Strandvej 24 • 2670 Greve • 43904422

Vi har stadig 
ÅBENT hos:

Winie
fra Vero Moda

L KALT

Tak fordi 
du shopper

Føtex  Apoteket  Matas
Normal  Kiosk Bien 
Blomsterbinderiet

Brauner Optik
 takeaway fra 

Siesta  De Lune
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AF EMIL ABKJÆR KRISTENSEN
emil.kristensen@sn.dk

ISHØJ: Hvis man er lidt fræk, 
kan man få lyst til at kalde Bent 
Achton et levn fra fortiden.

For i en tid, hvor folk i sti-
gende grad skifter arbejdsplads 
igennem en hel karriere, så 
hører det efterhånden til sjæl-
denhederne, at man kan fejre 
40 års jubilæum på samme ar-
bejdsplads. Men 1. februar er 
det netop, hvad administreren-
de direktør i vvs-virksomheden 
Leon Petersen, Bent Achton, 
kan. Samme dag fylder han i 
øvrigt 56 år, og sidder man nu 
og regner sammen på fingrene, 
så vil man komme frem til, at 
han startede i virksomheden i 
den beskedne alder af 16 år. Her 
kom han i mesterlære som bli-
kkenslager, og siden har han 
ikke set sig tilbage,

Faktisk stiftede han allerede 
bekendtskab med virksomhe-
den lidt tidligere, da han var 
i erhvervspraktik i 10. klasse.

- Jeg kom aldrig tilbage til 
skolen. Jeg endte i stedet med 
at komme i lære hos Leon Pe-
tersen, der dengang havde et 
lille vvs-firma med fem ansatte 
og en enkelt lærling udover mig 
selv, siger Bent Achton.

Her har han været med på 
virksomhedens rejse i de sene-
ste 40 år, og har selv spillet en 
aktiv del af udviklingen frem til 
i dag, hvor de i alt 24 ansatte 
arbejder indenfor de to grene 
af virksomheden, som er natur-
gas, hvor de blandt andet laver 
service på og udskifter natur-
gasfyr, og salg og installation 
af badeværelser. Her leverer 
Leon Petersen totalenterprise, 
når kunderne trænger til nye 
omgivelser i badeværelset.

I dag står naturgasdelen for 
to tredjedele af virksomhedens 
omsætning, mens badeværel-
serne står for resten.

- Det er vores mål og ambi-
tion, at badeværelsesdelen vil 

står for mere end halvdelen 
af vores omsætning om ti år. 
Det skal selvfølgelig ske, uden 
omsætningen på naturgasde-
len går ned, siger Bent Achton.

Købte virksomheden
Det er et af de langsigtede må, 
Bent Achton og Didde Jul satte 
sig, da de for knap syv måneder 
siden købte virksomheden af 
Anker Petersen, der 10 år forin-
den havde overtaget den fra sin 
far Leon Petersen, der stiftede 
virksomheden tilbage i 1966.

De står nu for hver deres 
del af forretningen, hvor Bent 
Achton tager sig af gasdelen, 
mens Didde Jul står for salg af 
badeværelserne.

Men selvom det altså er nye 
ansigter, der står i spidsen for 
Leon Petersen A/S, så insisterer 
Bent Achton på, at virksomhe-
dens kerneværdier går i arv, og 
skal han pege på et forbillede, 
han selv gerne vil efterleve, så 
bliver svaret netop Leon Peter-
sen.

- Udover at være en dygtig 
forretningsmand, så var han 
også et godt menneske. Han 
var typen, der kendte sine 
medarbejdere og vidste, hvad 
deres børn hed og spurgte in-
teresseret ind til deres liv. Det 
er den type direktør, jeg gør en 
indsats for at blive, siger Bent 
Achton.

Det betyder blandt andet, at 

det ikke er »direktørtid«, han 
møder ind til. Nej. Bent Achton 
er altid første mand på pinden, 
når han møder ind klokken fem 
om morgenen. Her sætter han 
kaffe over, så de serviceteknike-
re, der lægger vejen forbi, inden 
de kører ud til dagens opgaver, 
kan få sig en frisk kop kaffe og 
en snak.

- Der er en helt særlig ro 
om morgenen, inden vi åbner 
vores showroom og kunderne 
begynder at ringe. Det giver 
mulighed for at få en god snak 
uden at blive forstyrret, siger 
Bent Achton.

- Helt overordnet vil vi gerne 
have, at medarbejderne er gla-
de og med stolthed vil sige, at 
de arbejder i Leon Petersen, når 
tanten spørger, hvad de laver.

