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Kvalitet og Omtanke

Optimera har udviklet 
en app, så du kan tage 
Optimera med dig på 
din smartphone/tablet.
Kom ind til os og lad os 
hjælpe dig igang.

Optimera Løgten
Hjelmagervej 6 - 8541 Skødstrup
Tlf: 74 12 86 30
Mail: logten@optimera.dk

Kom til fyraftensmøde med

Disruption v/ Lars Frello, innovationskonsulent på 
Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Idé & Vækst

Når den teknologiske udvikling overrasker hele markedet, 
er det så en mulighed for din virksomhed eller en trussel fra 
konkurrenterne? Eksempler og gode råd.

Innobooster v/ Ditte Amskov, projektleder og 
programrådgiver på Innoboosterordningen

Innobooster investerer 50.000 – 5 mio. kr. i unikke idéer 
– nyskabende produkter eller processer med stærkt 
forretningsmæssigt potentiale. Kan Innobooster bringes i spil 
i din virksomhed? Hvem kan hjælpe?

FÅ FINANSIERET 
UDVIKLING AF NYT 
PRODUKT, NY SERVICE 
ELLER FORBEDRET PROCES
Bliv inspireret, få gode råd og mød andre 
udviklingsorienterede virksomhedsejere

Tid: 27. september kl. 16-18 og herefter networking og let anretning
Sted: Aarhus Airport; Personalekantinen, Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind 
Målgruppe: virksomheder med 5-100 medarbejdere.

Det er gratis at deltage ved forudgående tilmelding  
til hak@norddjurs.dk senest d. 22. september.

http://www.rjakobsen.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.optimera.dk
mailto:hak@norddjurs.dk
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„Jeg oplever, at vi som danskere 
er ganske vellidte ude i verden. 
Det er godt at være dansker, især 
hvis man møder dem på den åbne 
danske måde. Det er vigtigt, at vi 
beholder vores identitet og kultur. Vi 
skal være stolte af at være danske 
firmaer,“ mener Kenneth Blicher, di-
rektør og medejer af virksomheden.

Som dansk virksomhed har man 
ifølge Kenneth Blicher fordelen 
af, at vores virksomhedskultur er 
positiv og åben. „Danskere har et 
godt ry i udlandet, og gør man sit 
forarbejde godt, er der muligheder 
på det europæiske marked. EMA’S 
har en kærneværdi i at have et godt 
samarbejde med 
leverandører 
og kunder, og 
vi holder fokus 
på, at alle skal 
behandles 
ordentligt. De 
fleste af vores 
leverandører og 
kunder har været 
hos os i mange år. 

Når vi er på messer eller har ar-
rangeret udstillinger, forsøger vi altid 
selv at være tilstede for at uddele 
smagsprøver af de frugter og grønt-
sager vi er så stolte af. Samtidigt 
inviterer vi vores leverandører med 
så de også kan se og høre forbru-
gernes kommentarer.“

Fokus er forskellig  
på markederne
Konkurrencen i detailbranchen er 
intens i hele Europa. Informatio-

ner holdes tæt til kroppen. EMA’S 
kender sine leverandører og kunder 
godt og ved, hvad der ønskes af alle. 
Det er vigtigt at holde ord og leve op 
til aftaler. „Udover kvalitet og pris 
er der fokus på 
certificeringer 
på produktion, 
håndtering, og 
social ansvarlig-
hed. Der arbej-
des mere med 
genbrugskasser 
og paller, og her skal man være 
opmærksom på, at der er forskellige 
systemer i de forskellige lande. 

Man skal sætte sig ind i kunder-
nes specifikke 
krav til varerne, 
dokumentation 
og levering samt 
EU-reglerne på 
området. Det 
er en god ide at 
have en samar-
bejdesaftale på 
plads inden den 

første levering. Det er en fordel, hvis 
man taler sproget, forstår kulturen 
og handelskutymerne. 

Sørg for at have en god dialog 
med kunder, leverandører, agenter 
og transportører, og find sparring fra 
lignende virksomheder og offentlige 
myndigheder,“ råder direktøren.

Virksomheden startet  
af ØK i Malaysia
EMA’S navn stammer fra det Ma-
laysiske sprog Bahasa og betyder 
gyldent. Det er valgt i sin tid som 

henvisning til den gyldne farve på 
en moden Carambola frugt. EMA’S 
blev startet af ØK i Malaysia i 
1987 og senere overtaget af Poul 
Brøchner Petersen i 1994. EMA’S 

har i dag 6 an-
satte i Danmark 
og 6 ansatte i 
Holland. EMA’S 
omsætter ca. 1 
mio. kasser ek-
sotisk frugt og 
grønt om året. 

Varerne importeres fra producenter i 
Asien, Afrika og Sydamerika. Blandt 
specialiteterne er ingefær, lime, ca-
rambola, chili, sukkerærter, mango, 
papaya, citrongræs og gurkemeje. 
Varerne importeres til Holland og 
distribueres derfra til kunder i hele 
Europa.

Kenneth flyttede for halvan-
det år siden virksomheden til 
Ebeltoft, hvor den i dag ligger 
over for Glasmuseet.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

Som dansk virksomhed har man ifølge Kenneth Blicher fra EMA’S A/S i Ebeltoft 

et godt udgangspunkt når man søger markeder i Europa. Et godt forarbejde og en 

god portion dansk virksomhedskultur giver gode muligheder i Europa.
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Direktør Kenneth Blicher, EMA’S A/S
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Aktørerne fra tænketanken 
GET – Grenaa 
Erhvervspolitiske Tænketank 
– har stiftet en ny 
erhvervsforening, der helt 
målrettet vil skabe vækst i 
og omkring Grenaa.

Erhverv Grenaa er navnet på den 
nye forening, der fra starten består 
af repræsentanter fra en række 
fremtrædende virksomheder i byen. 
„Dannelsen er sket med baggrund 
i GET, der her i sensommeren præ-
senterer en analyse samt et katalog 
med konkrete anbefalinger og idéer 
til udviklingsprojekter baseret på 
klyngedannelser,“ fortæller bank-
direktør Lars Møller Kristensen fra 
Djurslands Bank. Meningen med 

GET har hele tiden været at lukke 
dets arbejde ned, når kataloget 
var gennem-
arbejdet, og her-
efter medvirke 
til at få en række 
af de foreslåede 
initiativer ført 
ud i livet. „I 
forløbet opstod 
idéen om at få 
et permanent 
erhvervsnet-
værk, der kan samle kræfterne og 
virke som et proaktiv vækstforum 
og understøtte erhvervsudviklingen 
i Grenaa.“ 

Fokus på resultater
En af grundpillerne i den nye for-
ening er, at den vil være uafhængig 
og have fokus på at skabe erhvervs-
mæssig vækst i Grenaa. „I GET har 
vi selv skaffet de nødvendige midler 
til at gennemføre arbejdet. Der skal 

derfor heller ikke offentlige midler 
involveres i den nye forening. Vi ser 

absolut kommu-
nerne og de of-
fentlig støttede 
erhvervs-initiati-
ver som meget 
vigtige og nyt-
tige samarbejds-
partnere. En 
aktiv erhvervs-
politik, hvor 
kommunen går 

foran og med proaktive initiativer 
medvirker til at gøre det nemt og 
attraktivt for både nuværende og 
nye virksomheder at skabe vækst, 
er en grundlæggende forudsætning 
for succes. Med Erhverv Grenaa vil 
vi gøre vores til at påvirke udviklin-
gen og derved udvikle vores fælles 
interesser,“ mener Lars Møller 
Kristensen, der ser Erhverv Grenaa 
som lidt af en græsrodbevægelse 
for erhvervsområdet.

NY ERHVERVSFORENING 
STARTET I GRENAA

  VED AT SAMLE KRÆF-
TERNE OG VIRKE SOM ET 
PROAKTIV VÆKSTFORUM 
VIL VI UNDERSTØTTE 
ERHVERVSUDVIKLINGEN I 
GRENAA

Bankdirektør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank A/S
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Et supplement åbent for alle
Selv om medlemsskaren ved stiftel-
sen alene består af aktive deltagere 
fra GET, er den nye forening åben 
for alle. „Vi vil indbyde til et op-
startsmøde efter sommerferien og 
har allerede fået tilsagn fra en række 
toneangivende erhvervsfolk, om 
aktiv opbakning.“

Bankdirektøren ser den nye 
forening som et 
supplement til 
andre allerede 
eksisterende 
erhvervsfora i 
området. „Vi har 
fokus på Grenaa 
og de mange 
kompetencer, der allerede er i byen. 
På mange måder virker Grenaa som 
en dynamo set i en erhvervsmæs-
sig sammenhæng, og vækst her vil 
gavne hele Djursland,“ påpeger han 
og fremhæver, at han gerne ser et 
tæt samarbejde med blandt andet 

Viden Djurs, Djursland Erhvervsråd 
og Djurs Wind Power.

Vil skabe dynamik
Hos Djurslands Erhvervsråd hilser 
formand, og direktør i Rejsecenter 
Djursland, Ole Sørensen det nye ini-
tiativ velkomment. „Det er vigtigt for 
hele Djursland’s erhvervsliv, at netop 
Grenaa-området har en enhed, som 

er aktiv og enga-
geret i deres er-
hvervsudvikling. 
Derfor glæder 
det os, at lokale 
erhvervsfolk 
tager action og 
dermed skaber 

lokal dynamik.“ Ole Sørensen læg-
ger vægt på, at han ser Djurslands 
Erhvervsråd som paraply for hele 
Djursland med god kontakt til lokale 
erhvervsfolk. „Vi kan ikke være alle 
steder på een gang, og derfor er det 
rigtig godt med sådan et initiativ.“

Tømrermester i Aalsrode Tøm-
rerfirma, og formand for netværket 
Djurs Wind Power, Jan Bo Aller-
mann ser meget positivt på Erhverv 
Grenaa, og håber at dannelsen 
blandt andet kan være med til at 
sikre fornøden politiske bevågen-
hed. „Det er godt at en lang række 
erhvervsfolk i Grenaa vil være 
med til at sætte skub i den lokale 
erhvervsudvikling i et fælles Grenaa-
forum. GET har været gode til at 
identificere nogle oplagte vækst-
områder, og i Djurs Wind Power ser 
vi frem til at kunne trække på kræf-
terne hos flere lokale virksomheder, 
når vi skal videre med udvikling af 
vores vind-klynge.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

ERHVERV GRENAA BENÆVNER SIG SELV  
SOM „BUSINESS INNOVATION NETWORK“

Foreningen er stiftet af gruppen bag GET – Grenaa 
Erhvervspolitiske Tænketank.
Foreningen holder møde ca. 1 gang om måneden fra kl. 8.00 - 
9.30. 

