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Grenaa er Djurslands hovedby
I dette nummers Erhvervs-Panel slår en af 
bidragsyderne til lyd for det enkle budskab, 
at Norddjurs Kommune SKAL se Grenaa som 
Djurslands hovedstad.

At det ikke forholder sig sådan i dag, fremgår 
bl.a. klart af kommunalbestyrelsens mål i kom-
muneplanen for detailhandel: »At fremme et 
levende og varieret handelsmiljø i bymidterne i 
kommunens hovedbyer«.

I slipstrømmen af dannelsen af de nye kommu-
ner var det sikkert mest spiseligt politisk, at 
fokusere på harmonisering og kunstig for-
fordeling af »goderne«. Men det snævre og 
provinsi elle tidsbillede, bør der i alles interesse 
hurtigst muligt ændres på.

Det er på tide, at gøre op med den misforståede 
ligestilling og holdningen om, at hvad ikke alle 
kan få, må ingen få. Kendsgerningen er, at Gren-
aa suve rænt er den største by på Djursland. Der 
bor for eksempel over fem gange så mange som 
i den næststørste og flere end i alle de øvrige 
byer i kommunen tilsammen.

Når langt hovedparten af verdens befolkning, ef-
ter de fleste forskeres mening, i fremtiden vil bo 
i byer, får Grenaa i sig selv kamp nok til stregen, 
for at gøre sig til og opnå status som »storby«. 
Og have kraften til at bevare uddannelses-
institutioner, politigård, retsvæsen...

Ved forholdmæssigt at underprioritere udviklin-
gen af Grenaa væsentligt, udvandes byens frem-
tidsmuligheder. Og det bliver ikke kun en trussel 
for byen, men for hele Djurslands udvikling. Alle 
bør bære brændsel til lokomotivet, så vi sammen 
får mest fart og tempo på en positiv erhvervs-
udvikling. Også for detailhandlen.

Redaktionen

Erhvervs·Panelet 4
Hvad skal til for at sikre og udvikle handelcentret i Grenaa 
som Djurslands største?

Syddjurs Udviklingspark  6
søger nye lokaler  
Udviklingsparkens domicil på Sortevej i Hornslet skal flyttes ved 
udgangen af september i år. Nye faciliteter søges, men det ser ud 
til at det bliver svært i forhold til tidshorisonten. Imens er flere 
virksomheder på vej væk til nye adresser. Nogle flytter fra kom-
munen. Men man kan naturligvis også spørge: Hvor længe er en 
virksomhed en iværksættervirksomhed?

SuperBrugsens nye mand i Glesborg 8
Han er fra Hanstholm. Og selv om han er ganske ung, har han 
allerede været og boet mange steder. På job for Brugsen. Nu 
gælder det SuperBrugsen i Glesborg. Djurslands største. 
Det glæder han sig til.

Den lokale færgerute til Sverige  10
Profil: Som en afdeling af et af Europas største færgerederier 
er Grenaa-Varberg ruten en markant del af transportnettet på 
Djursland. Fra Grenaa Havn transporterer Stena Line årligt i 
tusindvis af passager og store godsmængder til og fra Sverige. 
Dertil en hel del serviceopgaver omkring af- og pålæsning. 
Alt sammen med en høj grad af service fra et professionelt og 
dedikeret personale.

Hvor bevæger 13
arbejdskraften sig hen?
Målt i forhold til den samlede beskæftigelse, så er der omkring 
tre gange så mange i Syddjurs, der dagligt arbejder i andre kom-
muner, end der er i Norddjurs. Århus er i Syddjurs den helt store 
magnet, hvor udpendlingen i Norddjurs mere ligeligt er fordelt 
mellem oplandskommunerne. Men hvordan ser det ud med 
indpendlingen?

Ajour – kalender – navne – 16
selskaber – regnskaber
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H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:

Køb af jern- og metalskrot

Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg, 
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave! 
Ring og få et uforpligtende tilbud.

TIL SALG
Grenaa - Dagligvarebutik

Bygningen fremstår indbydende i god stand og med højt til loftet.

Ejendommen er velbeliggende med 
omkringliggende beboelse, i nær 
tilknytning til havnen samt facade 
mod Strandgade.

3.735 m2 grund med tinglyst 
brugsret til parkeringspladser foran 
ejendommen samt tilkørsel og oplag 
bag ejendommen i tilknytning til 
lager og kontor. Kalkværksvej 3A, Grenaa

Erhvervscenter Østjylland - Århus
☎ 86190300 · www.homeerhverv.dk

Biltelefon Montøren har eksisteret i 19 år, og lægger stor vægt på
omhyggelighed og finish, så monteringen bliver en naturlig del af

bilens instrumentering. Vi monterer ude hos Dem selv, når det 
passer i Deres tidsplan, og samtidig kommer vi over hele landet.

4018 2700

www.biltelefonmontoren.dk   info@biltelefonmontoren.dk

Anlæg til satelitovervågning

Bilalarmer

Bilstereo

GPS-anlæg

Mobiltelefoner

Faste lave priser, og garanti for et godt tilbud inden monteringen.

Ring

kio@davai.dk    ·    +45 21 40 79 55    ·    www.davai.dk

Mobile værksteder

Lager containere

Mobile industri køkkener

Mandskabs containere

Industri malings blandeunit 
med varme og ventilation

SALG 
UDLEJNING

Salg og udlejning af alle former for container løsninger. Speciel opbygning
af 10-20-40" containere efter kundens ønske. 
Feks.:

Containere

 

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S

Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32

Biltlf. 23 31 48 40

Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning

Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde

Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged
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Ingen redning for 
Aarhus-Kalundborg
Beslutningen om at lukke kombiruten mellem 
Aarhus og Kalundborg står ikke til at ændre. ”For 
at højne rederiets drift og sikre positive tal på 
bundlinjen vil færgeruten lukke. Vi fastholder hur-
tigruten Ebeltoft-Odden og vil yderligere udbygge 
hurtigfærgen mellem Aarhus og Odden,” sagde 
bestyrelsesformand Frantz Paludan ved general-
forsamlingen den 26. april.  

Mere handel ved 
rundkørslen i Hornslet
Byrådet i Syddjurs giver nu mulighed for, at der 
ved rundkørslen syd for byen kan blive plads til 
mere end det ene supermarked, der er der i dag. 
Det kunne ikke lade sig gøre i den gamle kommu-
neplan i Rosenholm Kommune. Den nye beslut-
ning er indføjet i kommuneplanen for 2009-2013. 
Borgmester Kirstine Bille fortæller, at man for-
trinsvis skal lægge butikker i midtbyen, men der 
er mulighed for at lave centre med lokalforsyning, 
hvis der statistisk er et opland. Hun ser beslutnin-
gen som en udviklingsmulighed for Hornslet.  

Forskel i liggetider for 
feriehuse i Syd og Nord
Der er syv måneder til forskel på landets korteste 
og længste salgstider, når det gælder fritidshuse. 
Det går hurtigst i Gribskov med en liggetid på 
202 dage og langsomst på Lolland med 410. I 
Syddjurs er gennemsnitstallet 233 og i Norddjurs 
er det 309. Gennemsnittet for hele landet er 265 
dage. 

Lettere erhvervsfrankering
Post Danmark tilbyder nu at frankere erhvervs-
post ved Erhvervsindleveringen på Stationsplads 
2 i Grenaa. Tidligere tilbød Post Danmark kun 
frankeringsservice ved indlevering af de tre post-
centre i Fredericia, Aarhus og København. ”Vi vil 
gøre det nemt for vore kunder,” siger produkt-
chef Christian Rosengaard ved Facility Service. 
”Derfor udvider vi nu muligheden for indlevering 
af breve til Frankeringssservice, så virksomhe-
derne ikke længere skal til brevcentret i Aarhus 
for at få frankeret deres post.”

Prismodtager hos 
Sapa Profiler
Ved vindmølleindustriens årsmøde i Aarhus blev 
30-årige key account manager Jan Weier som 
den ene af to kåret ved årsmødets talentpris 
2011. Jan Weier har gennem en stærk vilje til 
at gøre en forskel udmærket sig ved at udvikle 
et stærkt internationalt samarbejde i industrien, 
herunder blandt andet Vestas, hedder det i ind-
stillingen.

