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Paul Bonitz bruger en stor del af arbejdsdagen i lastbilen. Han kører rundt med gas til virksomheder i det nordvestlige Jylland. Foto: Allan Damgaard

Ny virksomhed forhandler gas
Svejsegaarden er en ny virksomhed i
Rom. Indehaver Paul Bonitz forhandler
gas til virksomheder og private, og det er
hans drøm at kunne opføre en butik med
svejseudstyr og værktøj.
Allan Damgaard Nielsen

damm@dagbladetholstebro.dk

ROM: I øjeblikket er der masser af aktivitet på Jupitervej i
Rom. Danwind er ved at opføre deres nye domicil, og der
bliver gravet fjernvarmerør
ned langs vejen.
Det er derfor ikke sikkert,
at man lige får øje på en anden nyskabelse på Jupitervej.
Der er nemlig kommet en ny
virksomhed på den dynamiske vej, hvor virksomhederne
ligger på stribe. Det er Svejsegaarden, der ligger i nummer
12 - man finder hen til virk-

somheden via en grusvej
mellem Søren V. Jensen og
Øgendahls Maskinfabrik.
Det er 56-årige Paul Bonitz, bosat i Holstebro, der er
indehaver af Svejsegaarden.
Han åbnede virksomheden i
efteråret.
På den 2500 kvadratmeter
store, indhegnede grund finder man i øjeblikket gasflasker i massevis og tre sammensatte containere, der udgør det for en kontorbygning.
- Jeg er begyndt lidt forsigtigt, så derfor har jeg ikke opført nogen bygning endnu.
Men det håber jeg da at kunne gøre med tiden, og det vil
være perfekt, hvis sådan en

”Inden jeg

etablerede
Svejsegaarden, var jeg
freelance-smed og
arbejdede på
forskellige projekter i
både Danmark og rundt
om i Europa.
PAUL BONITZ, INDEHAVER AF SVEJSEGAARDEN

bygning også kan rumme en
butik, hvor jeg kan sælge svejseudstyr og værktøj, siger
Paul Bonitz, der allerede har
taget hul på salget af svejseudstyr.
Lige nu og her er Svejsegaarden dog først og fremmest en virksomhed, der forhandler gas til virksomheder
og private. Hos virksomhe-

derne er det f.eks. gas, der bliver brugt til smedeværkstedernes svejseudstyr. Paul Bonitz leverer gassen til virksomhederne.
Paul Bonitz får gassen leveret fra Air Liquide, som er en
fransk-baseret virksomhed,
der opererer i 80 lande. Han
samarbejder også med Viking
Energi, der f.eks. leverer gas til
grillen og campingvognen.

Det rigtige tidspunkt

- Der har tidligere været et
gasdepot i Lemvig - Vestgas.
Det lukkede for nogle år siden, og jeg forhørte mig
åbenbart hos Air Liquide på
det rigtige tidspunkt med
hensyn til et nyt depot her i
det nordvestlige Jylland. De
ville gerne have en ny forhandler, siger Paul Bonitz.
Han dækker et område fra
Hanstholm i nord til Ringkøbing i syd og mod øst ind til
Videbæk og Holstebro.
- Jeg er på landevejen en

stor del af tiden, siger Paul
Bonitz, der har ansat Maria
Lauritsen på kontoret til
blandt andet at tage imod ordrer.
Med etableringen af Svejsegaarden har Paul Bonitz taget
et nyt skridt inden for en
branche, som han kender
særdeles godt.
Han stammer fra Skjern, og
i 1979 flyttede familien til Nees, hvor forældrene overtog
en gård. Paul Bonitz kom i lære som karrosserismed hos
Ford i Lemvig.

Blev glad for faget

- Jeg ville hellere have været
mekaniker, men det var der
mange, der ville, så det var ikke så let at blive. Jeg blev dog
utrolig glad for mit fag. Det er
et godt håndværk, siger Paul
Bonitz, der var aktiv i Lemvig
Bokseklub i sin fritid.
I 1985 flyttede han til
Holstebro og fortsatte hos
Ford i Holstebro. Han blev se-

nere svejser og smed på en
maskinfabrik og dernæst rejsemontør.
- Inden jeg etablerede Svejsegaarden, var jeg freelancesmed og arbejdede på forskellige projekter i både Danmark og rundt om i Europa.
Det har været spændende.
Det kneb dog med, at fysikken kunne blive ved med at
holde til det. Det blev for
hårdt at stå ude og svejse 1012 timer i løbet af en arbejdsdag, siger Paul Bonitz.
Så dukkede ideen til Svejsegaarden op, og her kan Paul
Bonitz bidrage med erfaringer fra et langt arbejdsliv.
- Jeg vil gerne yde en god
service, og jeg vil gerne komme med råd og vejledning,
hvis der er brug for det, siger
Paul Bonitz, der føler, at han
har fået god hjælp af Lemvig
Kommune i etableringen af
sin nye virksomhed.