Den foreløbige bestyrelse består af  
GET’s koordinationsgruppe:
Bankdirektør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank
Direktør Dennis Friis Thaagaard, Sustainor
Advokat Ole Husum, Zacher Advokater
Økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt, Grenaa Havn
GET-sekretær, tidl. statsaut. revisor Aksel Pedersen.

Øvrige medlemmer:
Direktør Niels Ole Svit, Viden Djurs
Direktør Lars Bager, LB Consult A/S
Tømrermester Klaus Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S
Direktør Esben Lauridsen, Kama Kaffe ApS
Direktør Esben Schmidt, Apro Wind A/S
Folketingspolitiker Leif Lahn
Fabriksdirektør Rune Engell-Hansen, Lallemand Denmark A/S
Business Development & Marketing Manager Peter Malbek, DS 
Smith Packaging Denmark A/S
Statsaut. revisor Mikkel Thybo Johansen, EY
Indehaver & Ejendomsmægler Sofie Vogt, Home
Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk amba
Direktør Jesper Jul, Pavillonen
Direktør Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus Reklamebureau A/S
Rektor Helene Bendorff Kristensen, Grenaa Gymnasium
Direktør Svend Brandstrup, Brandstrup Consult
Formand Ole Sørensen, Djurslands Erhvervsråd (observatør)

NY ERHVERVSFORENING 
STARTET I GRENAA

  DET GLÆDER OS, AT 

LOKALE ERHVERVSFOLK 

TAGER ACTION OG 

SKABER LOKAL DYNAMIK
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Som professionel forhandler af 
reservedele og ejerleder af et auto-
riseret BMW værksted, kender Hen-
rik det tyske bilmærke bedre end de 
fleste. „Vi købte bilen sammen for 
en mindre arv, og vi havde fokus på, 
at den ikke skulle være renoveret. 
Den måtte hellere have lidt patina 
end være nyrenoveret med grimme 
overraskelser bag en ny lakering,“ 
husker han og fortæller, at de stort 
set ikke har lavet noget ved den 
siden.

„De fleste M modeller er født 
med specielle fælge, sænket under-
vogn og masser af gejl, der skulle 
få dem til at se smarte ud. Lige den 
her model adskiller sig, fordi de har 
stræbt efter, at få den til ligne en 

Der hersker ingen tvivl om, 
at Henrik Høstrup Sørensen 

er gennemsyret BMWfreak. 
En af de private øjesten er 
hans og broderens E28 M5 

fra 1986.

HELLERE PATINA END NYSMINKET

BMW E28 M5
Producent: Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
Årgang: 1986
Byggeår: 1985–1988
Antal: 2.191
Motor: M88/3 3.5 l 6 cyl. rækkemotor
 24 ventiler
Effekt: 288 HK

8 Bilen & Bossen
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Anholt-virksomheder graver skatte op
ANHOLT  14 håndværkere, kunstnere, restauratø-
rer og indehavere af små virksomheder på Anholt 
er gået på jagt efter idéer og udviklingspotentialer i 
deres egne forretninger. 
„Målet er at fastholde virksomhederne og skabe 
grobund for nye arbejdspladser på øen,“ fortæller 
Mette Marie Karlberg fra konsulentvirksomhe-
den Karlbak, der sammen med Thomas Lütken 
fra Vovemod giver virksomhederne det nødven-
dige rygstød. Det gør de på vegne af Norddjurs 
Erhverv, der har skaffet finansiering til halvdelen af 
udgifterne fra LAG-midler.

Skaber regulære arbejdspladser
NORDDJURS  LO-formand for Djursland, Torben 
Jakobsen, der er repræsentant for LO i Norddjurs 
Beskæftigelsesråd, glæder sig over, at samarbej-
det mellem fagbevægelsen og kommunen har ud-
viklet sig i en retning, der i højere grad er præget 
af, at man tænker fremad.
„Det er ret fantastisk, det der nu er gang i. Vi ska-
ber regulære arbejdspladser, og det sker ved, at 
man tager hånd om de muligheder, der ligger for 
at udvikle social økonomiske virksomheder. Kom-
munen går forrest i udviklingen ved blandt andet 
at sætte medarbejderressourcer af til opgaven og 
igangsætte aktiviteter som eksempelvis et samar-
bejde med en konsulent, der rådgiver virksomhe-
derne. Norddjurs Kommune har også udviklet fire 
potentielle forretningskoncepter til social økonomi-
ske virksomheder, som man arbejder med.“

Hjælp til at få flygtninge i job
DJURSLAND  Syddjurs, Norddjurs og Randers 
kommuner har fået bevilget godt 3,3 mio. kr. til et 
tre-årigt projekt „Flygtninge direkte i job – i bran-
cher med flaskehalse.“ De flygtninge, som i deres 
hjemland har været i berøring med brancher, hvor 
området i øjeblikket oplever mangel på arbejds-
kraft, gennemgår et 18-ugers grundforløb, som 
laves i samarbejde mellem jobcentre, sprogskoler, 
erhvervsskoler og lokale virksomheder. 
„Vi ser frem til at deltage i et projekt, som med en 
målrettet indsats bidrager til, at virksomheder får 
den arbejdskraft de har brug for. Samtidig får de 
hurtigst muligt en tilknytning til arbejdsmarkedet 
inden for de brancher, hvor der er reelle jobåbnin-
ger,“ siger Gunnar Sørensen, formand for arbejds-
markedsudvalget i Syddjurs.

Virksomheder samarbejder 
med Nationalparken
MOLS  Hvert år tilbyder Nationalpark Mols Bjerge 
et gratis tredages kompetenceforløb for lokale 
virksomheder, der har til formål at optimere 
virksomhedernes gæsteservice. Parken faciliterer 
også et netværk på små 30 virksomheder, der 
dette efterår vil vokse til samlet ca. 50 virksom-
heder. „Vi er ret skarpe på, hvad netværket skal 
kunne. Virksomhederne skal hver gang have 
noget ud af at afsætte ressourcer til at deltage i 
et møde,“ siger Nicole Wolter, der arbejder med 
erhvervs- og turismeudvikling i Nationalparken. 
Serviceuddannelsen gennemføres i samarbejde 
med Destination Djursland.

almindelig 518. Teorien var, at ved at 
slægte sig op af standard modellen, 
kunne de velhavere, der havde råd til 
den, være mere anonyme.“

Sjældent præstens kone
M5’erne startede deres liv på 
standard samlebåndet i München, 
side om side med andre 518 model-
ler. Når chassiet var samlet blev 
de fragtet til Garching, hvor resten 
blev samlet i hånden. „Motoren er 
hentet fra M1 racerbilen og er en 
ren og skær motorsportsmaskine, 
og iøvrigt den første serieproduce-
rede motor fra BMW med 4-ventil-
teknik.“

De senere år er priserne ifølge 
Henrik kørt helt op i skyerne, og de 

bliver ikke sjældent udbudt til priser 
på op til 100.000 € for et pænt ek-
semplar. „Der er kun et lille udbud. 
Det skyldes ikke mindst at ejerne 
har trykket på sømmet, så de er 
slidte og kørt i smadder. Det er sjæl-
dent præstens kone på Læsø, der 
har kørt i dem, og kombinationen 
af en bil, der kan køre rigtig stærkt 
og en bilejer, der ikke gør det, er 
sjælden.“

Henrik og hans bror har nu ingen 
aktuelle salgstanker, men håber 
derimod de får mere tid til at køre i 
den.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Få efteruddannelse 
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus

- Kran

- ADR kurser

- Truck

- Køretekniske kurser

For yderligere information kontakt Suran Ahmed  
på tlf. 26 23 31 32 eller på mail ssa@tradium.dk. 
 

Ring Djursland
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HVIS DU VIL HAVE HURTIGT BREDBÅND TIL DIT LOKAL- ELLER 
SOMMERHUSOMRÅDE, SÅ ER DET NU DER SKAL HANDLES

Djursland skal ikke længere gå på kompromis med bred-
båndshastigheden. Både Syd- og Norddjurs kommune vil 
bakke op om at gøre noget i de områder, hvor forbindelsen 
ikke er hurtig nok i dag. 

Vi vil sætte dagsorden for, at Djursland er på forkant med 
udviklingen, så borgere, virksomheder og turister oplever, 

at alle lokalområder, inkl. virksomheder og fritidshuse får 
hurtigt internet. 

Det kan kun ske, hvis lokale ambassadører vil gå forrest for 
at hurtigt internet til deres by, vej eller område. Vi vil i kom-
munerne gøre hvad, vi kan for at støtte jer i processen.  

Det er særlig vigtigt, at der handles nu fordi: 

STATEN HAR AFSAT 80 MIO. KR.  
TIL HURTIGT BREDBÅND I LANDKOMMUNERNE I 2016  
– OG DER SKAL SØGES INDEN 31. AUGUST 2016

Regeringen har oprettet en ansøgningspulje til hurtigt inter-
net på 80 mio. kr. i 2016, som skal gøre livet nemmere for 
borgere, virksomheder og ejere af fritidshuse i de områder, 
som ikke har en tilfredsstillende internethastighed. 

Den afsatte pulje skal søges af lokale sammenslutninger 
af borgere, hvor forarbejdet til ansøgningen skal være 

gennemført senest 31. august 2016.

Derfor har vi alle sammen brug for jer som 
ambassadører og ildsjæle, til at motivere og 
skabe kontakt til naboer, virksomheder og 
fritidshuse i dit lokalområde. 