Erhvervs·panelet

Væsentlig flere detailhandels-m2

Det er ærgerligt når butikker lukker 
og lokaler står tomme for en tid. 
Men vi skal se på det som nye 
muligheder for byen. Efter flytning 
af Danske Bank og Kvickly har 
byen faktisk fået væsentlig flere 
kvadratmeter til detailhandel. For at 
udvikle handelslivet i Grenaa, skal 
vi fortsætte med at yde den gode 
service til kunderne. Vi skal repræ-
sentere stort set alle dele af detail-
branchen og spisesteder. At der er 
flere forskellige butikker indenfor 
den samme branche er fint – blot 
disse differentierer sig fra hinanden. 
Lokaler af en fornuftig størrelse og 
standard skal også være til rådighed 
for nyetablerede.

Birgitte Buus, Djurslands Bank, 
formand Handels center Grenaa 

Ingen udvikling i at flytte 
 handlen uden for bymidten
For det første, skal der en holdnings 
ændring til blandt de butiksdrivende 
i stedet for kun at tænke på sig selv, 
skal man tænke på Grenaa som én 
stor virksomhed, hvor hver forret-
ning er en afdeling i virksomheden. 
Og for at virksomheden skal køre 
optimalt, skal alle afdelinger fungere 
og deltage aktivt. Vi skal tænke som 
centrene gør, og løfte opgaven i flok 

(markedsføring inkl.). 
For det andet skal vi sørge for, at der 
bliver en kobling til byen, lige meget 
hvor man flytter handlen hen uden 
for bymidten, så der hele tiden er 
en form for ligevægt, da der ikke er 
nogen udvikling i at flytte handlen 
andre steder hen, og udvande 
centrum. Det kaldes i min verden for 
afvikling.

Kludekræmmer Brian Ødis Johan-
sen, Step In

Skab rum til store varehuse
Der bør findes en model til sam-
menlægning/ombygning, udbygning 
i gårdsarealer,  af de mange alt for 
små butikslokaler i Grenaa midtby. 
Lokalernes størrelse er fra før ”ruder 
knægts tid”, det er ikke muligt at 
skabe en tilstrækkelig stor omsæt-
ning/indtjening og medarbejdere 
nok i disse små lokaler, derfor de 
hyppige åbninger og lukninger i 
midtbyen.
Hvis en butik ikke har tilstrækkeligt 
med omsætning og dermed flere
medarbejdere, er det ikke muligt i 
længden at have den nødvendige 
lange åbningstid og søndags åbent, 
som forbrugerne kræver.
Grenaa’s uheld er, at den gamle GD 
fabrik ikke lå i midtbyen, havde den 
gjort det, ville den have været fyldt 
med nye flotte butikker, der kunne 
understøtte butikkerne i centret. 
Men det kan nås endnu.
Myndigheder og grundejere har 
forsømt at skabe rum til store
supermarkeder/varehuse i midtbyen.
Ethvert butikscenter er bygget op 
omkring en stor magnet, et Føtex, 
Bilka, Kvickly, en sådan magnet har 
vi ikke i Grenaa midtby,  hvis dette  
ikke kan skabes af frivillighedens 
vej, må der ekspropriationer til. Find 
nu den plads til  Føtex i midtbyen.

 
Indehaver B. Steen Andersen, 
Ønskebørn og Seeds Grenaa

Der er forlængst sikret plads
For at handelsbyen Grenaa skal kun-
ne bevare sin tiltrækningskraft som 
handelscenter og klare sig i konkur-
rencen med de øvrige indløbssteder 
på Djursland, skal bymidten byde på 
oplevelse. Man skal kunne opleve 
det gamle købstadsmiljø, spæn-
dende byrum, mange og forskellige 
butikker med et stort vareudbud 
samt et livligt og koncentreret han-
delsmiljø med mange mennesker. 
Bymidten skal også kunne udvikle 
sig i takt med tidens krav. Det kan 
den i kraft af, at der forlængst er 
sikret plads til større butikker, et nyt 
stort varehus, opførelse af nye butik-
ker og de nødvendige p-pladser.

Lars Møller, formand for Kultur 
og udviklingsudvalget i Norddjurs 
 kommune

Ens åbningstider 
og samlet beliggenhed
Jeg vil gerne fastslå , at jeg ikke 
mener, at Grenaas handelsliv er 
ringere nu end tidligere, vi følger 
blot konjunkturerne i samfundet, og 
der er ikke flere tomme butiks lokaler 
i Grenaa nu, end der var før det øko-
nomiske opsving. Men såfrem man 
ønsker at udvikle byen, er man nødt 
til iblandt de butiksdrivende i byen, 
at finde fælles fodslag og sikre, at 

Hvad skal til for at sikre og udvikle 

handelcentret i Grenaa som 

Djurslands største?

man i det mindste har åbnings tider 
som minder om storbyernes butiks-
centres åbningstider. 
Dertil er det super vigtigt at samle 
detailhandlen i et koncentreret om-
råde, så mulige kunder fra oplandet 
nemt kan overskue mulighederne og 
få en købsoplevelse, der minder om 
den, de kan få i et moderne butiks-
center.
Butikscentrene stormer frem alle 
steder i landet fordi forbrugerne 
tænder på at alt er samlet et sted og 
har længe åbent, det må vi i Grenaa 
efterligne så vidt muligt, hvis vi vil 
øge vores markedsandel.

Peter Laursen, Domus Ejendomme

Mangel på tætte 
parkerings pladser
De mange tomme butikker er et 
stort problem for Grenaa. Jeg har 
ikke lige løsningen på, hvad man kan 
gøre ved det.
Det helt store problem i midtbyen 
er mangel på tætte parkeringsplad-
ser – kunderne gider ikke gå ind til 
gågaden. Vi kunne have haft dobbelt 
så mange kunder, da vi havde butik 
i Østergade, hvis kunderne havde 
kunnet parkere lige udenfor.
Vi bruger facebook for at få vores 
egen generation ind i butikken. Det 
kunne være, man skulle smide rekla-
mer i TV2. Vi kom på i syv minutter 
– det har givet rigtig os meget. Der 
får vi fat i de ældre, de unge skal vi 
have fat i via nettet.
Vi bruger også vores hjemmeside til 
at skaffe kunder i butikken.
Når vi skriver ud om morgenen, at vi 
har frisk sushi, kommer folk vælten-
de om eftermiddagen, når de får fri.

Ulrik Trieb
Frisk Fisken, Grenaa Havn

Færre og større butikker med 
oplevelser er vejen frem
Nøgleordene må være sammenhold 
og fælles fodslag. Man skal kunne 
se ud over sin egen lille næse. Vi 
skal tænke Grenaa som et stort han-
delscenter, hvor vi hver især er med 
til at gøre hinanden stærkere.
Vi skal have kunderne til at blive 
hjemme i byen. Bliver mor hjemme, 
gør søn og far også. ALT nyt/udvik-
ling er velkommen.
Desværre er Grenaa ikke stor nok 
endnu til, at handelscentrum
er delt i både midtby, GD-grunden 
og Trekanten. Der sker for lidt/er 
tomt ALLE steder. Der er udfordring 
i forhold til at få bundet det hele 
sammen.
Butiksdød er ærgerlig, men kan 
også give nye muligheder!
Der er alt for små butikslokaler over 
hele byen. Lokalplanen åbner op for 
sammenlægning af flere matrikler, 
så færre og større butikker med bed-
re muligheder for at give kunderne 
oplevelser er vejen frem.
Norddjurs kommune SKAL se Gre-
naa som Djurslands hovedstad.
Her bor flere borgere end de næste 
ni byer tilsammen! Derfor er det 
også her, der bruges udviklings-
kroner på bymidten.
Så skal det nok smitte af…

Indehaver Claus Sørensen, Cin
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Gennem en halv snes år har Syd-
djurs Udviklingspark været en 
succes. Små og ofte nystartede 
virksomheder har kunnet se forde-
len ved et slags bofællesskab. Det 
har været inspirerende, og de har 
kunnet opbygge netværk på kryds 
og tværs af brancher. Og så har de 
haft adgang til fælles faciliteter fra 
kantine til printere, kopimaskiner 
og den slags. Det har mange været 
glade for. Det har samtidigt været 
billige lejemål, som alle har kunnet 
betale. Nu ser det hele ud til at være 
slut. I hvert fald på Sortevej. 

