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To nye autogasstandere gør campinglivet lettere for danske og
udenlandske turister
I efteråret åbnede Kosan Gas to nye autogasstandere i henholdsvis Albertslund og Tårs. De skal
bidrage til at gøre campinglivet lettere for mange campister og turister i Danmark.
Det er blevet nemmere at rejse rundt i Danmark med autocamper. To nye autogasstandere fra Kosan Gas
åbnede tidligere på efteråret og har siden da været i høj kurs blandt danske og udenlandske campister.
Den ene af de to nye autogasstandere er åbnet i Tårs i Nordjylland hos Vendelbo Vans, der udover at
tilbyde LPG også vedligeholder, reparerer og forhandler autocampere. Torben Jensen, som er indehaver af
Vendelbo Vans, er meget tilfreds med den nye autogasstander:
”Vores autogasstander er på kort tid blevet meget populær. Vi har også haft flere danske campister, som
nu synes, at det giver god mening at få installeret udvendig påfyldning på deres autocamper, fordi det
bliver meget nemmere at tjekke og fylde gastanken,” fortæller Torben Jensen.
På vestegnen glæder Peter Klein, Centerchef hos Kosan Gascenter i Albertslund, sig også over den nye
autogasstander, der er den første på hele Sjælland:
”Vi kan godt mærke, at vores autogasstander er den eneste på hele Sjælland. Det er gået over al
forventning, og vi har allerede betjent mange danskere og udenlandske turister i autocampere, samt
almindelige biler fra udlandet, som kører på autogas,” fortæller Peter Klein.
Til gavn for turismen i Danmark
Danmark er en populær destination for udenlandske turister, og deres vej rundt i Danmark er blevet
nemmere takket være de to nye autogasstandere. Der er et stort udbud af autogasstandere i Tyskland, og
med de to nye autogasstandere i Albertslund og Tårs kan vi i Danmark også være med og give turisterne
stor fleksibilitet på deres rejse.
”De seneste år har flere forhandlere af autocampere og danske og udenlandske turister henvendt sig og
efterspurgt muligheden for at tanke LPG. Derfor er vi meget glade for, at vi nu har fået de nye
autogasstandere i drift. Vi arbejder allerede på at installere i hvert fald et anlæg yderligere i Midtjylland,”
afslutter Stig Olsen, Key Account Manager og ansvarlig for projektet hos Kosan Gas.
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Om Kosan Gas:
• Nordens førende leverandør af LPG
• Virksomheden har rødderne dybt forankret i den nordiske gashistorie. I mere end 90 år har de
leveret gas til virksomheder og private forbruger
• Kosan Gas er ejet af det amerikanske energiselskab UGI Corporation. Det nordiske hovedkontor
ligger i Viby ved Århus, og der er fyldestation i Esbjerg samt salgskontorer i Oslo, Gøteborg og
Helsinki
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