Kommunen vil hjælpe med ansøgnings-
materialet, evt. PR og lignende.

ER DU INTERESSERET, ELLER VIL DU VIDE MERE,  
SÅ KONTAKT ÉN AF OS:

Maiken Sørensen – Norddjurs Kommune – mbs@norddjurs.dk

Henrik Friis – Syddjurs Kommune – friis@syddjurs.dk

HVORFOR ER DET VIGTIGT MED HØJHASTIGHEDS BREDBÅND?
Den digitale infrastruktur spiller en væsentlig rolle for 
Djurslands udvikling, når det gælder erhvervsudvikling og 
bosætning.
 
Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og Byrådet 
i Syddjurs Kommune har derfor begge besluttet at 
sætte turbo på udvikling af den digitale infrastruktur. 
Kommunerne har indgået et samarbejde i projektet om 
at forbedre mobil- og bredbåndsdækning på Djursland. 

Formålet med projektet er, at igangsætte initiativer som 
skaber bedre dækning på mobiltelefoni og -data og 
understøtte højhastighedsnettet til hele kommunen. Det 
sker for at kunne gøre det mere attraktivt og fremtidssikret 
at flytte til, bo og evt. drive virksomhed på Djursland. 
Samarbejdet mellem kommunerne kalder vi for Djursland 
Online, se mere på www.djurslandonline.dk.

LOKALE AMBASSADØRER OG 
ILDSJÆLE SØGES PÅ HELE DJURSLAND

mailto:mbs@norddjurs.dk
mailto:friis@syddjurs.dk
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Lettere at drive erhverv i Østjylland
DJURSLAND  De 12 borgmestre i Business 
Region Aarhus har vedtaget to tiltag, der skal gøre 
de t lettere at være erhvervsdrivende i Østjylland: 
Sikkerhedsstillelse og adgang til genbrugspladser. 
Fremover skal entreprenører først stille økonomisk 
sikkerhed for en kommunal opgave, når entreprise-
summen overstiger 1,0 mio. kr. Desuden skal der 
arbejdes for at virksomhederne får lettere ved at 
komme af med affaldet på genbrugspladserne i 
hele de 12 kommuner. 

Dialog om elevpladser
DJURSLAND  Med 19 forskellige brochurer har 
Viden Djurs erhvervsuddannelser styrket dialo-
gen med det lokale erhvervsliv om oprettelse 
af elevpladser. Materialet beskriver en række 
virksomheders konkrete erfaringer og gode råd til 
andre virksomheder, som overvejer at tage en elev 
blandt de 17 fagområder uddannelsinstitutionen 
dækker.

Ambassadører skal lokke flere til Syddjurs
SYDDJURS  I Syddjurs skal et nyt ambassadør-
korps hjælpe med at lokke flere borgere til kom-
munen. Korpset består af frivillige borgere, der 
deler deres viden om lokalområdet med poten-
tielle tilflyttere og svarer på spørgsmål om stort og 
småt – og måske oveni købet giver en kop kaffe 
eller en rundvisning i nabolaget. 
„Det handler om at lave fællesskaber, der binder 
mennesker sammen og udvikler de små lokal-
samfund. Vi har stærke samarbejder mellem 
 skoler, institutioner og foreninger, så byerne ikke 
står alene, men kan få gavn af hinanden,“ siger 
Hanne Ipsen, der er en af ambassadørerne. 

20.326 på Landbrugsmessen 2016
AUNING  “Det gik helt godt“ med landbrugs-
messen Gl. Estrup 2016. Det er konklusionen hos 
messeformand Gert Aude og koordinator Bodil 
Jensen, som det kommer til udtryk i et brev til ud-
stillerne. Deltagerne og det gode dyrskuevejr får 
æren for det høje besøgstal. „Det er en fornøjelse 
at se det engagement og den opfindsomhed, der 
lægges i opbygning og præsentation af stande og 
dyr, og rigtig mange besøgende udtrykker stor 
beundring for den omfattende indsats, der lægges 
i at få messen op at stå år efter år.“

Flere tomme boliger i yderområderne
ØSTJYLLAND  I Østjylland er der 17.633 huse  
som bør rives ned, hvis ingen flytter ind i dem. 
„Rundt regnet vurderer vi, at en tredjedel af 
husene er i så dårlig stand, at de bør rives ned. 
Norddjurs har fået flere tomme huse, og det kan 
hænge sammen med, at her er længere til en 
større by,“ siger økonomisk konsulent i Dansk 
Byggeri, Maria Schougaard Berntsen.
„Kommuner kan fremover opnå tilskud til nedriv-
ning og istandsættelse af bygninger beliggende i 
landsbyer med under 3.000 indbyggere eller i det 
åbne land,“ udtaler Erhvervs- og vækstminister 
Troels Lund Poulsen. Syddjurs har fået 1,1 og 
Norddjurs 1,0 mio. kr.
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DEN OMSTILLINGSPARATE 
VIRKSOMHED
Ørsted Kro ligger lokaler til et arran-
gement af Norddjurs Erhvervsnet, 
hvor alle er velkomne. Torben Bach 
og Flemming Sejersen fortæller 
først om kroen og sammenholdet. 
Så er der stegt flæsk, hvorefter 

foredragsholder og HR-konsulenten 
Michael Svendsen kommer med 
inputs til, hvordan man kan forandre 
og udvikle sin virksomhed gennem 
humor og arbejdsglæde.

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE
Tema: Salg og eksport

Få inspiration til, hvordan din virk-
somhed kan udvikle både salgs- og 
eksportindsatsen på denne event, 
der er den næste i rækken, vi i DER 
tilbyder i samarbejde med Lederne 
Østjylland.

Vi får besøg af bl.a. økonomen 
Steffen Møller, der kan gøre selv 
vanskellige sammenhænge forstå-
elige og relevante og især brugbare 

i praksis, Lars Jul Andersen fra virk-
somheden Maileg, der med opstart 
i USA og Canada under finanskrisen 
har præsteret en flot eksportsucces 
og kontorchef Susanne Hyldelund, 
fra Eksportrådet, der vil fortælle om, 
hvordan de der kan hjælpe virksom-
heder med at komme i gang med 
eller udvikle eksport.

Sæt kryds i kalenderen 26. okto-
ber, nærmere info følger senere.

Pris: 100 kr.

Ørsted Kro, 22. september 2016 kl. 17-20:30.

Tilmelding senest 17. september til Ole Nørgaard på fax 87869098  
eller mail on@nt-as.dk

DJURSLAND SKAL SAMLE SIG
Årets generalforsamlinger for de 
to erhvervsforeninger har givet 
de respektive bestyrelser mandat 
til, at de to foreninger samles i én 
forening. Formand Ole Sørensen 

forventer, at medlemmerne i efter-
året kan indkaldes med henblik på at 
få deres accept og godkendelse af 
rammerne for en samlet erhvervs-
forening.

MADE BY DJURSLAND 2016
Vi har i samarbejde med Viden 
Djurs store ambitioner med vores 
2016-opfølgning af det succesfulde 
arrangement i Aarhus Lufthavn i 
2015.

Vi løfter ikke sløret for eftermidda-
gens indhold endnu, men kan røbe, 
at Sostrup Slot og omgivelserne der 
bliver de fysiske rammer.

I år bliver arrangementet åbent 
for deltagere fra alle Djurslands virk-

somheder. Dog vil der som i 2015 
blive et loft for deltagerantallet, så 
det bliver „først til mølle“.

Hvis du derfor deltog sidste år 
og gerne vil med igen – eller bare 
synes, det lyder rigtig spændende, 
skal du sætte et stort kryds i kalen-
deren allerede nu og holde dig parat, 
når vi åbner for tilmeldingerne.

Lørdag den 19. november på 
Sostrup Slot i Gjerrild.
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En bredbåndspulje 

administreret af 

Energistyrelsen skal 

fremme hurtige 

bredbåndsforbindelser 

i de dårligst dækkede 

områder.

Syddjurs og Norddjurs Kommuner er 
gået sammen om arbejdet for bedre 
bredbåndsdækning på Djursland. 
Man er blandt andet klar til at hjælpe 
ansøgere til bredbåndspuljen – og 
har i den forbindelse lavet hjemme-
siden djurslandonline.dk.

Bredbåndspuljen giver tilskud til 
bredbåndsprojekter i sammenhæn-
gende områder af boliger, virksom-
heder og/eller sommerhuse. Det 
er en betingelse, at du maksimalt 
har adgang til 10 Mbit/s download 
og 2 Mbit/s upload, og der må ikke 
være planer om 
forbedret dæk-
ning af området 
inden for tre år.

Hvem kan søge
Puljen kan søges 
af lokale forenin-
ger, sammen-
slutninger og 
kommuner – ikke af enkelt personer. 
Så er I minimum to private/virk-
somheder, der går sammen, står 
ansøgningsmuligheden åben.

Energistyrelsen har på hjem-
mesiden bredbaandspulje.ens.dk 

kortlagt de adresser, hvortil der kan 
søges støtte, men flere foreninger 
med trådløst net på Djursland har 
forgæves gjort Energistyrelsen 
opmærksom på områder med fejlag-
tige registreringer, for i virkeligheden 
er langt flere støtteberettigede, end 

det fremgår af 
oversigten.

Tjek din  
hastighed
De forkerte regi-
streringer skyl-
des blandt andet 
misforståelser i 
forbindelse med 

indberetninger fra foreninger med 
trådløst net og beregninger, der ikke 
tager hensyn til de trådløse „udfor-
dringer“, som eksempelvis konturer 
i landskabet, bakker og dale samt 
bevoksning.

SØG PULJEPENGE HVOR 
BREDBÅNDSFORBINDELSEN ER DÅRLIGST

  I VIRKELIGHEDEN 

ER LANGT FLERE 

STØTTEBERETTIGEDE, 

END DET FREMGÅR AF 

OVERSIGTEN
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Energistyrelsen kræver en fornyet 
henvendelse med oplysninger om 
hver enkelt adresse, men ressour-
cerne til det arbejde har de trådløse 
foreninger ikke – slet ikke med den 
korte tidsfrist midt i en ferieperiode.