Fra 1. oktober er det Hornslet 
Bogtrykkeri, der har indgået en ny 
aftale for leje af de to store industri-
haller, og bygningens ejer, Johnson 
Controls, der er tilbage. 

Som Erhverv Djursland har fået 
det oplyst, så blev lejemålet forlæn-
get et år frem i slutningen af 2010. 
Noget kunne derfor tyde på, at man 
ikke har været tidligt nok ude med 
hensyn til at finde andre lokaler. 

Det, der har gjort det hele yderli-
gere besværligt, og som måske har 
gjort en eventuel fortsættelse umu-
lig, er, at brandtilsynet ikke længere 
har villet godkende bygningen under 
de nuværende forhold. Ifølge øko-
nomidirektør Torben Linaa Hansen 
fra Johnson Controls vil de nødven-
dige ombygninger, som Brand- og 
Bygningstilsynet kræver, medføre 
så store udgifter, at de nuværende 
lejere næppe ville finde det attraktivt 
længere.
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Videnpark ved Kalø Vig
Syddjurs Udviklingspark i Hornslet er klar til at 
spille en afgørende rolle i driften af en ny base 
for kommende it- og forskervirksomheder. Den 
nye videnpark skal være en del af Syddjurs 
Kommunes planer om nye erhvervs- og boligom-
råder langs Kalø Vig. ”Bestyrelsen for Syddjurs 
Erhvervsforening og Syddjurs Udviklingspark har 
set og drøftet chartret Kalø Bugt og bakker det 
kommende arbejde op og tager gerne del i løs-
ningen af de mange udfordringer. Bestyrelsen er 
i fuld gang med at opstille forslag til organisation, 
budget og handlingsplan for Syddjurs Videnpark,” 
siger erhvervsdirektør Søren Holm. 

Virksomheder får 
royalt besøg
En række virksomheder i Norddjurs Kommune 
får royalt besøg, når regentparret aflægger visit 
i forbindelse med deres årlige sommertogt. 
Programmet indeholder besøg hos Datagraf A/S, 
Djurs Mad I/S, De Danske Gærfabrikker, møbel-
designer Hans Sandgren Jakobsen, Dronningens 
Ferieby og Terma A/S.
”Vi lægger vægt på, at besøgene afspejler kom-
munen i både dens geografiske udstrækning, 
men også viser bredden i Norddjurs: En kom-
mune med plads til både højteknologi, kreative 
virksomheder og traditionelle erhverv”, siger 
Norddjurs’ borgmester Jan Petersen.
Også institutioner og kulturelle flagskibe får be-
søg, bl.a. ungdomsskolen Ungnorddjurs, Herre-
gårdsmuseet Gl. Estrup og Baunhøj Mølle.

13 LAG projekter indstillet
LAG Djursland har indstillet 13 ud af 27 ansøgte 
projekter til økonomisk støtte. To under fiskeri-
programmet og 11 under landdistriksprogram-
met. Projekterne er (tal i parantes er det indstil-
lede beløb i kr.):
Ålekvasen Rigmor af Ebeltoft (430.000), Neptun 
Agn Aps (97.000), Danhostel Gjerrild (445.000), 
Djursland Ferie-, Yoga- og Meditationscenter 
(153.000), Ådalens Aktivitetsplads, Allingå-
bro (65.000), Banestien Allingåbro-Ryomgård 
(750.000), WorldWall (21.000), Fregattens digi-
tale søslag (400.000), Aktivitets- og 
oplevelsesanlæg ved Rosmus (325.000), Klassi-
ske Koncerter - Festival i Djurs og Mols (66.000), 
Vedvarende energi til inspiration og nytte i ener-
giske historiske rammer (485.000), Lokalhistorie 
på hjemmecomputer (270.000), ABCHOF BIO 
Halm-brændselspiller (500.000).

Berlingske køber ugeavis
Ebeltoft Folketidende, der er udkommet siden 
1926, er med overtagelse 2. august, købt af 
Berlingske Media. Skiftet sker i forbindelse med 
Niels Hvitved’s overgang til pension. Mediekon-
cernen ejer i forvejen fire ugeaviser på Djursland 
og det er planen at flytte tilbage til Folketidendes 
oprindelige lokaler i centrum af Ebeltoft og blive 
synlig i bybilledet.
Ugeavisen har oplag på 15.700.

Flere flytter ud
Erhverv Djursland har midt i april 
måned været i kontakt med 11 lejere 
i Syddjurs Udviklingspark. Heraf 
fremgår det, at Createch Aqua, 
Partex Data, Inter Aqua Advance, 
Interroll  Nordic og Varo Specialma-
skiner flytter ud – eller er flyttet – til 
andre adresser. Et par af dem flytter 
til Aarhus Kommune.

Tilbage er der Comlogic, Sim-
planner, Biored, Innoware og MVR 
Security. De venter og ser hvad der 
sker. En enkelt har en plan B om at 

flytte til Lystrup. Alle er begejstrede 
for fællesskabet, og alle synes, at 
det ville være ærgerligt, hvis det 
hele skal nedlægges. En trøst er, at 
en del af dem kan flytte deres virk-
somhed hjem i privaten i en periode. 
”Vi er en softwarevirksomhed, og vi 
kan tage vores ting under armen og 
flytte hjem i soveværelset, hvis der 
er behov for det,” siger Lene Drud 
fra Simplanner. 

Så er der Hornslet Bogtrykkeri. 
Her siger Hother Hennings, at han 
er meget glad for, at det er lykkedes 
at forlænge lejemålet. Det er et 
lejemål, der er ideelt til vort formål, 
siger han. Virksomheden overtager 
om kort tid begge produktionshaller. 

En uheldig situation 
Torben Linaa fra Johnson Controls 
beklager situationen. ”Vi har jo 
ingen intentioner om at smide folk 
ud,” siger han. ”Det er en uheldig 
og ulykkelig situation, og vi er da lø-
bende i kontakt med Søren Holm fra 
Udviklingsparken. Som det hele ser 
ud nu, så er det en dum situation 

Vi kan tage vores ting 
under armen og flytte 
hjem i soveværelset.

Syddjurs Udviklingspark søger nye lokaler
Udviklingsparkens domicil på Sortevej i Hornslet skal flyttes ved 

udgangen af september i år. Nye faciliteter søges, men det ser ud 

til at det bliver svært i forhold til tidshorisonten. Imens er flere 

virksomheder på vej væk til nye adresser. Nogle flytter fra kom-

munen. Men man kan naturligvis også spørge: Hvor længe er en 

virksomhed en iværksættervirksomhed?

for alle parter.” Torben Linaa vil dog 
ikke helt afvise, at hvis der virkelig er 
behov for det, så kan en meget kort 
forlængelse af et lejemål eller to vel 
kunne accepteres.

Vi skal finde en løsning
”Vi skal have fundet en løsning, og 
det skulle vi nok have gjort for læn-
ge siden,” udtaler viceborgmester 
Claus Wistoft. ”En af de muligheder, 
vi arbejde med, er det gamle rådhus 
i Hornslet. Men det er jo i brug i 
øjeblikket. Og personalet, der er her, 
skal vi naturligvis også tage hensyn 
til. De kan jo ikke bare flyttes. En 
anden ting, der er vigtig at få afklaret 
i denne forbindelse er, hvor lang tid 
man kan være i et iværksættermiljø. 
Jeg vil mene, at når det nye sted 
er fundet, at man så også sætter 
en tidsbegrænsning på den enkelte 
virksomhed.”

Som det hele ser ud nu, 
er det en dum situation 

for alle parter.

Det er vigtigt at få afklaret, 
hvor lang tid man kan være 

i et iværksættermiljø.

