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HORSENS -
Grønthandler Musa Yücelbas
har etableret egen
frugtimport. I en byg-
ning hos GASA pa Ter-
nevej har han pa 400
kvadratmeter indret-
tet lager med to

køle-rum, personalefacilite-
ter og kontor.

- Efter at have drevet
grøntforretningen i Nørregade i
fem-seks år vil jeg nu videre,
siger Musa Yücelbas.

- Jeg startede som torve-
handler og fik derefter forret-
ning, men jeg vil ikke vre

grønthandler resten af mit liv.
Jeg vil gerne skabe noget stør

re. Ikke direkte for at tjene
penge, for det økonomiske in-
teresserer mig for så vidt ikke.
Det, der er spndende, er at
starte noget nyt, og at skabe
arbejde til andre mennesker.

Musa Yücelbas har for så
vidt vret sin egen

frugtim-portør i flere år. Han har et
par gange om ugen kørt til
frugt- og grønttorvet i Ham-
borg og købt en rkke af de
specialiteter, han har for-
handlet i sin forretning pa
Nørregade. Yücelbas har

horsensianerne at kende og
bruge en lang række ”nye«
frugter og grøntsager, som
man for år tilbage ikke kunne
købe i forretninger og super-

markeder.
- Men nu etablerer jeg en

frugtimport i meget store di-
mensioner, og jeg vil for frem-
tiden udelukkende beskftige
mig med det, siger Musa Yü-
celbas. Hans forretning, On-
kel's frugt og Grønt, pa

Nørre-gade vil enten blive solgt eller
drevet videre af hans kone.

- Jeg har truffet aftaler med
frugtavlere i Tyrkiet,

Grækenland, Italien, Spanien og
Tyskland. De leverer direkte
til mig. Det vil sige, at jeg far

mulighed for at fa store part
er direkte og hurtigt til Hor-
sens. Det betyder også, at jeg

f.eks. det er sæson for ap-
pelsiner - kan vre først med
de gode appelsiner og dermed
fa en god pris for dem.

- Varerne vil blive leveret af
bade danske og udenlandske
vognmnd. Jeg har således
aftaler med tyrkiske

vognmænd om at køre hele
vognIæs frugt og grønt direkte til
Horsens. For at billiggøre
transporten, der koster 7-
8.000 D-Mark, skal jeg ud og
finde fragt, som disse vogn-
mnd kan tage med retur.

Gode varer og
høj service
Yücelbas siger, at
størstedelen af frugt- og grøntindkøb
foretages i Arhus eller Oden-
se. Han mener dog, at han vil
kunne slå igennem med sin
frugtimport i Horsens, og han
forventer at kunne trkke
kunder til sin engros-virk-
somhed langvejs fra.

- Det drejer sig først og
fremmest om at have nogle
gode varer til den rigtige tid,
siger Musa Yücelbas. Desuden

er en god service vigtigt, og vi
vil give garanti pa yore varer.
Det vil sige, at hvis jeg f.eks.
sælger et parti bananer, som
er lovet 1. kl., og der findes
rådne bananer i partiet, så vil
det omgående blive byttet. Al-
le varer bliver kvalitetskon-
trolleret, inden de forlader vo-
res lager.
Yücelbas Frugt Import vil
føre 1500 varegrupper. Det vil
sige, at Musa Yücelbas vil
indføre endnu flere frugter og
grøntsager, som ikke i forve-
jen er kendt af danske forbru-
gere. En del af disse frugter vil
komme fra Tyrkiet.

- Jeg vil komme til at savne
den daglige kontakt med mine
kunder i forretningen i

Nørre-gade, siger Musa Yücelbas.
Men jeg vil som sagt gerne
saute noget nyt og store
igang, og jeg mener i høj grad,
at der er behov for det i Hor-
sens.
Yücelbas har selv gennem
det seneste halve år indrettet
lokalerne pa Ternevej. Til det
administrative arbejde har
han ansat Tina Jette Nielsen,
og der vil desuden i første om-
gang blive arbejde til en lager-
mand. (can) Musa Yücelbas ses her sammen med direktør Jørgen Topp, GASA Horsens, uden for Yücelbas Frugt Import.
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