Det er derfor en god idé, at du 
selv tjekker hastigheden, da fejlregi-
strerede adresser senest 31/8 skal 
sendes til Ener-
gistyrelsen for at 
kunne komme 
i betragtning 
til penge fra 
bredbåndspuljen 
i 2016.

Er du i tvivl 
om den maksi-
male bredbånds-
hastighed på din 
adresse – og/
eller har spørgs-
mål/ønsker hjælp, er du velkommen 
til at kontakte Maiken Bjerre Søren-

sen fra Norddjurs eller Henrik Friis 
fra Syddjurs.

Ansøgningen
For at komme i betragtning til støtte 
fra bredbåndspuljen kræves der for 
hver adresse en egenfinansiering på 
minimum 2.000 kr., og det mak-
simale støttebeløb pr. adresse er 

70.000 kr.
Jeres projekt 

skal være klar til 
offentliggørelse 
på Energisty-
relsens hjem-
meside senest 
cirka 1. oktober, 
da de forskellige 
bredbåndsudby-
dere skal have 
adgang til at 
give tilbud på 

opgaven i minimum tre uger. Når 
projektet derefter har valgt sin udby-

der, skal tilskudsansøgningen være 
Energistyrelsen i hænde senest 31. 
oktober.

Der er i første omgang afsat 
80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 
2017. De penge som eventuelt ikke 
bruges i 2016 overføres IKKE til 
2017 – men „forsvinder“. Om end 
muligheden derfor er mindre, er der 
således også udsigt til støttekroner 
næste år.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

FAKTA
Læs om bredbåndspuljen og hvordan du søger tilskud 
på ens.dk/bredbaandspulje.

På tjekditnet.dk kan du se bredbåndsdækningen på 
din adresse. Du kan se, hvilket selskab der udbyder 
bredbånd på din adresse og hvor hurtig en forbindelse, 
du kan få.

Syddjurs og Norddjurs Kommuner samarbejder om 
hurtigere bredbånd på Djursland – se info og kontakt-
oplysninger m.m. på djurslandonline.dk.

  JERES PROJEKT 

SKAL VÆRE KLAR TIL 

OFFENTLIGGØRELSE PÅ 

ENERGISTYRELSENS 

HJEMMESIDE SENEST 

CIRKA 1. OKTOBER
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DER SKA’  

FULD SPEED  
PÅ NETTET

Henrik Friis, Syddjurs Kommune og Maiken Bjerre Sørensen, Norddjurs Kommune
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Både Norddjurs og Syddjurs vil rigtig 
gerne både udvikling, bosætning, 
erhverv og turisme, og en vigtig fæl-
lesnævner i fremtidsmulighederne 
er højhastighedsnet. Det ved man 
i begge kom-
muner, og derfor 
er man nu gået 
sammen om at 
fremme indsat-
sen for at brede 
det hurtige net 
ud til alle områ-
der af Djursland. 
I spidsen for 
arbejdet står Maiken Bjerre Søren-
sen fra Norddjurs og Henrik Friis 
fra Syddjurs, og på nettet har de 
djurslandonline.dk til at hjælpe sig.

Rundt i sommerlandet
„Lige nu har vi særlig fokus på 
bredbåndspuljen, men også uden 
tilskud er det attraktivt for både 
kommunerne og befolkningen at få 
højhastighedsnet bredt ud på hele 
Djursland,“ siger Henrik Friis.

Han og Maiken Bjerre Søren-
sen har blandt andet brugt en del 
af sommeren til at tage rundt til 
diverse arrangementer i det djurske 
ferieland for at agitere for mulig-
hederne. „Eksempelvis var vi til 
sommerfest på Helgenæs, hvor 65 
tilmeldte sig til hurtigt bredbånd, 
mens tre meldte sig som ambas-
sadører.“

Det handler nemlig både om at få 
folk til at tilmelde sig som interes-
serede i at få hurtigt bredbånd på 
deres adresse, som det handler om 
at finde ambas-
sadører, der 
lokalt vil arbejde 
for at få folk 

til at melde 
sig, så det 
bliver mere 
rentabelt – 
og dermed 
også mere 

attraktivt for 
bredbåndsud-
byderne at komme på banen.

Ambassadørerne på Helgenæs 
arbejder nu på at sende information 
ud via vandværkerne, som har alle 
adresserne.

Vigtigt uanset tilskud eller ej
Selv om planlægningen og timin-
gen af bredbåndpuljen ikke synes 
at være planlagt af den bedste 
computer på nettet, forsøger 
Henrik Friis og Maiken Bjerre 

Sørensen at få det optimale ud af 
ansøgningsmuligheden.

„Vi har råbt og skreget på denne 
pulje – bare ikke lige på denne her 
måde – med blandt andet de korte 

tidsfrister hen 
over en som-
merferie,“ siger 
Maiken Bjerre 
Sørensen.

Men en 
væsentlig pointe 
i deres budskab 
er også, at høj-
hastighedsnet 

er en vigtig fremtidssikring uanset 
tilskud eller ej.

„Både det eksisterende erhverv 
og dem vi gerne skal trække til, 
er afhængige af hurtigt net, og 
hjemme arbejdspladser er også kun 
muligt, når nettet fungerer opti-
malt,“ siger hun.

For turisterhvervet er det ikke 
mindst sommerhusudlejerne, 
der har brug for at kunne tilbyde 
turisterne hurtigt bredbånd på hele 
Djursland.

„Vi opfordrer alle, både private og 
erhvervsdrivende til at komme på 
banen og give sig til kende, så vi kan 
få det hurtige bredbånd bredt ud. 
Man er meget velkomne til at kon-
takte os, og vi vil forsøge at hjælpe 
i den udstrækning, det overhovedet 
er muligt.“

Også vigtigt for kommunen
Henrik Friis påpeger, at også for 
kommunen, og dermed for alle 
skatte borgerne, er gode kommu-

nikationsveje 
vigtige i daglig-
dagen.

„Det koster 
eksempelvis 
1.500 kroner, 
hver gang en 
hjemmehjælper 
sendes ud, og 
jeg siger ikke, at 
bredbånd kan er-
statte hjemme-

hjælperen. Men det åbner for nogle 
muligheder, som vi ellers ikke ville 
have,“ siger han. „Hurtigt net er 
fundamentalt for så meget andet, og 
selv om jeg gentager mig selv, kan 
jeg kun opfordre alle til at komme på 
banen og meget gerne kontakte os, 
også selv om den aktuelle bred-
båndspulje ikke er en mulighed, for 
vi SKAL bare finde en vej.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Med lynhurtigt 

bredbånd vil Djurslands 

fremtidsudsigt blinke som 

guldklumper hele vejen 

rundt i vandkanten.

  BÅDE DET EKSISTE-

RENDE ERHVERV OG DEM 

VI GERNE SKAL TRÆKKE 

TIL, ER AFHÆNGIGE AF 

HURTIGT NET

  MAN ER MEGET VEL-

KOMNE TIL AT KONTAKTE 

OS, OG VI VIL FORSØGE 

AT HJÆLPE I DEN UD-

STRÆKNING, DET OVER-

HOVEDET ER MULIGT



16 www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2016Advertorial

Kvaliteten af en bredbåndsforbin-
delse er i mange år primært blevet 
målt i kapacitet i form af hastighe-
der, hvor en 100 Mbit forbindelse 
groft sagt er blevet vurderet dobbelt 
så god som en 50 Mbit/s forbin-
delse. Men professor Lars Dittmann 
mener ikke, at en sådan sammen-
ligning er retfærdig. „Hastighed 
siger ikke noget om kvalitet og 
tilgængelighed. F.eks. vil en 50 Mbit 
forbindelse via telefonkablet i reglen 
være meget bedre end en 100 Mbit 
forbindelse via kabel-TV nettet eller 
via mobilnettet. For både mobilt 
bredbånd- og 
kabel-tv-net gæl-
der det, at der er 
tale om en kapa-
citet, man deler 
med andre, så 
den kapacitet 
man kan få på et givent tidspunkt, 
afhænger af, hvor mange andre der 
samtidig bruger nettet – og hvad de 
bruger det til. Måske kan man det 
ene øjeblik få mere end 100 Mbit, 
men det næste øjeblik måske kun 2 
Mbit eller mindre.“

Billig kapacitet
Lars Dittman forklarer, at for både 
mobilnettet og kabel-tv nettet gæl-
der det, at den høje kapacitet kun er 
mulig ved brug af meget avanceret 
og dyr teknologi, 
som samtidig 
krævet en me-
get høj udnyt-
telsesgrad for at 
være rentabel. 

„Fibernettet 
er på mange 
måder anderledes – selvom det 
kommercielle gennembrud ligger 
årtier tilbage bruges i mange sam-
menhænge kun en meget lille del 
af fiberens kapacitet. Når man i dag 
med mobilnettet og kabel-tv-nettet 
demonstrerer 1-5 Gbit i demofor-
søg, skal det sammenholdes med, 
at man på fiberen har demonstreret 
flere hundrede terabit, og at 10 Gbit 
fiberløsning i dag er en meget billig 
teknologi mens 100 Gbit er godt på 
vej ned i pris.“

Teknologien halter efter 
Nogle vil mene, at vi er ved at nå 
et mætningspunkt for, hvor meget 
kapacitet vi har brug for, men pro-
fessoren mener, det nok mere skal 
ses som en begrænsning i vores for-
stilling om, hvad nettet kommer til 
at blive brugt til i fremtiden. „Mange 
har fejlet i at forudsige, hvad nettet 

skal bruges til i fremtiden, men 
brugen af nettet har en nogenlunde 
konstant vækst uafhængig af økono-
misk vækst eller stagnation. Analy-
serer man på det, vil man kunne se, 
at det nok ikke er nettet, der skaber 
mulighed for nye tjenester, men at 
det stadig er teknologien, der halter 
efter og forsøger at følge med de 
forventninger og behov, udviklerne 
stiller.“

Ifølge Lars Dittmann er væksten i 
brugen af nettet mere en afspejling 
af den teknologiske udvikling – og 
dermed også de begrænsninger, 

der stadig er. 
„Behovet for 
netkapacitet er 
langt større end 
mulighederne er 
i dag. Kun med 
et veludbygget 

fibernet til alle husstande, virksomhe-
der og accesspunkter i det offentlige 
rum (mobilmaster, wifi-lygtepæle) vil 
vi kunne danne os et billede af, hvad 
vi egentlig har behov for.“

Krævende net til  
samfundstjenester
Hvor den offentlige debat stadig 
er præget af fokus på båndbredde, 
er forskningen i langt højere grad 
fokuseret på sikkerhed, tilgænge-
lighed og forsinkelse. „Nettet vil i 

fremtiden være 
essentiel for en 
lang række sam-
fundsfunktioner 
og industrielle 
anvendelser, 
hvor blot få 
sekunders 

afbrydelse kan være katastrofal, og 
hvor forsinkelser i nettet på nogle få 
millisekunder kan være uacceptable 
for computere, der kommunikerer 
internt. Det kan enten være i forbin-
delse med en form for styring og 
overvågning, eller i forbindelse med 
en sikker cloud baseret datahåndte-
ring, hvor alle virksomhedens data 
opbevares på en sikker, ekstern 
platform, sikret mod angreb og ko-
piering, men med en tilgængelighed 
som var den opbevaret lokalt. 