Vi skal have fundet en 
løsning, og det skulle vi nok 
have gjort for længe siden.
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Da Leif Fisker Jensen skulle vælge, hvad han skulle ud-
danne sig til her i livet, stod valget mellem en læreplads 
i Brugsen og så den lokale sportsforretning. Skønt stor 
interesse for sport valgte han Brugsen. Hovedsagelig 
fordi han vidste, at han kunne få en alsidig uddannelse, 
og at han her ville kunne få muligheder for fremover at 
få job i virksomheden andre steder i landet. Han kunne 
komme ud og se sig omkring, og det har han benyttet 
sig af. 

Efter endt udannelse i Hanstholm og 11 måneder 
som soldat i Aalborg, fik han dog lyst til at blive sælger. 
Det var en måde at prøve en anden side af salget. Det 
blev til et års tid hos MasterFoods, der blandt andet 
sælger Mars, Snickers og Bounty.

Men Brugsen trak igen, så turen gik til Hadsund på 
et par barselsvikariater. Han kom hurtigt ind i en såkaldt 
uddeleraspirantpulje, hvor unge mennesker med leder-
potentialer fik et specielt forløb. Han kom blandt andet 
til Hinnerup og Randers i nogle kortere perioder. 

Senere blev det til leder af Brugsen i Nykøbing Mors 
og til SuperBrugsen i Skagen. I Skagen var han i 3½ 
år, og her stod han for en kæmpestor udvidelse og 
renovering i forbindelse med introduktionen af et helt 
nyt butikskoncept. 

I 2007 kom han til Danmarks største Coop-brugs i 
Lystrup. Det er den, han netop har forladt til fordel for 
den medlemsejede SuperBrugsen i Glesborg, som 
størrelsesmæssigt er på niveau med den i Skagen.  
Han mener, at der er større udfordringer for en brugs-
uddeler og den lokale bestyrelse i de butikker, der ikke 
styres af Coop.    

Triatlon
Sport har altid været en vigtig bestanddel af Leif Fiskers 
liv. Som 16-årg, mens han gik på HG, blev det ofte til 
omkring 25 timer om ugen. Han fandt også ud af, at 
holdsport som håndbold og fodbold ikke tiltrak ham 
på samme måde som den individuelle præstation. ”Så 
er man jo selv herre over, om man taber eller vinder,” 
siger han.

Triatlon blev snart hans foretrukne sportsgren. Og 
med gode tider på distancer på 1500 m svømning, 40 
km cykling og 10 km løb lykkedes det ham at komme 
på det danske landshold. Han opnåede at være på et 
hold, som blev dansk mester, han vandt en sølv medalje 

individuelt, han fik en femte plads ved et nordisk 
mesterskab og endelig har han deltaget en enkelt gang 
i Europamesterskabet. Alt dette skete mens han var 
mellem 16 og 20 år. ”Det er 30 kg siden,” siger han 
med et grin. 

I dag er han 33, og han cykler stadig. Det sker i 
weekenderne på enten mountainbiken i skovene 
omkring Hadsund eller sammen med gamle venner på 
racercyklen. 

Cyklen har også været med på de sidste 5-6 års 
ferier ved Gardasøen. Så kan familien hygge sig ved 
vandet om dagen, mens han cykler rundt i bjergene. 
Ofte giver disse ture inspiration til, hvor aftensmaden 
senere skal indtages. 

Nye tider
Leif blev gift med Maiken fra Hadsund, som arbejder 
hos Urtekram i Hobro. Sammen har de en datter på 
6 år. De bor i Hadsund i dag og har ikke umiddelbart 
planer om at flytte. ”Men vi overvejer da at købe et 
sommerhus på Djursland.”

”Der er 74 km fra Hadsund til Glesborg. Den tur ny-
der jeg hver dag. Det er et godt dagligt afbræk. Jeg når 
at sætte mig op til arbejdsdagen i Glesborg, ligesom 
jeg på hjemturen når at indstille mig på, at nu er det 
familien, det skal handle om,” siger han. 

Han fortsætter: ”Men lige nu er der mange nye ting, 

jeg skal sætte mig ind i. Der er meget, der skal læres. 
Per Pedersen, som er den tidligere uddeler, er dog til 
stor hjælp. Han er stadig tilknyttet forretningen som 
konsulent.”

SuperBrugsen i Glesborg er en brugs, der er i god 
gænge. En omsætning på 90 mio. kr., en egenkapital på 
23 mio. kr. og en kassebeholdning på 9 mio. kr. foruden 
54 ansatte taler deres eget sprog. Men forretningen 
står også over for nogle store udfordringer. Man regner 
med en del ombygninger og nybygninger inden for det 
næste 1½ års tid. Lidt afhængig af om en ny vej til Bøn-
nerup skal føres højre eller venstre om Brugsen. Når 
den beslutning er taget, kan Leif og hans bestyrelse gå 
i gang med at udvikle fremtidens brugs i Glesborg. Det 
er noget, Leif Fisker Jensen ser frem til. 
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Så er man jo selv herre over, 
om man taber eller vinder.

Han er fra Hanstholm. Og selv 

om han er ganske ung, har han 

allerede været og boet mange 

steder. På job for Brugsen. 

Nu gælder det SuperBrugsen i 

Glesborg. Djurslands største. 

Det glæder han sig til.

SuperBrugsens nye mand i Glesborg

Brugsuddeler Leif Fisker Jensen, SuperBrugsen Glesborg

Vi overvejer at købe 
et sommerhus på Djursland.
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Line er en af styrkerne for såvel 
selve rederiet som for ruten Grenaa-
Varberg, at den kombinerer gods-
transport med passagertransport. 
Det gør den mere fleksibel end man-
ge andre ruter rundt om i Europa og 
resten af verden. 

I Grenaa ledes ruten af port mana-
ger Inge Lise Riis, der i samarbejde 
med markedschef Carsten Kruse 
og fragtchef Claus Riis sørger for 
at færgen fyldes med passagerer, 
person- og lastbiler og andet gods.  

Havnefaciliteter og 
specialtransporter
”Her på havnen i Grenaa har vi alt 
det udstyr og transportmateriel, 
man kan tænke sig på en moderne 
havn. Vi sørger for omlæsning, sur-
ring og palletering, hvis der er behov 
for det. Vi kan oveni tilbyde speditø-
rerne og virksomhederne at afhente 
gods, hvis det haster, eller hvis det 
befinder sig lidt uden for de mere 
gængse fragtruter på Djursland. 
Mangler der en gaffeltruck eller en 
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terminaltraktor et sted, så kan vi 
løse problemet,” siger Claus. ”Vi 
har også en god lagerkapacitet, hvor 
vi kan anbringe kundernes gods i 
længere eller kortere perioder.”

Fragtchefen pointerer i den for-
bindelse, at der er gode transport-
forhold til og fra begge havne. Ikke 
mindst er Varberg eminent. ”Vi er 
velegnede til specialtransporter. Når 
det handler om lange og/eller brede 
enheder, som f.eks. dele til vindmøl-
ler, så er såvel færgen som de gode 
vejforhold før og efter terminalerne 

ideelle til netop den slags trans-
port.”

Der er jernbanespor helt ud til 
havnen i Grenaa, og fra Varberg er 
der gode og fremkommelige forbin-
delser til resten af Sverige. Desuden 
gør Claus opmærksom på, at Grenaa 
er strategisk godt beliggende og tæt 
på såkaldte transporthubs i Aarhus, 
Horsens og Vejle. 

Overnatning om bord
Turen Grenaa – Varberg tager 4 
timer og 15 minutter. Afgangene 

fra Grenaa er dagligt kl. 14.30 og kl. 
01.00. Hvis man som passager væl-
ger at tage med færgen kl. 01, kan 
man bestille kahyt, stige om bord kl. 
00.30 og sove til kl. 07 næste mor-
gen. På den måde får man en god 
start på den næste dag. ”Vi ved, at 
der er mange sælgere, reparatører 
og montører, der har set fordelen i 
at lade sig transportere om natten, 
og dermed få nattesøvnen med som 
en slags tillægsgevinst.”

Fra Varberg er afgangstiderne 
8.55 og 19.45. 

Claus Riis nævner, at man altid er 
velkommen til at ringe for nærmere 
oplysninger. ”Vil man gerne have 
et par gode råd om overfarten, skal 
man have viden om speditører, der 
kender til ruten – eller noget helt 
tredje, så ring til os. Vi har et dygtigt 
og velfungerende personale, som 
kan bistå med stort og småt i forbin-
delse med ruten.”

