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Hestepæren bliver renset for alger.

Lørdag 29. april 2017

Udenfor sæsonen

Tekst: Helle Hansen

BonBon-Land tager imod de første gæster i dag, men hvad sker der egentlig i de

Foto: Thomas Olsen

måneder, hvor forlystelsesparken har lukket for publikum?

D

et er den 29. april, og i dag åbner BonBon-Land.
Forlystelsesparken i Holme-Olstrup ved Næstved er
klar til at modtage de første af sæsonens
mange gæster. Der er ingen vilde nyheder i år, så hvad er der egentlig foregået
på Gartnervej det halve år, hvor parken

har været lukket? Udefra har der set tomt
og øde ud, men de 25 fastansatte har alligevel uden problemer fået tiden til at gå
med noget fornuftigt.
Manden med det store overblik er den
38-årige nordmand Mattis Wilms, som
sidste sommer blev ny direktør for BonBon-Land, da forgængeren Niels Feerup
rejste til Vietnam for at udvikle en ny forlystelsespark for ejerne, den spanske forlystelseskoncern Parques Reunidos.

Den nye madplan
- Uden for sæsonen går vi ned på normal arbejdstid, siger Mattis Wilms på
klingende norsk.
Som direktør for forlystelsesparken er
han involveret i alle planer og skal lave
rapporter til ejerne om den forgangne
sæson, blandt andet om hvad der har været mest populært.
- Vi bruger meget tid på tilpasse kva-

- Når man i hele vinterhalvåret har arbejdet på at få alt til at klappe, når parken
åbner, så vil vi ud og se, hvordan gæsterne reagerer, se børnene, som har det
sjovt, siger BonBon-Lands direktør Mattis Wilms.

litet, pris og logistik, for når først vi åbner, så skal alt bare køre, og det skal gå
stærkt, siger Mattis Wilms, der også har
det overordnede ansvar for budgetter og
planlægning.
- Cirka to gange om ugen i vinterhalvåret prøvesmager vi pizza, pølsehorn og
kager til parkens madsteder, siger direktøren uden den store beklagelse, for alt
bliver testet, før det kommer ud i parkens
spisesteder. I BonBon-Land er madplanen noget mere omfattende end den,
man muligvis laver derhjemme for en uge
ad gangen. Her gælder madplanen alle
spisesteder hele sæsonen igennem, og
alle aftaler med leverandører skal være
på plads inden sæsonen. Burgere og fries
er det mest populære efterfulgt af pizza,
mens en kartoffelspiral bliver en af årets
madnyheder.
Men ellers skal der, som noget af det
første når parken lukker for sæsonen, designes T-shirts og anden merchandise, da
det tager noget tid at få fremstillet.

Det du ikke ser
- 90 procent af arbejdet med at klargøre
parken ser folk aldrig. Når tingene er lavet, lægger de ikke mærke til det, men de
ser det, hvis det ikke er i orden, pointerer
Mattis Wilms og taler om klippede buske,
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Tekniker Jørgen Olsen er ved at montere
sæder i de fire vogne til Vildsvinet, efter
han har haft dem splittet i atomer og brugt
to-en-halv måned på at installere nyt sikkerhedsbøjlestystem, skifte lejer, give hjulene ny belægning og gennemgå alle delene. En vogn med gæster i vejer 3 tons.

de bliver samlet igen. Da avisen besøger
parken, er han ved at være færdig med at
give Vildsvinet den helt store tur.
- Her er kommet nyt sikkerhedsbøjlesystem, så bøjlerne sidder tættere på folk i
vognen. Derfor har jeg haft alle sæderne
af, siger han, der i det hele taget har haft
vognene fuldstændig splittet ad for at kunne smøre lejer, udskifte belægninger på
hjulene og udskifte slidte dele, ligesom
magnetbremser bliver gennemtjekket.
På Henrik Anderssons kontor finder vi
to konsulenter fra Teknologisk Institut,
som hvert år op mod åbningen tilbringer
to-tre dage i parken, mens de undersøger
alle forlystelserne:
- Vores inspektion er en væsentlig del af
sikkerheden for gæsterne, pointerer Jan
Laursen. Med i kontrollen er for eksempel, om BonBon-Lands egne vedligeholdelsesprocedurer er gode nok.
- Vi prøver fysisk hele forløbet, fra gæsten går ind, til vedkommende forlader
forlystelsen igen, forklarer Morten Ulletved. Efter hver test laver de en inspektionsrapport. Og er der noget galt, bliver
parken straks bedt om at udbedre det, og
så tester de igen.
- Vi kommer også på uanmeldt besøg
i løbet af sæsonen, hvor vi blandt andet
tjekker, om sæsonarbejderne ved forlystelserne med særlig risiko - de der er
høje eller kører hurtigt - har helt styr på
procedurerne, hvis folk skal evakueres, nævner Jan Laursen.

Sæsonarbejderne

BonBon-Lands tømrer Kevin Taylor laver alt træarbejdet i parken. Denne vinter har
han blandt andet lavet nye tage over nogle guldgraverbassiner i cowboybyen. I baggrunden er en slamsuger ved at tømme bassinerne for vand og visne blade, inden de
gøres ordentligt rene og igen fyldes med vand.

beskårne træer, malede hegn og nylagte
fliser.
At rense alle steder i parken for alger og
vaske tingene af tager også en del tid. Der
er immervæk 250 figurer i parken samt
en del både, som skal vaskes. En del af
dem skal også males. Nogle figurer skal
på værksted og have repareret dele, som
ikke længere fungerer optimalt.
Budgettet for vedligehold er højere nu,
end det har været de foregående sæsoner
for at få parken helt up to date.
- Når parken lukker for sæsonen, er vi
klar, siger den nye tekniske direktør Henrik Andersson, der er i fuld gang med at
indføre et elektronisk vedligeholdelsessy-

stem, der også skal fungere som en app,
så teknikerne kan se opgaverne på mobilen og kan afslutte dem i systemet med
det samme.

Tjek
Parkens teknikere har ansvar for hver deres forlystelser, som de i sæsonen tjekker
dagligt og i løbet af vintersæsonen laver
den store årlige service på.
- Alle svejsninger på alle forlystelser bliver ultrascannet hver vinter, fortæller tekniker Jørgen Olsen.
Nogle gange er det nødvendigt at sandblæse dele for at kunne reparere dem,
og så skal de males igen bagefter, inden

Inden den ny sæson starter,
bliver der også brugt en del tid
på at ansætte og oplære de 425
sæsonarbejdere.
23-årige Janus Stimose fra forlystelsesafdelingen har ansvaret for de omkring 200 sæsonarbejdere i den del af
parkens organisation. Her er cirka 80 nye
hvert år, hvoraf de fleste er unge under 18
år, som kommer til at stå ved de mindre
forlystelser.
- Når man står i en forlystelse, handler
det om god service og sikkerhedsprocedurer, og alle kommer op til en teoriprøve i den forlystelse, de passer, siger Janus
Stimose.
- Sikkerheden skal overholdes, og hvordan håndterer man på en god måde gæster, som ikke vil overholde reglerne? Det
er en del af oplæringen, forklarer han, der
har ansvaret for vagtplanen og jonglerer
rundt med et ret stort Excel-ark, men der
skulle være styr på det hele, til sæsonen
starter.
Den ny sæson begynder i dag klokken
11.

2017 byder på en ny maskot, hankatten,
som har bijob i økonomiafdelingen. Parken er dermed oppe på 10 maskotter.