Her spiller fiberen igen en alt 
afgørende rolle da den ikke kun 
giver meget stor kapacitet (både 
nu og i fremtiden), men også giver 
høj driftstabilitet og mulighed for at 
minimere forsinkelsen til den fysiske 
grænse for signaludbredelse,“ slut-
ter han.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

På nogle typer bredbånd deler 

man hastigheden med andre, så 

kapaciteten kan ændre sig efter, 

hvor mange man deler med. Men 

stabiliteten i forbindelsen bliver 

mere og mere vigtig.

BREDBÅNDS 
FORBINDELSE
ER MERE END 
BÅNDBREDDE

  BEHOVET FOR NET-

KAPACITET ER LANGT 

STØRRE END MULIGHE-

DERNE ER I DAG

  BRUGEN AF NETTET 

HAR EN NOGENLUNDE 

KONSTANT VÆKST
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Professor Lars Dittmann, DTU Fotonik
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STABILT BREDBÅND 
GIVER STØRRE OPLEVELSER  
I EBELTOFT IDRÆTSCENTER

Ebeltoft Idrætscenter og Dansk 
Maskin Teknik har begge 
fremtidssikret sig med hurtigt 
fibernet.

Direktør Søren Boldt Mousten, Dansk Maskin Teknik
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Mens det væsentligste for Ebeltoft 
Idrætscenter var at få et mere stabilt 
netværk, handlede det for Dansk 
Maskin Teknik både om hurtigere 
forbindelse 
og stabilt net. 
Begge har nu 
fået dækket de-
res behov med 
nye, lynhurtige 
bredbåndsfor-
bindelser.

Da tilbuddet 
om bredbånd 
fra fibernetsel-
skabet Fibia for et års tid siden 
dumpede ind ad døren, betænkte 
Ebeltoft Idrætscenter sig ikke på at 
takke ja.

Idrætscentret ejer og driver også 
vandrerhjemmet Danhostel Ebel-
toft, hvor der var problemer med 
internettets stabilitet, og begge 
steder har nu fået hurtigt bredbånd. 
Hastigheden på 50/50 – altså 50 
Mbit i sekundet både ved download 
og upload – giver medarbejdere og 
gæster en bedre oplevelse.

„Både i hverdagen generelt og 
når vi afholder kurser, skal nettet 
bare fungere. Så selv om fiberbred-
bånd for os er en dyrere løsning, er 
Fibias løsning så rigeligt det hele 
værd,“ fortæller centerleder Knud 
Hansen.

„Vi har ikke oplevet problemer 
overhovedet og har dækket vores 
behov ind for de næste mange år.“

Knud Hansen fortæller videre, at 
efter at alle idrætsudøvere nu har 
fået adgang til den store verden 
og gratis kan logge sig på nettet, 
har man valgt at droppe idræts-
centrets fælles TV-apparater 
for derved at spare de dyre 
licenskroner.

Afhængig af hurtig forbindelse
Mens Ebeltoft Idrætscenter fik hur-
tigt bredbånd for et års tid siden, var 
det efter jul, at Dansk Maskin Teknik 

i Thorsager traf 
beslutningen om 
at gøre noget.

„Jeg kom til 
Dansk Maskin 
Teknik for et 
halvt år siden,“ 
fortæller direktør 
Søren Boldt 
Mousten.

„Virksomhe-
dens internetforbindelse var bare 
for langsomt til vores behov. Jeg 
forhørte mig ved forskellige net-
udbydere og endte ved Fibia, som 
tilbød den højeste hastighed.“

Det viste sig, 
at rørene til 
fiberkablerne al-
lerede var gravet 
ned i området, 
så forbindel-
sen blev nemt 
etableret ind til 
virksomheden, 
og forbedringen 
var mærkbar.

„Vi er ganske enkelt afhængige 
af hurtigt og stabilt net for at kunne 
fungere optimalt. Og medarbejderne 
er rigtig glade for det nye „turbo-
net“.“

Nem deling af tunge filer
Dansk Maskin Teknik har 20 ansatte 
og laver transportanlæg og pak-
kemaskiner, hvor store filer fra de 
tunge tegneprogrammer nu kan 
deles hurtigere og mere stabilt med 
kunderne takket være den højere 
hastighed.

„Når et anlæg tidligere skulle 
køres ind hos kunden, måtte vores 
medarbejdere nogle gange vente 
med at uploade deres data til vores 
server. Nu sker det direkte fra 
kunden.“

Løsningen med en 50/50 Mbit/s-
forbindelse opfylder virksomhedens 
nuværende behov, men Søren Boldt 
Mousten forudser, at der allerede i 
løbet af et par år kan blive brug for 
endnu hurtigere net.

„Vi har i dag 
vores egen 
server, og mulig-
hederne for at 
flytte vores data 
ud i skyen er 
endnu ikke helt 
klar til vores 
behov. Men det 
kommer, og 
jeg har allerede 

drøftet den sag med Fibia, da vi så 
vil få brug for en endnu hurtigere 
forbindelse. Så jeg er meget for-
trøstningsfuld med hensyn til vores 
muligheder for virksomheden her i 
Thorsager.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  SELV OM 

FIBERBREDBÅND FOR OS 

ER EN DYRERE LØSNING, 

ER FIBIAS LØSNING SÅ 

RIGELIGT DET HELE VÆRD 
Centerleder Knud Hansen

  VI ER GANSKE ENKELT 

AFHÆNGIGE AF HURTIGT 

OG STABILT NET FOR 

AT KUNNE FUNGERE 

OPTIMALT
Direktør Søren Boldt Mousten



Skovskolen, der bor for sig selv midt i Løvenholmskoven, får 

nok ikke indlagt fiberkabel lige med det samme. I dag har den 

alligevel både lynhurtigt og stabilt internet.
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NYE MULIGHEDER MED  

KOMBINERET FIBER OG TRÅDLØS  
TEKNOLOGI

Bestyrelsesformand Kim Carstensen, Primanet
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„Jeg plejer at sige, at vi tit kan 
hjælpe der, hvor der ikke er andre 
muligheder,“ forklarer bestyrelses-
formand og ildsjæl Kim Carstensen i 
foreningsbaserede Primanet. „Vi har 
som hovedopgave at levere su-
perhurtigt og meget stabilt trådløs 
bredbånd til så mange som muligt 
på Norddjursland. Vi kan levere 
bredbånd langt de fleste steder 
– også der, hvor andre giver op.“ 
Skovskolen er et godt eksempel. 
De har behov for en både hurtig og 
stabil forbindelse, og den opgave 
har foreningen løst. På trods af 
organiseringen som forening, bliver 
Primanet drevet som professionel 
virksomhed. Eneste forskel er, at 
alt overskud går til forbedring og 
udbygning af nettet. Der skal ikke 
genereres indtjening til investorer.

Knudepunkter af fibernet
Fra starten var Primanet næsten 
alene baseret 
på trådløse 
forbindelser, og 
man var allerede 
dengang meget 
langt fremme 
med en trådløs 
teknologi, der 
kunne skaffe internet – også langt 
ude på landet. Efterhånden har 
foreningen fået gravet fiber ned til 
strategiske knudepunkter i en stor 
del af sit forsyningsområde. Fra fibe-
ren fordeles signalet stadig 

trådløst, og på den måde kan man 
i mange tilfælde levere et internet, 
der lever mere 
end op til rege-
ringens defini-
tion på lynhurtigt 
internet. Faktisk 
er der virksom-
hedskunder, der 
har fået leveret 
en 100 megabit 
forbindelse, og det er pt. teknisk 
muligt at levere op til 400 megabit.

Både boliger og virksomheder
Foreningen er med knap 4.000 
abonnenter en af de største ne-
tudbydere på Norddjursland, og 
efterhånden tæller kunderne også 
en lang række både små og store 
virksomheder i området – ofte nogle 
med et lidt specielt behov, der ikke 
kunne imødekommes af andre. 
Djurslands Efterskole i Fjellerup er 

en af de stabile 
kunder, der også 
benytter tekni-
kerne i Prima-
net som deres 
IT-afdeling. Hvis 
der er noget galt 
på skolen, ringer 

de direkte til teknikeren.
„Vi manglede for snart mange år 

siden et godt knudepunkt i Grenaa. 
En god dialog med Esben Møl-
ler på HSM Industri A/S sikrede, 

at vi kunne placere en 
antenne på virk-
somhedens tag. 
Virksomheden har 
siden fået internet 

fra os, og samarbejdet er gennem 
årene blevet udbygget, så også de 

andre virksom-
heder i HSM-
koncernen i dag 
er kunder hos 
os,“ forklarer 
formanden. En 
anden virksom-
hed med behov 
for en hurtig 

forbindelse er Grama Design, som 
Primanet har serviceret både i Ørum 
og Grenaa. Der er endda kunder på 
den anden side af Randers Fjord, 
hvor en af dem er godset Overgård.