Færgeforbindelsen giver muligheder
Da byggebranchen går betydeligt bedre i Sverige end i Danmark er 
Perstrup Beton i Kolind som noget forholdsvis nyt begyndt at eksportere 
vægelementer i beton til Sverige. 

”Med færgeforbindelsen fra Grenaa til Varberg ligger vi jo naturligt i 
forhold til Sverige og vore sydsvenske kunder,” siger adm. direktør Niels 
Søndergaard. 

”Vi har nok en fragt én gang om ugen. Og uden den lokale færge, var den 
eksport næppe blevet til noget. Jeg mener, at færgeforbindelsen Grenaa 
– Varberg er af stor betydning. Ikke blot for os, men for hele Djursland.”

Stena Line
Stena Line er et af Europas største færgere-
derier. Det består af 17 ruter med mere end 
30 færger. Der overføres årligt 1,6 mio. fragt-
enheder, cirka 15 mio. passagerer og cirka 
3,2 mio. biler. Der er 5700 medarbejdere i 
rederiet og hovedkontoret ligger i Göteborg. 

Virksomheden er delt i tre hovedområder: 
Skandinavien, Nordsøen og Irske Hav. Fra 
Danmark går der også færge til Sverige fra 
Frederikshavn til Göteborg og Oslo.

Den lokale færgerute til Sverige

Stena Nautica
Bygget i Nakskov i 1986/2002 
Indregistreret i Göteborg, Sverige
Længde: 135 m
Bredde: 24 m
Antal passagerer: 956 
Antal biler: 330 
Bruttovægt: 19.763 ton
Fragtkapacitet: 1.236 ladmeter  
Motorkapacitet: 17.000 hk 
Fart: 17,5 knob

Food City
Däck 7

Coffee Shop
Däck 7

Café Kattegatt
Däck 7

Som en afdeling af et af Europas største færgerederier er Grenaa-Varberg ruten en 

markant del af transportnettet på Djursland. Fra Grenaa Havn transporterer Stena Line 

årligt i tusindvis af passager og store godsmængder til og fra Sverige. Dertil en hel del 

serviceopgaver omkring af- og pålæsning. 

Alt sammen med en høj grad af service fra et professionelt og dedikeret personale

Fragtchef Claus Riis, Stena Line A/S
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Hvor bevæger 
arbejdskraften sig hen?
Målt i forhold til den samlede beskæftigelse, så er der omkring tre 

gange så mange i Syddjurs, der dagligt arbejder i andre kommuner, 

end der er i Norddjurs. Århus er i Syddjurs den helt store magnet, 

hvor udpendlingen i Norddjurs mere ligeligt er fordelt mellem oplands-

kommunerne. Men hvordan ser det ud med indpendlingen?

Das Auto.

Forhandlerfelt

Download Årets Bil på volkswagen.dk 
mens I venter på at få den.

Den nye Polo fås fra kr. 149.995,- ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved blandet 

kørsel fra 16,9-30,3 km/l, (direktiv 80/1268/EØF). CO
2
 udslip fra 87-139 g/km.                - 

Som Van til 2 personer fås den nye Polo fra kr. 97.700,- ekskl. moms, ekskl. lev. kr. 3.680,-.

Motorjournalisterne har valgt den nye Polo til Årets Bil. Det er de ikke ene om. 

Så fabrikken arbejder p.t. i højeste gear for at holde trit med succesen. 

Men heldigvis slår lidt ventetid ikke skår i begejstringen.

Som tak for jeres tålmodighed, kan I hente en gratis screensaver på volkswagen.dk/polo.  

Så får I et billede af, om den nye Polo matcher jeres bolig.  

Hvis ikke henviser vi gerne til en ejendomsmægler.

PS: Vi har en Polo, som I er velkomne til at prøve. Hvad enten I har købt eller ej.

Hvis man skal se på arbejdskraften 
i en kommune er ens egne borgere 
ofte ikke er repræsentative for det 
erhvervsliv, der findes – eller ikke 
findes – i kommunen. 

I Norddjurs kommer langt de fle-
ste indpendlere fra Syddjurs. Her er 
tallet 1420, mens der fra Aarhus blot 
er 590 og fra Randers 714 personer. 

I den tilsvarende statistik for 
Syddjurs Kommune, så kommer 
der 1665 fra Norddjurs og 1535 fra 
Aarhus, mens der kommer 410 fra 
Randers. 

    Typisk for Norddjurs kommune er, 
at der er væsentlig flere der pendler 
ind end ud. Ved at kigge på andre 
yderkommuner i Region Midtjylland, 
kan man se, at der er markant flere 
indenfor undervisning, der pendler 
ind. Forklaringen er naturligvis, at 
der er placeret flere uddannelses-
institutioner i Grenaa. Hvad angår 
udpendlingen så er det specielt 
inden for handel og transport at den 
er større end indpendlingen. 

I Syddjurs er det mest markant, 
at der er flere inden for industri 

og transport, der pendler ind end 
ud. For videnservice og bygge- og 
anlægssektoren pendler flere ud. El-
lers ser der ud til at være en rimelig 
balance mellem ind- og udpendling 
målt på brancher. 

Pendling fordelt på jobfunktioner
Den helt store forskel mellem Syd-
djurs og Norddjurs kommuner er, 
at der i Norddjurs er et væsentligt 
højere antal ledere og vidensper-
soner, der pendler ind end ud. 41,3 
mod 26,2 5. For Syddjurs vedkom-
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Jo højere uddannelse 
vi får, jo længere vil vi 
bevæge os for et job.

Pendling fordelt på brancher 2009
 
 Indpendling (pct.)  Udpendling (pct.)
 Norddjurs   Syddjurs Norddjurs   Syddjurs
Landbrug, skovbrug og fiskeri  2,8 2,1  1,6 1,5 
Råstofindvinding  0,4 0,3  0,8 0,4 
Industri  17,6 18,0  17,3 13,4 
Energiforsyning  0,4  0,1 0,2 0,7 
Vandforsyning og renovation  2,0 0,2 0,4  1,2 
Bygge og anlæg  7,6 5,4 9,8  8,3
Handel  11,5 13,6 16,1  16,0 
Transport  6,2 14,5 9,8  7,1 
Hoteller og restauranter  2,5 3,8 2,0  1,5 
Information og kommunikation  1,5 1,0 1,9   3,4 
Finansiering og forsikring  2,4 1,2 1,6  2,4 
Ejendomshandel og udlejning  0,7 1,0 1,0  1,3 
Videnservice  2,2 2,7 3,4  6,0 
Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service  2,5 3,8 3,4  3,6 
Offentlig administration, forsvar og politi  5,0 3,8 4,5  4,7 
Undervisning  12,9 9,7 4,8  7,0 
Sundhed og socialvæsen  17,4 14,9 17,6  18,2 
Kultur og fritid  2,4 2,3 1,3  1,1 
Andre serviceydelser mv.  1,9 1,4 2,4  2,1 
Uoplyst aktivitet  0,0 0,2 0,1  0,1 
N (personer)  3204 4417 5825  9577 

Pendling fordelt på jobfunktioner 2009
 
 Indpendling (pct.)  Udpendling (pct.)
 Norddjurs   Syddjurs Norddjurs   Syddjurs
Ledere og videnspersoner  41,3 34,1 26,2 38,7 
Service og håndværksarbejde  19,4 23,6 23,3 21,2 
Manuelt arbejde  39,3 42,3  50,5 40,1 
N (personer)  3204 4417  5828 9577

Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Download de fulde rapporter fra www.erhvervdjursland.dk

LAGERLOKALER TIL LEJE
i den gamle papfabrik i Grenaa

Boax Ejendomme råder over lager- og kontorlejemål i alle størrelser, der kan skræd-
dersys til præcis dit behov. Mulighed for både korttidslejemål og normale lejemål.

LAGER – LAGERHALLER – GARAGER – DEPOTER
Fra mindre lagre og op til 2.000 m2. Lofthøjde op til 12 meter. Pris fra 15 kr./m2.
Indendørs opbevaring af campingvogne samt depotrum til møbelopbevaring og lign.

