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ÅRSBERETNING 2019. 
NAF SENTERET TØNSBERG. 

 

Vi har hatt full pågang både av NAF Tester og Periodiske Kjøretøykontroller. Vi var fullt 

bemannet fra 1/1-19 etter noen år med langtids sykemeldinger. 1/5-19 Sluttet Magnar Tuft 

som senterleder. Magnar avviklet opptjent ferie fra Februar 2019 og frem til sluttdato. 

Richard Frugaard har tatt over som ny Senterleder fra 1/3-19. Antall ansatte gikk fra 6 til 5 i 

2019. 

 

NAF Avdelingen kjøpte i 2018 inn to elektriske sykler vi kunne ha til utlån til våre kunder. 

Flere av våre tester tar jo nesten to timer, det er derfor mange som setter pris på å kunne gjøre 

noen ærend ved bruk av el-sykkel i stedet for å bare sitte og vente. Utlån av syklene er økende 

i 2019. Mange positive tilbakemeldinger. Utlånet er begrenset til sesong med forsvarlig føre. 

 

I løpet av 2019 har vi utført følgende tester: 

Periodisk Kjøretøykontroller  1898 stk.   

Etterkontroller PKK     414 stk.   

Garantiutløpstester                   227 stk. 

Salgstester                                  50stk. 

Kjøpstester                                64 stk.   

Driftstester                                  39 stk. 

 

I tillegg kommer oljeskift, vinduspusserskift, batteriskift og andre justeringer, 

konsulentrapporter, mm. 

 

Vi utførte i tillegg et stort antall tester for Næringslivet og den største av disse er 

Auksjonen.no (ca 2000stk). 

 

Næringslivs tester utgjør ca 60% av senterets inntekter på test og kontroll. 

     

 

I år var det vår samarbeidspartner Dekkmann som foretok dekkskift for medlemmene. Dette 

fordi vi her på NAF Senteret har full pågang av andre tester og EU-kontroll, ventetiden ville 

derfor bli alt for lang vedr. dekkskift. 

 

Vil med dette takke lokalavdelingen for et godt samarbeid og for den økonomiske støtten vi 

får. I 2019 gjorde vi investeringer som hjelper til med å opprettholde teknisk utstyr som hele 

tiden er fremoverrettet og aktuelt. 

2020 kommer til å bli et hektisk år på NAF Senteret Tønsberg. Siden Næringslivs oppdragene 

tar opp såpass mye av kapasiteten ved senteret og er økende er det besluttet å starte opp 2 

testespor lokalisert hos vår største oppdragsgiver Auksjonen.no. To ansatte flytter fra NAF 

senteret og til ny arbeidsplass på Sem. Det vil bli ansatt folk for å opprettholde bemanning på 

senteret. Alle vil fortsatt være ansatt ved NAF senteret Tønsberg. Dette vil medføre at det vil 

bli frigjort kapasitet/plass på senteret som skal fylles med andre oppdrag. Det er nærliggende 

å tenke at denne kapasiteten skal brukes til oppstart av et mini/midi verksteds konsept. Det vil 

si at medlemmene vil etter hvert får tilbud om Reparasjoner/utbedringer etter PKK og få 

utført service ved senteret i Tønsberg. Dette vil føre til store investeringer lokalt på senteret i 

2020 som vi mener vil utvide vårt tilbud til medlemmene våre. 

   

Å feire Julebord sammen med Avdelingen er også alltid hyggelig! Vi takker for 

hjertestarteren vi fikk i julegave til senteret. Den er trygt plassert i resepsjonsområde. 

 



  

Vennlig hilsen  

 

Richard Frugaard 

Senterleder NAF Senter Tønsberg. 


