
 

DELVIS NEDLUKNING TRUER DELE AF 
KØLEBRANCHEN 

 

Den delvise nedlukning, som træder i kraft den 9. december i 38 af landets kommuner, 
omfatter bl.a. restaurationsbranchen. Kølefirmaer, som installerer og servicerer køleanlæg 
for restauranter, caféer og barer, kan risikere at skulle fyre nogle af deres medarbejdere.   

Af Anni M. Wiecka      08/12 2020 

Restauranter, barer og caféer lukkes for gæster i 38 af landets kommuner, meddelte Mette 
Frederiksen på gårsdagens pressemøde. Det får ikke bare konsekvenser for restauranterne 
selv, men også for dele af kølebranchen. 

John Nielsen, som er kølemontør og -tekniker ved Kurt Riishøj A/S i Slagelse, fortæller:  

- Ved første nedlukning mærkede vi meget hurtigt nedgangen i arbejdsopgaver. Vi 
kølemontører var nødt til at afspadsere, og mester var nødt til at betale, fordi vi er fastlønnede. 
Vi har kunnet mærke lige siden, at der ikke er så meget at lave, andet end hvis der sker 
nedbrud. Det bliver nok kun værre af, at der kommer endnu en nedlukning i flere kommuner 
på Sjælland.  

I forvejen er der ikke ligeså mange eftersyn på restaurationsbranchens køleanlæg op til jul, og 
de nyligt varslede nedlukninger gør bestemt ikke situationen bedre, vurderer han.  

- ”Heldigvis” har vi en køletekniker, der for nyligt er rejst, fordi han har fået et andet job, men 
det er ikke utænkeligt, at der kommer nogle fyringer som resultat af det her. Jeg har været i 
firmaet i lang tid, så jeg er nok ikke den første, der ryger, men jeg kan mærke det på 
arbejdsklimaet; at folk er nervøse for at miste deres arbejde, fortæller John Nielsen.  

Dansk Køl & Varme opfordrer til, at restaurationsbranchen udnytter nedlukningen til at få 
efterset og udført service på køleanlæg.  

 

Er du – ligesom John Nielsen – påvirket af de nye corona-restriktioner? Så hører vi meget 
gerne din historie. Send en mail til amw@koeleteknik.dk eller ring til 31136758. 
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