Vi har læssegrave og tilbyder udendørs opmagasinering af f.eks. trailere og containere.

Vi har bl.a. følgende lejere på området: Danguitar, AvXperten,
Grenaa Transport, SCA Papir, Markman.

Lejepriser er pr. måned excl. drifts- og forbrugsudgifter.

KONTAKT ORLA DAMBO PÅ 

TLF. 86 211 216 / 2020 4407

eller od@boax.dk

Boax Ejendomme er et ejendoms-
investeringsselskab med fokus på
investering i og udvikling af velbe-
liggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og
mere end 15 års erfaring med ejen-
domsudvikling og -udlejning. Vi er
aktuelt på udkig efter ejendomme
med udviklingspotentiale.

AKTUELT
Haller på

100 m2, 300 m2

og 2.000 m2.
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Der er en øget pendling fra 
nabo kommunerne til de store 
byer. Mest udtalt er det i Stor-
københavn. Blot 15 % af de 
erhvervs aktive i Vallensbæk bliver i 
 kommunen. Resten kører ud for at 
tjene pengene. 

I Aarhus, der er omgivet af Syd-
djurs, Favrskov, Skanderborg og 
Odder kommuner, ligger pend-
lingsprocenterne omkring 50. 

   Men højere uddannelse giver 
også øget pendling. ”Jo højere 
uddannelse vi får, jo længere vil 
vi bevæge os for et job. Man vil 
gerne køre langt for at realisere 
sig selv i forhold til lige præcis 
den uddannelse, man har bag sig. 
Og danskerne vil med tiden blive 
mere uddannet,” siger forsker på 
Aalborg Universitet, Henrik Harder, 
ifølge Jyllands-Posten. 

Vi pendler 
mere

mende er der lidt flere der pendler 
ud end ind. Men i øvrigt er der flere, 
der er beskæftiget med manuelt 
arbejde, der pendler ud i Norddjurs. I 
Syddjurs er der lidt flere, der pendler 
ind. 

Pendling fordelt på 
uddannelsesniveauer
Når det handler om uddannelser, 
så fortsætter tendensen med, at 
der er flere med en høj eller højere 
uddannelse, der pendler ind i Nord-
djurs end i Syddjurs. Der er næsten 
dobbelt så mange, med en mellem-
lang videregående uddannelse, der 
pendler ind i Norddjurs og tre gange 
så mange, der pendler ind med en 
lang videregående uddannelse. I 
Syddjurs er fordelingen mere lige. 

Med hensyn til indkomst, så 
er der bortset fra personer med 
en indkomst mellem 150.000 og 
300.000 kroner, flere med en høj – 
og en lavere – indkomst, der pendler 
ind i Norddjurs. I Syddjurs er der 
flere, der tjener op til 300.000, der 
pendler ind. Over dette beløb er det 
omvendt. 

Hvor bevæger 
arbejdskraften sig hen?

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

AUTOREKLAME
Bøhl Skilte & Solfi lm pakker professionelt din bil ind. Giv din bil et farveskift i en 

periode på op til 10 år og bevar den kostbare originallak. 
Supplér evt. med dekoration.

 
Vi fremstiller alle former for selvklæbende foliedekorationer i gennemfarvet PVC, 

med op til 10 års holdbarhed.

SOLFILM 

Bøhl Skilte og Solfi lm monterer professionelt solfi lm i biler og bygninger.
 

Vi har mange års erfaring på området, og kan derfor tilbyde montering af solfi lm til 
konkurrencedygtige priser. Vi monterer både hjemme og „ude af huset“.

Ring eller mail til os for for yderligere information!

Stadionvej 4 · 8570 Trustrup · Tlf. 87 59 21 27  
hb@bohlskilte.dk · www.bohlskilte.dk 

konkurrencedygtige priser. Vi monterer både hjemme og „ude af huset“.
Ring eller mail til os for for yderligere information!
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Alle data er indhentet i perioden 
26.03.2011 - 29.04.2011. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Advokatfirmaet Zacher &  
Andersen A/S
Havnevej 11 1, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 6,1 (6,4)
Resultat før skat 0,1 (1,3)
Egenkapital 0,4 (0,6)
Antal ansatte - (-)

Bike Toyz ApS
Sletten 6, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 9,2 (7,4)
Resultat før skat 1,1 (1,7)
Egenkapital 2,0 (2,0)
Antal ansatte 13 (11)

Djurslands Bank A/S
Torvet 5, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 282,9 (291,6)
Resultat før skat 49,0 (51,2)
Egenkapital 680,7 (635,7)
Antal ansatte 194 (199)

EL:CON Grenå A/S
Finlandsgade 20, 8200 Aarhus N
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 22,9 (27,4)
Resultat før skat 3,5 (6,6)
Egenkapital 8,6 (10,9)
Antal ansatte 55 (63)

Food Diagnostics ApS
Kalkværksvej 3B, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 3,5 (3,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 8 (7)

Helm Skandinavien A/S
Ørestads Boulevard 73, 5., 2300 
København S
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 28,6 (35,5)
Resultat før skat 10,4 (16,7)
Egenkapital 22,7 (27,4)
Antal ansatte 21 (23)

Kattegat Seafood A/S
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 9,5 (12,7)
Resultat før skat -0,7 (2,1)
Egenkapital 24,3 (24,8)
Antal ansatte 60 (61)

Fortsættes side 18

Ålsrode Smede- og Maskin-
fabrik A/S er kommet rigtig 
pænt ud af 2010 med et re-
sultat på 1,8 mio. kr. før skat. 
Og der er lagt i kakkelovnen 
til mere i 2011 – for der er 
nu for alvor kommet gang i 
efterspørgslen. Derfor har 
virksomheden i april måned 
taget første spadestik til en 
ny 1.200 m2 stor hal, der 
skal være med til at gøre 
logistikken i virksomhedens 
produktion bedre. ”Det er 
ikke nogen hemmelighed, at 
vi for længst er vokset ud af 
vores gamle fysiske ram-
mer. Det har i flere år været 
et puslespil at få plads til det 
stigende antal maskiner – og 
når ordremængden så bliver 
ved med at vokse, har vi taget 
konsekvensen”, fortæller Leif 
Basse, der sammen med sin 
søn Brian står i spidsen for 
den familieejede virksomhed.

Nye selskaber

Norddjurs
33583184 GOLD GYM A/S  .......................................................................................  28.03.2011
33585896 ANJA´S GRILL S.M.B.A. .........................................................................  30.03.2011
33590695 BIRKEDAL AGRO ApS  ............................................................................. 04.04.2011
33590040 DATAGRAF GRAPHICS A/S  .................................................................... 04.04.2011
33593112 DANSK RENGØRINGSSELSKAB ApS  ...................................................  07.04.2011
33594208 SKANSEVEJENS TØMRERFIRMA ApS  ...............................................  08.04.2011
33636938 SOENDERGAARD ApS  ........................................................................... 26.04.2011
33638264 PHOTO CARE GRENAA ApS  .................................................................. 28.04.2011
  
Syddjurs
33583427 CEIBA NATURA ET FUTURUM APS  .....................................................  28.03.2011
33583486 RH MALERENTREPRISE APS  ................................................................  28.03.2011
33583516 ANIMAL CONTROL APS  ......................................................................... 29.03.2011
33585047 FELDBALLE MASKINSTATION APS  .....................................................  30.03.2011
33581823 BOBMAN APS  .........................................................................................  05.04.2011
33591454 TRUNNEVANGEN APS  ...........................................................................  05.04.2011
33592256 DE GRAA BUSSER ACTOURS APS  ......................................................  06.04.2011
33593554 DANSK LEASING A/S  .............................................................................  08.04.2011
33596731 FINANS TEAM NORD APS  ..................................................................... 13.04.2011
33596952 FINANS TEAM SYD APS ......................................................................... 13.04.2011
33596294 ZIG TRADING APS  ................................................................................... 13.04.2011
33599706 SYDDJURS BILSYN A/S  ......................................................................... 18.04.2011

