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Flot indsats af nydansker:

rtede sit eget ﬁrma
og passer handicappede
Yupaporn Sarachat Davidsen i
Stenstrup er et glimrende eksempel på total integration i Danmark. Hun har gjort alt det rigtige siden hun kom fra Thailand i
2007 og giftede sig året efter. Hun
taler dansk, har arbejde, og har
oven i købet startet sit eget firma.
Alligevel har hun haft bøvl med
de danske regler om permanent
opholdstilladelse og arbejdstilladelse.
Et stort hjerte
-Det er ikke til at forstå. Jeg dri-

ver mit eget firma, blander mig i
lokalsamfundet og har det godt
med naboerne og alle mennesker. Jeg har også passet handicappede og har i det hele taget et
stort hjerte for andre mennesker,
fortæller Yupapron. Så hun har
svært ved at forstå, hvorfor hun
skal igennem så meget bureaukrati, når hun bare vil være dansker og bidrage til samfundet.
Har solgt 50 solcelleanlæg
-Firmaet Sarachat Energi er et år
gammel. Og det startede faktisk

helt i det små. Vi havde et lille
anlæg på taget. Så spurgte naboerne om de også kunne købe
sådan et. Jeg talte på knapper og
tænkte, hvis der er interesse for
det, så må vi jo få en produktion
i gang. Ollerup Maskinstation,
som vi havde det fra var ikke
interesseret i at starte på noget
sådant. Men så indkaldte vi til et
møde, hvor interesserede kunne
tilmelde sig. Hvis vi får mere end
10 interesserede, så starter jeg
selv et firma. Og det var der. Nu
har jeg solgt 50 anlæg. Solpanelerne fabrikeres i alle størrelser,
alt efter behov. Der er små anlæg til både og større til huse og
virksomheder. Men solen skaber
elektricitet, selv på en tilsyneladende overskyet dag.
Tjent ind på otte år
Solcelleanlæggene er en god
fremtidsinvestering. På otte til
10 år er anlægget til et parcelhus
tjent ind og så har man gratis el
og varme. Besparelser fra den
rene energi er så store, at det kan
lette økonomien i enhver hushusholdning.

Firmaet dukker gerne op til demonstration af solcellepaneler.

Svendborg MC i Stenstrup:

Sjovt lille køretøj

Sarachat Energi var med til det
store arrangement på Pava Centret i Stenstrup. Og Yupaporn fik
mange gode kontakter i weekenden. Interessen fra potentielle
kunder var stor.
Yupaporn havde også sin solcellecontainer med, så man selv kan
konstatere, hvor stor energi, der kan
hentes ned fra himlen.
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Ca. 1,5 kg
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Biltypen hedder Ape 50 er et eksemplar af en helt ny biltype, som
henvender sig til et specielt publikum. Den er til pensionister og
handicappede. En lille sjov sag,
som kan laste 200 kilo, bruges til
reklamebil . Den fås i mange udgaver og kræver hverken kørekort eller nummerplader, når den drøner
rundt på sine tre hjul.
Børnecrossere
Det var Svendborg MC, der blandt
nogle imponerende ATV Motorcykler havde medbragt et eksemplar af denne lille pudsige ”bil”.
-Vi ville bare vise, et lille udvalg
af alt det, som vi sælger på Sydfyn
og øerne. Det var så lige fra børnecrossere til motorcykler, fortæller
Henrik Nielsen fra Svendborg MC,
der overtog det gamle firma for 16
år siden. Den vakte da også opsigt

ved det åbent hus arrangement,
som PAVA Center lagde hus til i
weekenden.
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Fast pris

Hakket Hakket
SvineOksekød Skinke
8 - 12%
mørbrad 8 - 12%
Ca. 1 kg

Henrik Nielsen med den lille pudsige Ape 50, der hverken er bil eller knallert.

½ kg

½ kg

120,- 100,- 32 25,50
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