Udover at være den første på 
kontoret, så er han som regel 
også den sidste, der går, når de 
lukker klokken 17. Også om lør-
dagen tager han sin tørn, men 
der kan han allerede gå hjem 
klokken 13.

- Min kone siger af og til, at 
jeg arbejder for meget, men så 
plejer jeg at sige til hende, at 
hvis jeg nu spillede fodbold, 
så ville jeg også bruge mange 
timer på det. For mig er jobbet 
også min hobby, og jeg elsker 
at være her, Det forstår hun 
heldigvis, siger Bent Achton.

En åben familie
Hos Leon Petersen er målet 
altid, at medarbejdere, der 
kommer ind i virksomheden, 
bliver i mange år.

- Vi ansætter aldrig nogen og 
tænker, at de skal være her i 
et par år og derefter drage vi-
dere. Vi håber, at de vil blive, 

og vi har efterhånden mange, 
som har været i virksomheden 
i både 10 og 20 år, siger Bent 
Achton.

- Når de får deres ansæt-

telsesbrev, så skriver vi også 
velkommen til familien, for vi 
føler os som en stor familie her 
i firmaet.

Det kræver dog en indsats 
at skabe stemningen, når de 
fleste medarbejdere ikke har 
deres daglige gang butikken, 
men kører hjemmefra ud på 

opgaver.
- De skal dog komme ind 

mindst en gang om ugen, om 
det så er om morgenen eller i 
løbet af eftermiddagen er lige-
gyldigt, men det er vigtigt, at 
alle har en idé om, hvad vi hver 
især går og laver, og hvordan 
det går i virksomheden, siger 
Bent Achton, der også glæder 
sig til, at de igen kan lave arran-
gementer for medarbejderne. 
Det har nemlig vist sig svært 
på grund af de mange corona-
restriktioner.

- Vores sidste arrangement 
var i efteråret. Her havde vi købt 
tophuer til alle, og så sørgede 
vi for en skål suppe, man kun-
ne varme sig på, mens vi stod 
under åben himmel, siger Bent 
Achton.

I sin tid hos Leon Petersen 
var han med til at bygge gasde-
len op, og han sørgede blandt 
andet for, at de var med helt 
fremme i forhold til den nye 
teknologi, der for alvor vandt 
indpas i slut 80’erne og start 
90’erne. Dengang besluttede 
man sig for at dele virksom-
heden i to grene, hvor Bent 
Achton blev gjort til medejer af 
delen, der fik navnet Leon Pe-
tersen Gasservice. I forbindelse 
med købet for syv måneder si-
den valgte de nye ejere at samle 
virksomheden under et igen, 
men navnet Leon Petersen har 
de holdt fast i af respekt for den 
forretning, Leon byggede op.

40-års jubilæum: 
Erhvervspraktikanten blev direktør
JOB. Bent Achton fejrer 1. februar 40 års jubilæum i vvs-virksomheden Leon Petersen,  
hvor han har arbejdet hele sin karriere.

Blå bog

BENT ACHTON

 � Født 1. februar 1965

 � Bor på en firelænget 
gård i Solrød med sin 
hustru Pernille Achton og 
hendes forældre

 � Sammen har de en fa-
milie på tre sammenbragte 
børn, hvoraf den ene bor 
hjemme

 � Bent Achton er også 
bedstefar til to børnebørn

 � Han er uddannet blik-
kenslager, og var i mester-
lære hos Leon Petersen.

 � Familien bruger alle 
ferier på at rejse ud i 
verden, blandt andet fordi 
det giver et nyt perspektiv 
på tilværelsen, når man 
oplever noget nyt.

Det er målsætningen, at salg og installation af badeværelser skal stå for størstedelen af 
omsætningen i virksomheden. I dag står den for to tredjedele. Foto: Kenn Thomsen. 

 »Min kone siger 
af og til, at jeg 
arbejder for 
meget, men så 
plejer jeg at sige 
til hende, at hvis 
jeg nu spillede 
fodbold, så ville 
jeg også bruge 
mange timer på 
det. For mig er 
jobbet også min 
hobby, og jeg 
elsker at være 
her, Det forstår 
hun heldigvis.
BENT ACHTON.

Direktør Bent Achton har 40 års jubilæum i virksomheden Leon Petersen, og vi benytter lejligheden til at lave et portræt.


	Bent_forside_270121
	Sydkysten side 2

