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Tre unge studerende fik held
med et superbilligt lån til deres
forretningsidé: Jetcab cykeltaxa.
En weekendaften mødte Jimmi
Skov fra Folkesparekassens afdeling
i Århus moderen til en studerende
i Århus. Hun forklarede sin søns idé
til en cykeltaxa, og Jimmi Skov foreslog, at de tre studerende bag idéen
skulle kigge ned, når de fik tid.
Allerede mandagen efter sidder
de tre unge mænd foran Jimmi Skov
i afdelingen på Banegårdsgade.
De har en færdig forretningsplan
med. Jimmi tjekker den grundigt, og
samme dag bliver de tre godkendt
som kunder, og et lån bevilget.
- De kom allerede mandagen
efter og forelagde deres idé. Den
synes jeg lød fornuftig. Budgettet
hænger sammen. Desuden har de
studerende indtægt ud over virksomheden. Så der er ikke behov for
overskud, for at økonomien hænger
sammen, selv om de har budgetteret med overskud, forklarer Jimmi
Skov.
Lånet bliver et ØKOnto-lån til 5
procent. Det kan lade sig gøre, fordi
Jetcab cykeltaxa netop lancerer sig
som ren, sund og grøn.
Pengene er allerede investeret i
en vognpark på 18 cykler, der skal
kapre kunder fra den almindelige
CO2-taxakørsel i Århus.
Indisk inspiration i egerne
23-årige Robert Senftleben lever på
pedaler. Han står foran at relancere
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cykeltaxa-firmaet Jetcab
i Århus sammen med to
venner, Rune Christian
Nielsen og Simon Bønløkke Madsen. For et år
siden cyklede han fra
Danmark til Indien, og
når Jetcab for alvor træder
i karakter, kan du også
møde chefen ude på de
århusianske cykelstier.
- Jeg elsker det jo. Jeg
kører lige så meget, jeg
kan, fortæller Robert, som
fik tanken om at starte
som selvstændig cykeltaxavognmand, da han
cyklede taxa på en Skanderborg Festival.
Han fandt inspiration
til den grønne taxa på
sin cykel-rejse til Indien. I
Indiske byer er det nemlig
oftest cykler, der kører
taxa. Og den tanke ville
de tre unge mænd gerne sætte på
hjul i Århus.
I firmaet handler det dog lige
nu om at sætte cyklerne i stand.
Tolv cykler er i topform, og selv om
lanceringen først sker til foråret er
Jetcab allerede nu ude at køre i det
århusianske natteliv.
Robert Senftleben læser selv fysik
på VUC, Rune Christian Nielsen på
24 år læser statskundskab, mens
22-årige Simon Bønløkke Madsen
studerer til IT teknolog. Firmaet
Jetcab, som Rune Christian Nielsen tidligere har arbejdet for, er fra
2005, og da Robert og Rune faldt i
snak om at starte selv, viste det sig,
at den tidligere ejer af Jetcab gerne
ville sælge virksomheden. Robert
fandt Folkesparekassen, og så var
finansieringen hurtigt på plads.
- Chaufførerne lejer cyklerne af os
og tjener så selv pengene. De skal

selvfølgelig kunne cykle, men vi uddanner dem også til at kunne tage
en god samtale med folk. Målet
er jo, at det er hyggeligt. At skabe
gode oplevelser for folk. Det skal
ikke bare være en pengemaskine,
forklarer Robert Senftleben.
Han fik selv sin ilddåb bag styret,
da han blev hyret af to mænd på vej
hjem fra byen.
De ville gerne til Stjernepladsen.
Og vejen dertil går ad Århus’ mest
berygtede bakke - Randersvej.
- Vi aftalte en pris på 125 kroner.
Den er jo afhængig af vægt, antal
personer, og hvorhen de skal, forklarer Robert Senftleben og fortsætter:
- Jeg kendte ikke ruten, så da vi
kom til Randersvej, sagde de: “Det
dér er Randersvej!”. Så sad de og
væddede med hinanden, om hvor
langt jeg kunne holde. De regnede
ud, at de tilsammen vejede 210 kilo!

Robert viser med arme og ben,
hvordan han knoklede pedalerne
rundt for at holde cyklen i bevægelse den nat.
- Det var hele vejen i første gear.

Men jeg klarede det. Og de var imponerede og gav mig 100 kroner i
drikkepenge, ler Robert Senftleben.
De tre unge cykelchefer glæder sig
til at give århusianerne flere behage-

lige cykeloplevelser, og så glæder de
sig til livet som chefer for deres egen
grønne virksomhed.
Jetcab skal ud over at køre taxa i
Århus også køre taxa på festivaler.
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Folkesparekassen har givet støtte
til vuggestuen Skovstjernen i Silkeborg. Pengene er gået til to cykler
med plads til fire børn og en voksen
på hver.
Det er de helt unge, Folkesparekassen kører med i Silkeborg. Vuggestuen Skovstjernen, der er en
del af institutionen Skovstjernen på
Stavangervej, kører med ladcykel,
sponsoreret af Folkesparekassen, når
de mindste børn skal på udflugt.
- Vi er jo en Rudolf Steiner-

vuggestue, og vi synes, at Folkesparekassens tankegang falder godt i
tråd med vores. Så den vil vi gerne
reklamere for, forklarer leder i vuggestuen, Kirsten Lykkegaard.
Cyklerne er to ladcykler med
kasse foran. Der er plads til fire børn
på bænkene i frontkassen. Cyklerne
koster 12.000 kroner stykket, og
Folkesparekassen har støttet med
5.000 kroner.

gang om ugen. Vi bruger dem til
at kunne komme længere omkring,
end vi kan til fods. For eksempel
til søerne. Så kan børnene bruge
kræfterne på at lege, når vi kommer
frem, fortæller Kirsten Lykkegaard.
Cyklerne giver gode ben til de
voksne, og så har de i alt plads til
halvdelen af vuggestuens 16 børn.
De to cykler blev taget i brug i
september 2010.

- Vi bruger dem forår, sommer og
efterår. De er ude at køre mindst én

Rugbrødsmotorerne Kristine (til venstre) og Tine med hver deres fuldt læssede ladcykel. Billedet er taget foran Folkesparekassens hovedkontor i Silkeborg i september, da vuggestuen lagde vejen forbi som tak for sponsoratet til cyklerne.
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