Kun Norddjurs og  
bestemt ikke alle
Kim Carstensen er meget påpasse-
lig med ikke at oversælge ydelserne. 
„Vores net er rimeligt godt udbyg-
get i Norddjurs, og vi er bestemt 
konkurrencedygtige, men vi er slet 
ikke interesseret i at skulle ud og 
konkurrere med de store fiber-
udbydere. Vores primære mission 
er og bliver at hjælpe de steder, der 
ellers ikke kan få net – og så bliver 
vi nok også ret tændt af at løse de 
lidt specielle udfordringer, vi nogle 
gange får fra erhvervskunderne.“

Nettet bliver drevet af en flok 
frivillige, idealistiske og stærkt 
målrettede folk i foreningen, der alle 
drives af samme „brændstof“: at 
sikre videreudvikling af nettet, og 
der er ansat en række medarbejdere 
til at sikre den daglige drift af nettet, 
så man heller ikke som virksom-
hedskunde risikerer at stå uden net i 
længere tid.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

NYE MULIGHEDER MED  

KOMBINERET FIBER OG TRÅDLØS  
TEKNOLOGI

  VI KAN LEVERE BRED-

BÅND LANGT DE FLESTE 

STEDER – OGSÅ DER, 

HVOR ANDRE GIVER OP

  VORES PRIMÆRE 
MISSION ER OG BLIVER 
AT HJÆLPE DE STEDER, 
DER ELLERS IKKE KAN FÅ 
NET



22 www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2016Advertorial

VI SKAL FORSTÅ 

VIRKSOMHEDERNES 
VIRKELIGHED
Efter et år i stolen, har erhvervs og 

miljøchef i Norddjurs Kommune, 

Lars Toft Pedersen, et klart billede 

af konkrete udviklingsområder, der 

skal være med til at skabe vækst hos 

erhvervslivet og udvikle kommunen.

Erhvervs- og miljøchef Lars Toft Pedersen, Norddjurs Kommune
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„Hele drivkraften for mig er at se 
koblingen af miljø og erhvervsud-
vikling i sammenhæng og ikke som 
modsætninger,“ indleder Lars. „Vi 
skal praktisere vores myndigheds-
rolle på den rigtige måde, så den 
understøtter virksomhederne som 
en udviklende faktor.“

Vi vil dialogen
I sit første år har Lars generelt op-
levet stor tilfredshed hos erhvervs-
livet med samarbejdet. „Vi skal 
for eksempel ved et miljøsyn opnå 
forståelse for, 
hvorfor vi som 
myndighed age-
rer som vi gør. 
Det sker kun i et 
fordomsfrit og 
tæt samarbejde, 
hvor begge parter lægger kortene 
på bordet. Gennem en struktureret 
tilgang kan vi sammen vægte de 
miljømæssige hensyn og samtidig 
skabe bedre konkurrencevilkår for 
virksomheden.“

Det ligger Lars meget på sinde, at 
sende signalet om, at forvaltningen 
vil dialogen med erhvervslivet. „Vi 
er til for virksomhederne, og vi kan 
ikke sidde og gætte, hvad der er 
vigtigt. Derfor er dialog rigtig vigtig, 
ikke bare som en god snak, men 
som målrettet dialog med henblik 
på at se nye perspektiver, der kan 
skabe udvikling,“ slår han fast og 
mener samtidig, at gensidig lydhør-
hed skaber et rum, hvor idéer kan 

tænkes ind i større sammenhænge. 
„Vi skal tænke anderledes, og tro 
på, at det skaber udvikling.“ 

Vi har mange styrker
Omdrejningspunktet for mange 
af de indsatsområder kommunen 
operer med, har rod i styrker, der 
allerede eksisterer. „Med afsæt på 
Grenaa Havn er der hos en række 
virksomheder i kommunen samlet 
store erfaringer inden for energi og 
miljø. Ved at udvikle den eksiste-
rende know how sammen kan vi i 

forening gå ud 
og trække nye 
store projekter 
hertil inden for 
genanvendelse,“ 
siger Lars, der 
også mener 

at havnen allerede „lugter lidt af 
klynge“. „For eksempel har vi en 
situation med overkapacitet af olie-
produktion og faldende priser. Det 
åbner for et marked med nedbryd-
ning og genanvendelse af borerigge 
på en forsvarlig måde. Vi vil rigtig 
gerne bringe parterne sammen og 
på den måde skubbe til udviklin-
gen.“

Også spilindustrien er et område 
den kommunale chef har stort fokus 
på. „Spilindustrien er et område, 
hvor vi markerer os som klynge, og 
Norddjurs er det eneste sted i landet 
med formaliserede uddannelsestil-
bud. Det følger vi med stor interesse 
og understøtter aktivt det iværksæt-

termiljø, der allerede har fostret en 
lang række mindre virksomheder.“ 
Helt konkret kan iværksætterne 
få hjælp til at søge patenter, lave 
forretningsplaner og lære at være 
forretningsorienterede, ligesom der 
arbejdes med planer om at gennem-
føre en konference i 2017, der skal 
understøtte Grenaa som spilmekka. 
„Ved at drage erfaringer fra de ting 
der lykkes her, kan vi understøtte 
og udvikle andre iværksættermiljøer 
rundt om i kommunen.“

Fødevarer i 2017
I forbindelse med Kulturby 2017 ser 
Lars det som helt naturligt at sætte 
ekstra fokus på kommunens største 
erhverv: Fødevareproduktion. „Der 
kommer journalister fra hele verden 
og de skal hentes til Djursland. Vi 
har masser at byde på, og det skal 
frem i lyset.“ Der er allerede flere 
end 20 konkrete aktiviteter, der 
involverer en lang række operatø-
rer i branchen. „Ud over styrken i 
traditionel landbrugsproduktion, har 
vi også andre markante fyrtårne 
og styrkepositioner, for eksempel 
fødevareproduktion af tang,“ mener 
Lars. „På Anholt har lokale er-
hvervsdrivende sammensat en bred 
palette af aktivteter, der vil skabe 
international opmærksomhed. Vores 
bidrag har været at få parterne til at 
mødes og sammen udvikle et fælles 
ambitiøst projekt,“ fortæller han. 

„Jeg kommer iøvrigt altid gerne 
på besøg, hvis der er virksomheder, 
der har projekter, vi kan facilitere, el-
ler som oplever at vi i forvaltningen 
ikke er åbne for dialogen,“ slutter 
han.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  DET SKER KUN I ET 

FORDOMS FRIT OG TÆT SAM-

ARBEJDE, HVOR BEGGE PARTER 

LÆGGER KORTENE PÅ BORDET
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40-årige Jørgen Kroer er uddannet 
landbrugsmaskinmekaniker. Selv om 
han havde et godt job ved Nimtofte 
Maskinstation, legede tankerne 
også med andre muligheder, og i 
1999 tog han som 23-årig det store 
spring og blev selvstændig.

„Mit arbejde er også min hobby. 
Da jeg forrige lørdag skulle til en 
50-års fødselsdag, ringede telefo-
nen om en fiskekutter i Bønnerup, 
der ikke kunne starte, og så gik jeg 
endnu en gang glip af velkomstdrin-
ken,“ fortæller Jørgen Kroer.

„Men jeg forsøger så vidt muligt 
at holde søndagen hellig for at 
prioritere familielivet – min kæreste 
og hendes to børn samt min 3-årige 
datter, som jeg har hver anden uge.“

Klar 24-7
Reparationer handler ofte om nu og 
her, og Jørgen Kroers virksomhed, 
Kattegat Teknik ApS i Grenaa, er lagt 
an på at være klar 24-7. 

Det erfarede 
Erhverv Djurs-
land, da vi skulle 
lave en aftale 
om at mødes 
med en travl Jørgen Kroer op til 
sommerferien, hvor ting stadig gik i 
stykker.

„Selv om jeg har sagt ja til en 
snak med journalisten, er det kun-
derne jeg lever af.“

Efter adskillige forsøg lykkedes 
det til sidst at få en aftale i stand en 
lørdag formiddag, hvor Jørgen Kroer 
fandt et par timer til rundvisning 
og snak om virksomheden med 12 
ansatte, hvor 98 procent af arbej-

det består i reparationer. Og det er 
lige fra negleslibere ved Grenaas 
foddamer til havnekraner, brand-
biler, slamsugere og en 25 tons tung 
1500 hk elmotor til en finsk slæbe-
båd.

Finder nye løsninger
„Vi udvikler ikke nyt, og så gør vi det 
på en måde alligevel, da vi i forbin-
delse med reparationer nogle gange 
finder nye løsninger, der er bedre for 
kunderne.“

Jørgen Kroer ser sin virksomhed 
som en videreudvikling af tidligere 
tiders landsbysmed med mange jern 
i ilden.

„Vi får næsten dagligt forespørgs-
ler på maskiner, vi ikke kender. Vi 
kan rent fagligt klare det meste, så 
det handler først og fremmest om 
en afvejning af tidsforbrug, økonomi 
– og kundens forventninger. Men vi 
har også opgaver på havnen, hvor 
det alt overskyggende er, at vi kan 

lave det nu og 
her.“

En stor del 
af æren for 
virksomhedens 

succes tilskriver Jørgen Kroer nogle 
fleksible og meget kompetente 
medarbejdere. Ingen af dem ønsker 
dog at arbejde med lederkasketten 
på, så Jørgen Kroer er på udkig efter 
en ’chefens højre hånd’.

„Jeg kunne godt bruge en 
arbejdende værkfører – og hvis den 
rigtige mekaniker læser dette her, 
står døren til mekanikerjobbet også 
på klem.“

Mats Dahl,  
formand på Grenaa Havn
Vi bruger primært Kattegat Teknik 
til opgaver med hydraulik på vores 
kraner og gravemaskiner. Selv på en 
10 tons gearkasse til en kran har de 
lavet fejlfinding og renovering til UG. 
Desuden har de et godt drejeværk-
sted. Det betyder meget med fleksi-
ble samarbejdspartnere tæt på – og 
at vi som ved Kattegat Teknik kan få 
løst opgaverne ét sted hurtigt – af 
kompetente folk. 

