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Allerførst: 
 
Tusind TAK for jeres store engagement ved  
SUND VEJ KONFERENCEN. Et flot punktum for et 
brugerdrevet projekt, der på mange måder ”kører videre”. 
 
Her i nyhedsbrevet skal I ha’ et indblik i dagen og i de 
resultater, som fulgte af arrangementet. 
 

     
 
Hele dagen summede af liv i Terminal 4 hos DHL. Der blev stillet stole 
op, hængt plakater op, stablet paller og lavet mad. Terminalen blev 
ved fælles hjælp fra DHL-drenge og projekt-deltagere omdannet til en 
SundVej station med motionsredskaber, smagsprøver, indsigt i 
chaufførernes hverdag, pallevægge, storskærm med SundVej film og 
visualisering af reaktionsevne. 
 
Vi var klar til at tage imod de inviterede, da de kom kl. 14.00. Der var 
et fint fremmøde af nysgerrige interessenter, som gerne ville vide om 
projektet og dets resultater. 
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Koncepterne blev præsenteret under overværelse af fødevareminister 
Eva Kjer Hansen. Hun var meget positiv over for konceptet og bakkede 
op omkring øget tilgængelighed af sunde fødevarer på rastepladserne. 
 

     
 
Der skal lyde en stor tak til DHL, som var vært for arrangementet – vi 
kunne ikke forestille os bedre ramme for dagen. 
 
Der har i forbindelse med konferencen været flere producenter, der 
har vist interesse for kostkonceptet. Der vil i det nye år blive afsøgt 
hvem af disse, som får mulighed for at videreudvikle konceptet ud fra 
de erfaringer og den viden, der er generet i SundVej. 
 
Pressen viste også stor interesse for SundVej.  
 
Her er et uddrag af artikler, som udkom i forbindelse med 
konferencen: 
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Gå ind på www.sundvej.com under ”Presse” og se alle de presseklip, 
der har været om SundVej. I kan også se Kresten i et lille filmklip på 
dette link: http://politiken.tv/nyheder/indland/article854468.ece 
 
Dejligt, at der har været stor fokus på chaufførernes sundhed og 
sikkerhed. Landsdækkende presseomtale var netop én af de 
målsætninger for afslutningskonferencen, vi satte op. 
 
Endnu en gang skal en stor tak for jeres begejstrede og flotte indsats i 
projekt SundVej. 
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Rigtig glædelig jul til jer alle og godt nytår. Vi takker for det gamle og 
håber, at vejene også må krydses i det nye år. 
 
Mange glade julehilsner fra   
 
Malene og Helle 
PrimusMotor, Rugaardsvej 5, 8680 Ry 
PH +45 22172567  
Mail hib@primus-motor.com 
www.primus-motor.com 


