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Bilen er vist med ekstraudstyr. Pris er inkl. leveringsomk. 3.980 kr.
ekskl. metallak fra 4.990 kr. Halvårlig grøn ejerafgift 330 kr.
Brændstofforbrug v/bl. Kørsel 26,3 km/l. CO2-udslip 88 g/km.
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Odense: 30-40 ejere
af kolonihaver i fare
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på ﬂot fynsk gård
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Kerteminde

Der har både været opture og nedture i livet som selvstændig. Heldigvis ser det lige nu ud til at
gå den rigtige vej for Morten Friis. Foto: Mille Thomsen
Dette er en PLUS-artikel kun for abonnenter

Kerteminde: Livet som
iværksætter og selvstændig er
ikke altid en dans på roser.
- Det er altid meget hårdere, end
man regner med. Man ser jo
målet helt tydeligt foran sig,
men når man først går i gang, er
det meget langt væk, fortæller
Morten Friis.

Morten driver ﬁrma
fra køkkenbordet: Et
år og allerede
overskud
Indland

Kim Larsen-minder:
Da Larsen kaldte
Odenses bykonge for
en laktaske
Artiklen fortsætter efter annoncen

Udstyr for 23.000
kr. - uden merpris
Yaris Hybrid Limited
til 193.990 kr.
Se mere her

Odense 112

Bror til skudoffer i
Vollsmose: - Han
jagtede ham rundt på
parkeringspladsen
Middelfart 112

Tip hjalp politiet:
Flygtet
retspsykiatrisk fange
fundet i Kolding

Toyota Yaris Hybrid H3 Cyan Limited. Design, smart og cyan pakke til samlet værdi af
23.000 kr. Begrænset antal gælder så længe lager haves. Brændstofforbrug ved blandet
kørsel op til 27 km/l. CO2-udslip fra 84 g/km.

Han synes, at man i Danmark i
højere grad burde hjælpe nyopstartede virksomheder økonomisk, da
det som nyopstartet er rigtig svært at få kassekredit. Det kan man gøre
på ﬂere måder, for eksempel foreslår Morten Friis, at man kan hjælpe
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virksomheder økonomisk ved at lade dem slippe for at betale moms i
en periode.
Ifølge ham er økonomien nemlig den største og sværeste faktor i
opstarten af en virksomhed, og årsag til at mange nyopstartede
virksomheder går konkurs. Hans egen erfaring er i hvert fald, at det ikke
er helt ligetil at starte sin egen virksomhed i Danmark, hvor der
økonomisk ikke er meget hjælp at hente.
Mange har haft en eller to virksomheder, der er lukket, eller gået
konkurs, før de endelig får succes med en virksomhed. Noget Morten
Friis også selv har prøvet.
- Det går op og ned ad bakke, men man må bare hænge i og blive ved
med at tro på det, selvom det nogle gange er svært.
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Bilen er vist med ekstraudstyr. Pris er inkl. leveringsomk. 3.980 kr.
ekskl. metallak fra 4.990 kr. Halvårlig grøn ejerafgift 330 kr.
Brændstofforbrug v/bl. Kørsel 26,3 km/l. CO2-udslip 88 g/km.

Toyota Yaris Hybrid H3 Cyan Limited.
Design, smart og cyan pakke til samlet
værdi af 23.000 kr. Begrænset antal
gælder så længe lager haves.
Brændstofforbrug ved blandet kørsel op
til 27 km/l. CO2-udslip fra 84 g/km.
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