
Virksomhedsprofil!
Stillinge auto og pladeværksted!!!
Da min mand og jeg flyttede til Kelstrup for 12 år siden, ønskede vi virkelig at blive fuldt integrerede 
og udnytte alle de muligheder, der ligger i at bo i et lille samfund, hvor hjælpsomheden er stor – og 
hvor mange kender hinanden. Vi spurgte vores sælgere, Annette og Bent Madsen, og vore gode 
venner, Birthe og Erik Jacobsen, som år tidligere også havde været tilflyttere, til råds m.h.t. lokale 
firmaer, som kunne anbefales. På den måde kom vi til at benytte Kr. Stillinge El-Forretning, KURT's 
Oliefyrservice, Næsby Strand VVS, Møllegården og mange andre - og også Stillinge Auto & 
Pladeværksted. Og vi fortrød vitterlig aldrig, at vi valgte virksomhederne i nærområdet. (Det skulle 
da lige være vort bankskift fra vor gode, langvarige bankforbindelse i København til 
SparTrelleborg, som dengang havde en dejlig, lille afdeling i Kirke Stillinge!) !
Jeg besøgte Finn Hansen på kontoret forleden dag efter lukketid. Jeg har ofte tidligere siddet på 
kontoret, f.eks. mens jeg fik skiftet fra sommer til vinterhjul – og også denne gang blev jeg budt på 
kaffe. Og så fortalte Finn firmaets historie. !!
I 1953 startedes værkstedet op af mekaniker Erhard Hansen, og det kunne således sidste år fejre 
sit 60 års jubilæum. Erhards søn, Bent Hansen, blev udlært mekaniker hos Kjerulff i Slagelse, og i 
1968 startede han hos sin far. I 1970 påbegyndte Finn Hansen sin uddannelse til mekaniker hos 
Erhard – og Finn har således været at finde på værkstedet i snart 44 år. Erhard valgte at gå på 
pension i 1987, og Bent overtog firmaet. 1. januar 2003 indtrådte Finn som medejer sammen med 
Bent, og fire år senere valgte Bent at gå på efterløn. I 1973 blev der bygget nyt værksted – under 
oliekrisen - og det er det, der stadig ligger der. Kontoret var meget lille, og efter nogle år blev der 
bygget til, således at faciliteterne forbedredes. !!
Værkstedet har mange trofaste kunder, og mange kommer langvejs fra for at få ordnet bil. 
Adskillige sommerhusejere får bilen gennemgået og serviceret, inden de om efteråret flytter hjem. 
Skulle en reparation strække sig over flere dage, kan en lånebil eventuelt stilles til rådighed, hvis 
der er behov for det. Jeg har selv den fine ordning med først Bent og nu Finn, at jeg afleverer min 
bil kl. 8.00, hvis den skal til almindelig service – og så bliver jeg kørt hjem! Om eftermiddagen 
afleveres bilen hos mig – og jeg kører omgående mekanikeren tilbage til værkstedet! (Jeg tror ikke, 
at dette ville have kunnet lade sig gøre ved Solrød Strand, hvor vi boede, før vi kom hertil!)!
Næsten alt kan klares – og meget næsten med det samme. Pladearbejde, service, reparation af 
skader, synsklargøring, kørsel til syn med køretøjet, elektronisk reparation, aircondition, 
motorstyring, dæk og fælge, udskiftning og opbevaring af sommer/vinterhjul, fejlfinding, og hvad 
der nu er i vejen. De er p.t. to mekanikere, og der sørges for den nødvendige efteruddannelse. Alle 
disse services udføres, og arbejdet udføres i.h.t. garantibestemmelserne – og til meget 
konkurrencedygtige priser.!
Finn pointerede, at det er af stor vigtighed for Stillinge Auto & Pladeværksted, at arbejdet udføres 
så godt og ordentligt, at der ikke kan klages over det. For kundernes tilfredshed er af vital 
betydning, og værkstedets fortsatte eksistens afhænger af, at kunderne kommer tilbage, fordi de 
ved, at de trygt kan indlevere deres køretøjer dér. !!
Finn Hansen, Stillinge Auto & Pladeværksted/ Hanne Tew, Lokalrådet   