Ulrik Sinding,  
direktør i Djursland Kloakservice
Det er lokalt, det er tæt på – og Kat-
tegat Teknik er fleksible, når vi også 
har brug for dem aften og weekend.

Alt el- og vedligeholdelsesarbejde 
på vores lastbiler, højtryksanlæg 
og hydrauliske maskiner får vi 
lavet ved Kattegat Teknik, og det 
betyder meget, at vi kan få det 
hele lavet ét sted. Mere end 50 
procent af vores aktiviteter foregår 
uden for Djursland, og kun når det 
er langt væk, kan det nogle gange 
være mere hensigtsmæssigt 
at benytte en anden samar-
bejdspartner.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

DØGNÅBENT  
VED GRENAAS  

MODERNE LANDSBYSMED

For direktør Jørgen Kroer spiller arbejde og fritid 

sammen om at holde takten i døgnrytmen.

  MIT ARBEJDE ER 

OGSÅ MIN HOBBY



www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2016 25Advertorial

Direktør Jørgen Kroer, Kattegat Teknik ApS



26 Personprofil www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2016

Direktør Lotte Jensen, Up Front Europe
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60-årige Lotte Jensen landede i 2004 i Hornslet sam-
men med sin mand, Per Bertram Hansen.

„Vi skulle med i noget for at lære nye mennesker at 
kende, og da vi ret hurtigt blev spurgt om at give en 
hånd med ved Rosenholm Festival, sprang vi til. Og det 
har vi aldrig fortrudt.“

Lotte Jensen var kasserer 
for Rosenholm Festival 3-4 år, 
blev menigt bestyrelsesmedlem 
i 2008 – og takkede af som 
bestyrelsesmedlem ved den 
seneste generalforsamling efter 
to år i formandsstolen.

En hård nyser – og lærerigt
„Det var ’en hård nyser’ at være formand. Samtidig var 
det dog også meget lærerigt – mens det var sjovt og 
afslappende i år at være med som hjælper. Efterhån-
den er der også kommet både venner og familie med i 
det – og flere af min mands arbejdskollegaer. Ud over 
det sociale har det givet mig rigtig meget også at prøve 
denne verden. Prøve det med hele tiden at arbejde hen 
mod én begivenhed og ikke have en løbende drift at 
tænke på.“

Festivalen er blevet en passion for Lotte Jensen 
– med masser af menneskelige relationer og faglige 
udfordringer. „I modsætning til i dag fyldte spons-
ordelen ikke meget, da jeg kom til, og det har været 
spændende at være med til at opbygge denne del af 
festivalen – og komme rundt og besøge en lang række 
lokale firmaer,“ siger Lotte Jensen, der arbejder som 
selvstændig ekspert i fonde og fundraising i Up Front 
Europe.

Hun gik også forrest, da man besluttede at ville lave 
noget mere for børnene i Hornslet.

„Jeg hjalp tre dagplejere med at starte Spil-loppen, 
som hver måned laver et børnearrangement, og de står 

i dag selv for Spil-loppen, som støttes med overskuds-
kroner fra festivalen.“

DGI og LAG Djursland
Engagementet i – og visionerne for – lokalområdet 
stortrives. „Kom-Bi og den grønne plet ved siden af i 

Hornslets bymidte kunne give 
den lokale kultur et kæmpe løft. 
Jeg har et par gange ’stukket 
fingeren i jorden’ og vil meget 
gerne være med til at udvikle 
idéer og forslag om det. Jeg del-
tager i forskellige erhvervstræf 

og følger med i meget – og arbejder gerne for vækst og 
udvikling. Jeg håber virkelig, at distriktsrådet også ser 
mulighederne i letbanen og tager bolden op, så Horn-
slet kan køre deruda’ i takt med letbanetogene.“

Samtidig med engagementet i det nære, er Lotte 
Jensen også med, hvor der tænkes større tanker om 
større områder.

Hun har i mange år siddet i forretningsudvalget for 
DGI Østjylland, og i dag er hun med i udvalget DGI 
Østjylland Udvikling – udpeget af DGI Østjyllands 
bestyrelse.

„Søgningen til de traditionelle idrætsgrene styrtdyk-
ker stort set over hele linjen, og det tænder mig virkelig 
at sidde med i det udvalg, hvor størstedelen af DGI’s 
aktiviteter i Østjylland – også på Djursland – fødes og 
konkretiseres.“

I 2014 kom Lotte Jensen også med i forretnings-
udvalget i LAG Djursland.
Og den fritid der ellers er, bruger hun sammen med 
manden til at passe og pleje den flotte have midt i 
Hornslet – og tage på ture i Danmark og Europa i den 
nyindkøbt campingvogn.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

LOKALOMRÅDET  
TOG IMOD MED  
FULD MUSIK

For direktør Lotte Jensen og hendes mand spillede musikken 

op til engagement i lokalområdet straks ved ankomsten.

  DET HAR GIVET MIG 
RIGTIG MEGET OGSÅ AT 
PRØVE DENNE VERDEN
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Med en placering som hhv. num-
mer 8 og 9 er de to borgmestre 
fra Norddjurs og Syddjurs da også 
ganske godt tilfredse med resulta-
tet. „Jeg er rigtig glad for, at Nord-
djurs med denne flotte placering i 
top ti fastholder sin position som 
en af de mest erhvervs-og byg-
gevenlige kommuner i Danmark,“ 
siger borgmester Jan Petersen, og 
han suppleres af borgmester Claus 
Wistoft: „Jeg 
er rigtig glad for 
at vores indsats 
på erhvervsom-
rådet bliver ved 
med at bære 
frugt.“

Vi har dynamik
I Nord fremhæver borgmesteren 
styrkepositionen i forhold til sagsbe-

handlingstid sammenholdt med det 
meget høje antal byggetilladelser. 
„Det siger noget om dynamikken i 
Norddjurs. Vi ligger på plads nr. et 
på gebyrstørrelse og er sprunget fra 
nr. 79 til nr. 22 på sagsbehandlings-
tider på byggetilladelser.“ 
„Vi skal gøre det endnu bedre 
fremover, og vi er i fuld gang. 
Infrastrukturen får blandt andet et 
løft i de kommende år med den ny 

omfartsvej nord 
om Grenaa, som 
forbedrer adgan-
gen til erhvervs-
områderne på 
Grenaa Havn. 
Samtidig ønsker 
vi at blive endnu 

flere i Norddjurs for at sikre virk-
somhederne veluddannet arbejds-
kraft. Byggeri af nye daginstitutio-
ner, kobling til den østjyske letbane 
og en intens markedsføringsindsats 
for at tiltrække tilflyttere er noget 
af det, vi har fokus på netop nu“, 
fortsætter Jan Petersen.

Sagsbehandlingstid i byggesager
Gennem årene har der været 
mange kritiske ryster om sagsbe-
handlingstiden i Syd. I analysen 
er kommunen vurderet til at have 
den hurtigste i Østjylland. „Vi har 
arbejdet målrettet med organisering 
af byggesagsbehandlingen i mange 
år, og afdelingen har konstant fokus 
på at yde god service – det har 
givet gevinst. Samtidig er kunderne 
yderste tilfredse med sagsbehand-
lingstiden og kvaliteten af arbejdet. 
Det viser vores løbende målinger. 
Det er meget positivt og er klart 
medvirkende til at vi er i top ti i 

Møder – Kurser – Konferencer  
i inspirerende omgivelser for alle…

Dronningens Ferieby

8500 Grenaa · Telefon 87 58 36 50

post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk Mødestedet uden forhindringer…

Dronningens Ferieby har en smuk 
fællesbygning på 1000 m2 med moderne 
og lyse lokaler. Ideelle rammer for 
generalforsamlinger, foredrag, konferencer, 
workshops og fester. Servicemindet personale 
med øje for specielle behov og fleksibilitet.

Ring og hør nærmere eller besøg os for en 
rundvisning og hør nærmere om de mange 
muligheder.

Priseksempel på dagsmøde:
Kaffe/the med hjemmebagte boller
Lækker frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
Kaffe/te med hjemmebag
Frugt/snacks samt isvand under hele forløbet
Pris pr. person kr. 519,-

Mulighed for overnatning i feriebolig  
pr. person v/2 personer pr. bolig. fra kr. 550,- 

Vi hjælper gerne til med transport, aktiviteter og 
underholdning.

Selvom begge 

kommmuner er drysset en 

lille smule ned af listen, 

rokker det ikke ved, at de 

ligger i den absolute elite 

blandt landets kommuner 

i Dansk Byggeri’s analyse 

af erhvervsvenlighed.

  DET SIGER NOGET 

OM DYNAMIKKEN I 

NORDDJURS 
Borgmester Jan Petersen

DJURSLANDS ERHVERVSKLIMA
STADIG I TOP TI

http://www.dronningensferieby.dk
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LAG infomøde/ansøgningsfrist
18. august kl. 17.00-19.00, 
Aktivitetshuset Ebeltoft, Nørre Allé 4, 
8400 Ebeltoft.  
Informationsmøde om LAG-tilskud 
for alle interesserede. Bliv klogere på, 
om LAG-tilskud er noget for dig, din 
forening eller din virksomhed. 
Tilmelding: koordinator@lag-djursland.
dk/2055 3305
7. september 2016 ansøgningsfrist til 
både LAG og FLAG projekter.