Konkurser, likvidationer og opløsninger

Norddjurs
31858593 BSM STØJAFSKÆRMNING APS  ..........................................................  28.03.2011
27690262 PIGERNES VERDEN HOLSTEBRO APS  ................................................  06.04.2011
31610044 MARIENBORG BYG APS  ......................................................................... 13.04.2011
20003499 PARMONA APS  ........................................................................................ 13.04.2011
31263255 A. G. J. BYG APS  ...................................................................................... 15.04.2011
32097308 SAWADEE BEAUTY & WELLNESS 9400 S.M.B.A.  .............................. 15.04.2011
31374855 SCANDINAVIAN TRADING CENTER APS  ............................................. 15.04.2011
19686434 SNEDKERVINDUET APS  ......................................................................... 15.04.2011 

Syddjurs
32556701 NORDICON PRODUCTION APS  ............................................................  28.03.2011
21432946 GOLD MINE APS  ...................................................................................... 04.04.2011
31586178 SELSKABET AF 1-7-08 APS  ...................................................................  08.04.2011
29692955 LASSENS RUSTFRI APS  ......................................................................... 13.04.2011
28148941 SKANTRADING APS  ................................................................................ 15.04.2011
30549457 17.9.2010 APS  ........................................................................................... 18.04.2011  
10418593 GRENAA-HUNDESTED LINIEN AF 1988 A/S  ........................................ 20.04.2011

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Ajour 

Få dit eget eksemplar
Med et abonnement på Erhverv Djursland får du information 
om udviklingen på Djursland, nye inputs og artikler samt kort 
nyt.

Gratis digital udgave: 
Få Erhverv Djursland på udgivelsesdagen til din emailadresse 
som pdf-fil.

Tilsendt udgave:
Få Erhverv Djursland leveret direkte til din privatadresse eller 
giv medarbejderne et eksemplar.
Årsabonnement (11 numre) 250,- 
5 årsab. (11 numre x 5)  650,- 

Bestil på 86 30 06 19 eller 
info@erhvervdjursland.dk
Priser er excl. moms.

Til Havets Hus
Peter Hjulmand Nielsen (62) 
er tiltrådt som udviklings-
konsulent i Havets Hus, en 
almennyttig fond der har til 
formål at opbygge et forsk-
nings-, erhvervs- og oplevel-
sescenter på Grenaa Sydhavn 
i relation til Kattegatcentret.
Peter er netop fratrådt stil-
lingen som Kultur-  og Ud-
viklingsdirektør i Norddjurs 
Kommune.

Lokalaviserne 
Østjylland

Hother Hennings er stoppet 
som adm. dir. i Lokalaviserne 
Østjylland og skal frem over 
løse andre opgaver for direk-
tionen i Politikens Lokalaviser.
Han efterfølges af markeds-
direktør i Politikens Lokal-
aviser A/S Peter Garhøj (40)  
som dermed bliver ansvarlig 
for den daglige drift af de tolv 
lokale ugeaviser, der udgør 
selskabets aktivitet. 

A R K I T E K T E R  I N G E N I Ø R E R

www.arkikon.dk  •  info@arkikon.dk

Illustration: Arkikon

Leif pointerer, at det slet 
ikke har været nødvendigt at 
afskedige folk i de såkaldte 
kriseår – tværtimod er der 
ansat et par stykker ekstra for 
at følge med. Han mener selv, 
det er fordi kunderne behand-
les ordentligt, også når det 
skal gå stærkt. Det er vigtigt 
for ham, at kunderne får en 
positiv oplevelse, så kommer 
de også igen næste gang, de 
har en opgave.

Det er konkret nedlæggel-
sen af en tidligere dyrlæge-
praksis på nabogrunden, 
der har givet virksomheden 
muligheden for den tiltrængte 
udvidelse. ”De gamle bygnin-
ger blev jævnet med jorden 
for at få plads til den nye hal, 
der får en højde på 10 meter. 
Den kombinerede lager- og 
produktionshal får fuld kran-
dækning på mindst 30 tons, 
så vi kan håndtere selv meget 

11. maj 2011
Kl. 9.00-10.00. Syddjurs 
Erhvervsforening og Patrade holder 
morgenmøde, hvor jeres virksomhed 
får mulighed for at møde Jens 
Tellefsen, der er patentkonsulent 
hos Patrade. Indledende oplæg og 
efterfølgende spørgsmål om konkrete 
problemstillinger.
Sted: Øster Alle 23, 8400 Ebeltoft.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding: www.syddjurserhverv.dk 
Info: Anders Nørgård, tlf. 8880 9952.

25. maj 2011
Iværksættercafé i Grenaa kl.  
17.00-19.00. Har du spørgsmål om 
opstart, drift og udvikling så kan 
du – helt gratis – få svar fra advokat, 
revisor, markedsføringskonsulent, 
A-kasse, Skat og erhvervskonsulent 
på Kystvejens hotel. Det kræver ingen 
tilmelding. Mød blot op.
Sted: Kystvejens Hotel.
Arr. Norddjurs Kommune.
Info: Helle Kjeldsen, tlf. 8959 4080.

31. maj 2011
Kl. 16.30-18.30. 
Virksomhedsbesøg i Ree Park.
Hør blandt andet Karsten Ree fortælle 
om baggrunden og driften af en 
moderne safaripark i rivende udvikling. 
Samt planer og visioner for fremtiden – 
og om Ree Park som en oplevelses- og 
turistattraktion.
Sted: Ree Park.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding: www.syddjurserhverv.dk 
senest d. 27. maj kl. 12.00.
Info: Hanne Madsen, tlf. 8880 9980.

15. juni 2011
Kl. 16.30. Virksomhedsbesøg på 
Glasmuseet Ebeltoft, hvor dir. Dagmar 
Brendstrup fortæller om kunst, 
udstilling, turisme og ikke mindst drift 
af et kreativt museum.
Sted: GlasmuseetEbeltoft.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding: www.syddjurserhverv.dk 
senest d. 10. juni kl. 12.00.
Info: Hanne Madsen, tlf. 8880 9980.

store emner”, uddyber Brian 
Basse. De er begge glade for, 
at det er lokale håndværkere 
med Murerfirma Rasmus 
Jacobsen A/S som hoved-
entreprenør i spidsen, der 
står for byggeriet. På trods af 
investeringen forventer ledel-
sen både øget omsætning og 
resultat i 2011.

Ålsrode Smede- og 
Maskinfabrik A/S
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa

Ejere: Brian og Leif Basse, 
via Bbb Holding ApS og Lb 
Emmedsbo Holding ApS 

Periode: 
01.01.2010 - 31.12.2010

Bruttofortjeneste 5,7 (5,3)
Resultat før skat 1,8 (1,7)

Egenkapital 15,1 (14,8)

Antal ansatte 35 (-)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Systematisk Vedligehold
Byggesagsstyring
Energimærkning
Projektledelse

Hans Jørgen Pedersen
Rådgivende Ingeniør & Energikonsulent

Lyngdalvej 39 · 8500 Grenaa · Tlf. 86309066
www.greniko.dk · E-mail: mail@greniko.dk

Smede sprænger rammen

Din lokale installatør

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Kådhøjvej 12
8530 Hjortshøj

Tlf. 86 24 90 99

BP Electric A/S

Kval i tet  t i l  t iden

www.bpelectric.dk
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LSH-Biotech ApS
Ålunden 36, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 1 (1)

Norddjurs Oppbygg A/S
Rolshøjvej 10, 8500 Grenaa 
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 0,5 (0,4)
Resultat før skat -0,5 (-0,5)
Egenkapital -0,3 (0,1)
Antal ansatte 3 (-)

Nørgaard Teknik A/S
Nørgaardsvej 5, 8963 Auning
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 29,5 (23,0)
Resultat før skat 1,3 (0,7)
Egenkapital 2,0 (1,6)
Antal ansatte 75 (60)

Skaanning Gruppen ApS
Frejasvej 13, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,1)
Resultat før skat 2,4 (2,5)
Egenkapital 30,3 (31,9)
Antal ansatte 3 (2)

Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 8,1 (6,6)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 1,6 (1,2)
Antal ansatte 35 (16)

Østjydsk Cad-Cam A/S
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 1,5 (1,4)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 2,1 (1,9)
Antal ansatte 3 (0)

en smule til 122 på trods af 
den betydelige realiserede 
vækst.

De to direktører for den 
innovative tekstiludviklings-
virksomhed Anders Byriel 
og Mette Rønn Bendix er da 
også godt tilfredse med re-
sultatet. De forventer fortsat 
omsætningsstigning i 2011 – 
og forventer også at udbygge 
koncernstrukturen yderligere 
i år.

Kvadrat A/S
Lundbergsvej 10, 
8400 Ebeltoft

Ejer: Poul Erik Byriel m.fl. via 
Kvadrat Holding A/S

Periode: 
01.01.2010 - 31.12.2010

Bruttofortjeneste 57,2 (48,5)
Resultat før skat 17,0 (2,6)

Egenkapital 87,0 (73,8)

Antal ansatte 122 (124)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Efter et par år med beskedne 
overskud på ca. 1% af omsæt-
ningen, har Ebeltoftbaserede 
Kvadrat A/S i 2010 realiseret 
et overskud før skat på 17 
mio. kr. – eller godt 5% af 
omsætingen. Da omsætnin-
gen i koncernen kun er steget 
med 11%, er det 5-doblede 
resultat bl.a. realiseret på 
baggrund af tilpasninger i 
selskabets organisation og 
omkostningsstruktur. Faktisk 
er medarbejderantallet faldet 

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs 
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

RUSTFRIT STÅL  ·  REPARATION  ·  MONTAGE

- Ring og få et uforpligtende tilbud!

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa · Tlf. 87 58 18 00 · e-mail lb@aalsrode.dk · www.aalsrode.dk

• Smede- og maskinarbejde.

• Jern- og rørkonstruktioner.onstruktioner..

• Pladearbejde og maskin-
  bygning efter opgave.

• Industrimontage
  og reparationer.

CNC-skæring, plasma/autogen
(skærebredde/skærelængde: 2.500x5.000 mm).

CNC-styret kantpresse
(235 tons pressetryk/4.100 mm bukkelængde).

CNC-bearbejdningscenter
24 værktøjer (X 1.120, Y 510, Z 510).

2 CNC    v  andskæremaskiner
med 4 skærehoveder for abrasiv skæring.
Borde: 2.000x4.000 mm og 4.200x6.700 mm

Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

Stationsplads 4
8500 Grenaa                  
Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18 
8000 Århus C                  

Tlf. 8625 3355       

www.lb-consult.dk

 

VVS-installation

per møller 
RUGVÆNGET 14 • 8500 GRENAA
TLF. 86 32 21 77 • FAX 86 30 07 77  

 

• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION 
• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

www.permoeller.dk

Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S

Lagerfører bl.a. ABB el-motorer, pumper, lejer, ventiler, fittings, 
slangeindstik og slanger.

Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på 
bestilling.

Afhentning af indleverede reparationer til Grene Industri-service A/S
sker tirsdag og torsdag morgen, andre reparationer og certificering 
foretages på eget værksted.

I D E  –  K O N S T R U K T I O N  –  D I M E N S I O N E R I N G  –   P R O D U K T I O N

Ka lo r i e v e j  1  ·  T l f  8 6 32 734 4  ·  www.g r en a a h y d r a u l i k . d kKvadrat tilbage på vækstsporet
Foto: Kvadrat A/S

Mit samarbejde med Peter 
Præst og hans team har været en 
positiv overraskelse. Tidsplaner og 
priser er overholdt, og de er kvikke 
til at møde op og foreslå løsnin-
ger i processen. Vi har været godt 
tilfredse og vil bede ham om en 
pris, næste gang vi har et projekt.

Viggo Asmussen
Bygningsinspektør, Norddjurs Kommune

Det har været en fornøj-
else at lære Peter og kende, som en 
energisk, ordholden ung mand, 
der følger tingene op; og vi har 
derfor indtil nu kunnet give ham 
tre totalentrepriser, som er afviklet 
til vor fulde tilfredshed.
Det 4. projekt er lige på trapperne.

Svend Erik Christensen
Direktør, Kattegat Seafood

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk



BYGGECENTER

DEWALT BOREMASKINE
DC740KA. Kraftfuld 10 mm,12 Volt 
bore-/skruemaskine. Inkl. 2 stk. NiCd 1.3 Ah

DANCOOK
GRILLBRIKETTER 

APOLLO
Ægte Brasiliansk hængekøje, 
fremstillet i 100% bomuld med 
stander i imprægneret fyr. 
Justerbar,stabil og let 
at fl ytte rundt med. 
L/B 320/140 cm.

1499,-
SPAR 500,- Ti
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WEBER GASGRILL Q320 LTD 
Med grillareal på 46x56 cm, 2 brændere af rustfrit stål, 
brødhylde, indbygget termometer, elektronisk tænding, 
          1 grill-out lys på håndtaget, låg og bund af støbt aluminium.

VILD
PRIS

GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

129,-

New York
havemøbelsæt
Stor fl ot bord i smartwood, 
100 x 200 cm inkl. fl etstole 
i polyrathan. Sort stel.

SOMMERUDSALG
XL-BYG Vorup, Ryomgård, Mariager,

Hadsund, Thorsø og Ø. Tørslev

Springtime parasol
Ø 3 m. Med 8 ribber og 2-delt
træstok på 48 mm. Vælg 
mellem off-white og sort.

299,-
SPAR 200,-

699,-
SPAR 450,-

Partner plæneklipper
Selvkørende, med elstart og bioklip.

MED LYS
I HÅNDTAG,

brødholder samt 

stegekurv

2899,-
SPAR 1000,-

EL-START OG 
STOR 625 MOTOR

KAP-/GERINGSSAV KGS 216
Præcist lejret trækfunktion. 
“laser” for præcise snit og indbygget lys (lampe).

LEGEHUS
TOGVOGN
Plus. 140 x 220 cm. Umalet.

1.499,-
SPAR 1500,-

1.299,-
SPAR 750,-

10 KG

5995

SPAR 40,-

BORD + 6 STOLE

3995,-
Spar 3000,-

INKL. SORT SÆDEHYNDE

INKL. 2 BATTERIER

VILD
PRIS

DANMARKS
BILLIGSTE

2199,-
SPAR 800,-

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorup-gruppen.dk

Åbningstider
i Byggemarkedet:

Mandag-fredag .............. 9.00-17.30
Lørdag .......................... 8.00-13.00

Åbningstider
i Tømmerhandlen:

Mandag-fredag .........7.00-17.30
Lørdag .....................8.00-13.00

Mandag-fredag ....................... 9.00-17.30

Lørdag ........................................ 8.00-13.00

1. søndag i md. .................... 10.00-15.00

Mandag-fredag .....................  6.30-17.30

Lørdag ......................................  8.00-13.00

1. søndag i md. ..................  10.00-15.00

Åbningstider i 
Byggemarkedet:

Åbningstider i 
Tømmerhandlen:

134.900 KR.
FÅS NU FRA

Lad Ford Transit tage slæbet. Med tre 
forskellige akselafstande, tre taghøjder, 
fire karosserilængder samt for-, bag- eller 
4-hjulstræk kan du skræddersy din Ford 
Transit, så den matcher dine behov 
perfekt. Så kom ind til os og hør, hvordan 
Ford Transit kan gøre din arbejdsdag 
nemmere. Bilen er vist med ekstraudstyr.

På KALØVIG Center byder vi velkommen til alle slags møder, kurser, uddannelser, fester og private sammenkomster.
Samtidig har vi fokus på forhandling og konflikthåndtering. Her samles viden og aktiviteter om moderne forhandlingsmetoder.
Ny viden – på et sted, hvor man stadig kan fornemme stemningen fra tiden som et af landets første badehoteller.

Her er 26 værelser, 3 mødelokaler med plads til 10-60 mennesker, dejlig mad, fred og ro, himmel og hav. Vores jord- og solvarme-
anlæg sørger for varmt vand og passende temperaturer til vores gæster – og gør energiforbruget fuldstændig CO2-frit. 
Et særligt mødested!

Hold dit næste møde i fred og ro – og CO2-frit!
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•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 