Netværksmesse: 
Skolen i virkeligheden
22. august kl. 13.00-17.00, Rønde 
Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, 8410 
Rønde. 
Messen Skolen i virkeligheden 
henvender sig bredt til erhvervslivet. 
Udbydere kan vise deres tilbud frem, 
og lærere og udbydere kan indgå 
konkrete aftaler på messen.
Arr. Syddjurs Kommune. www.
kolenivirkeligheden.dk/syddjurs

Workshop produktionsvirksomheder
Modul 1: 29. august kl. 8.30-11.30 
Modul 2: 13. sept. kl. 8.30 - 11.30, 
Teknologisk Institut, Kongsvang Alle 
29, 8000 Aarhus C. (morgenmad/
indskrivning kl 8.00)
Mål og priorite din digitale indsats.  
For beslutningstagere der gerne 
vil måle deres digitale modenhed 
og få hjælp til at prioritere deres 
fremadrettede digitaliseringsaktiviteter 
med særlig fokus på ERP-systemer og 
tillægsmoduler til produktionen.
Arr.: IBIZ-Center og Center for 
Robotteknologi.
Info/tilm.: kurser@teknologisk.dk/7220 
3000. Gratis

Sikre betalinger
30. august kl. 8.00-10.00, Djurslands 
Bank, Torvet 5, 8500 Grenaa.
Morgenmøde med Djurslands Bank, 
EY, Lindhardt Steffensen Advokater 
og DJURS Wind Power for ejerledere, 
bogholdere og økonomimedarbejdere. 
Fokus på at sikre betalinger til 
tiden og inden for de korrekte, 
lovgivningsmæssige rammer. 
Arr. DJURS Wind Power
Pris: Medlemmer gratis, andre 150 kr.
Tilm.: (FTM) dwp@djurswindpower.dk 
senest 20. august.

Den omstillingsparate virksomhed
22. sep. kl. 17.00-20.30, Ørsted Kro, 
Rougsøvej 118, 8950 Ørsted
Foredragsholder og HR-konsulent 
Michael Svendsen kommer med 
inputs til, hvordan man kan forandre og 
udvikle sin virksomhed gennem humor 
og arbejdsglæde. Derudover indlæg 
om arbejdet med at få kroen i drift. Der 
serveres stegt flæsk med persillesovs.
Pris: 100 kr.
Tilm.: Ole Nørgaard fax 87869098/
on@nt-as.dk senest 17. september.

Sammen står vi stærkere
26. oktober.
Tema: Salg og eksport. Hør 
økonomen Steffen Møller, Lars Jul 
Andersen fra virksomheden Maileg 
og kontorchef Susanne Hyldelund fra 
Eksportrådet give bud på hvordan din 
virksomhed kan udvikle både salgs- og 
eksportindsatsen.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd og 
Lederne Østjylland.
Info følger.

Fyraftensmøde: Har du en unik idé? 
27. sept. kl. 16.00-18.00,  Aarhus 
Airport, Ny Lufthavnsvej 24, 8560 
Kolind.
Virksomheder på 5-100 medarbejdere 
kan få finansieret udvikling af 
nye produkter, nye services eller 
forbedrede proceser. Innobooster 
investerer 50.000-5 mio. kr. i initiativer 
med stærke forretningsmæssige 
potentialer.
Tilm.: hak@norddjurs.dk senest den 
22. sept. Gratis.

Made By Djursland 2016
19. november eftermiddag, Sostrup 
Slot, Maria Hjerte Engen 2, 8500 
Grenaa.
Djurslands Erhvervsråd og Viden Djurs‘ 
2016-opfølgning af det succesfulde 
arrangement i Aarhus Lufthavn i 2015.
Info følger.

LAG Djursland
På den ordinære generalfor-
samling på Stenvad Mose-
brugscenter blev der indvalgt 
tre nye bestyrelsesmedlem-
mer. Det er kroejer Hilding 
Hvid, sygeplejerske Vibeke 
Binnerup og Lasse Skov.

Naturhistorisk Museum 
Aarhus
Det kendte ansigt – og kendte 
stemme – der er meget aktiv 
fra Mols-laboratoriet, Mor-
ten DD (Hansen) er blevet 
udnævnt som landets bedste 
naturformidler på Naturmødet 
i Hirtshals.

Karpenhøj Naturcenter
Journalist og studievært Ma-
ria Arianfar er udnævnt som 
syvende medlem af naturcen-
trets bestyrelse. Hun er bosat 
i Fuglsø.

Lindhardt Steffensen 
 Advokater
Advokat og partner Jørgen 
Steffensen har fået en ma-
stergrad i Miljø- og Energiret 
fra Aarhus Universitet. Han 
har i sin afhandling bl.a. be-
handlet samarbejdsmodeller i 
forsyningssektoren.

Kolind+
Claus Tikær (54) er startet i en 
nyoprettet stilling som cen-
terkoordinator for sports- og 
kulturcentret Kolind+. Stedet 
kommer foruden sport og 
idræt til at rumme bibliotek, 
egnsarkiv samt en lang række 
folkeoplysende og kulturelle 
aktiviteter.

erhvervsvenlighed blandt dan-
ske kommuner,“ mener for-
manden for udvalget for natur, 
teknik og miljø Per Dalgaard, 
der også vurderer at specia-
lisering er baggrunden for at 
den gennemsnitslige sagsbe-
handlingstid på byggesager 
i kommunen er på under en 
uge, hvor den gennemsnitlige 
kommune bruger tre uger. 
Nogen 
medar-
bejdere 
sidder 
med som-
merhuse 
og énfa-
miliehuse, 
andre arbejder udelukkende 
med erhvervssager. Det gør 
det nemmere og hurtigere for 
den enkelte sagsbehandler.

Samarbejde og dialog
„God service kræver, at vi 
bliver ved med at udvikle os, 
og derfor arbejder vi i øjeblik-
ket på at indgå et partnerskab 
med Norddjurs Kommune, 
Dansk Byggeri og uddannel-
sesinstitutioner på Djursland 
for at sikre uddannelse af flere 
unge i byggebranchen,“ sup-
plerer Claus Wistoft. „Samti-
dig vil vi fortsat have fokus på 
vores egen sagsbehandling 
og en god løbende dialog 
med vores lokale erhvervsliv.“
Syddjurs har de seneste år 
afholdt løbende dialogmøder 
med erhvervslivet, ligesom 
borgmester og kommunal-
direktør har besøgt en lang 

række lokale virksomheder, 
en opskrift kollegerne i Nord-
djurs også har taget til sig.

Etablerer forum med 
Dansk Byggeri
Norddjurs har afholdt et årligt 
dialogmøde med Dansk Byg-
geri, en ordning der nu er ble-
vet udbygget med en løbende 
dialog om aktuelle emner som 

bl.a. sik-
kerheds-
stillelse og 
bygge-
sagsbe-
handling. 
Det årlige 
møde vil 

fremover også indeholde en 
præsentation af kommunens 
nye bygge- og anlægsprojek-
ter.
Hos Dansk Byggeri er der 
begejstring over samarbejdet. 
Parterne forventer, at der i 
løbet af efteråret etableres en 
fælles aftale mellem Nord-
djurs Kommune, Syddjurs 
Kommune og Dansk Byggeri. 
„Vi tror, at det er ved en fæl-
les aftale med både Norddjurs 
og Syddjurs, at vi for alvor kan 
igangsætte og komme i mål 
med både sikring af praktik-
pladser og en øget indsats 
for at få flere lokale unge til 
at søge mod håndværksud-
dannelserne, siger Thorkil 
Brouer,“ siger formand Dansk 
Byggeri Djursland.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  GOD SERVICE 

KRÆVER, AT VI BLIVER 

VED MED AT UDVIKLE OS 
Borgmester Claus Wistoft

DJURSLANDS ERHVERVSKLIMA
STADIG I TOP TI
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Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

Benyt dig af jobkonsulenternes viden om de 
forskellige job-ordninger, når du har behov 
for en ny medarbejder.

Kontakt os på 8959 2000
eller jobcenter@norddjurs.dk

På udkig efter ny medarbejder?

Revalidering

Voksenlærling

Lærling/elev

LøntilskudsjobFleksjob

Virksomhedspraktik

Ordinært job

Skånejob

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

Østergade 30, 1.  •  8000 Aarhus C  •  Tlf. 8625 3355

Vi er parate til at hjælpe dig og din virksomhed ved bl.a. at

- bygge bro til myndighedsafdelinger og relevante 
samarbejdspartnere

- være din guide i det kommunale system

- understøtte erhvervsnetværk og projekter

- arrangere møder for erhvervslivet

- levere erhvervsrelevant information

Du kan læse mere om vores service på 
www.syddjurs.dk/teamerhverv

HJÆLP TIL 
VÆKST
Kontakt os, hvis du 
vil have hjælp til 
forretningsudvikling, 
finansiering, 
markedsføring etc.

Tlf. 7015 1618
www.essyddjurs.dk

TEAM ERHVERV OG VÆKST
– erhvervslivets kontakt til Syddjurs Kommune

Bo Kristensen 
Erhvervskoordinator 
T: 8753 5035  M: 2135 3657 
bokr@syddjurs.dk

Bine Boldsen 
Udviklingskonsulent 
T: 8753 6124  M: 2167 1822 
binb@syddjurs.dk

http://www.djurslandsbank.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.syddjurs.dk/teamerhverv
http://www.essyddjurs.dk
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KLUMME – FORSIKRING

Ikke mange forsikringsselska-
ber kan forsikre alle de risici, 
der truer en erhvervsvirksom-
hed. Samtidig er der forsikrings-
selskaber, som har specialiseret 
sig i bestemte risici og derfor 
er bedre til at håndtere disse, 
både med hensyn til policeud-
stedelse og skadesbehandling.

Vi oplevede, at en mindre 
butikskæde kunne spare flere 

hundrede tusinde kroner 
ved at forsikre deres glas i et 
forsikringsselskab, der kun 
forsikrer glas.

Man skulle tro at Arbejds-
skadesforsikringen burde være 
præmiemæssigt identisk i 
alle forsikringsselskaber, idet 
dækningen er lovbestemt. 
Ikke desto mindre oplever vi 
konstant at priserne nemt kan 

svinge med over 100% fra 
selskab til selskab.

Kriminalitets- og cyberforsik-
ringer er også et af de områ-
der de store forsikringsselska-
ber håndterer vidt forskelligt. 
Et forsikringsselskab skulle 
have kr. 125.000 for en sådan 
forsikring til et større revisions-
firma, mens et andet skulle 
have under 10.000 kroner for 
den samme risiko.

En meget vigtig forsikring i 
enhver virksomhed er ansvars-
forsikringen og også her er der 
store forskelle på selskaberne. 
De fleste selskaber vil gerne 
lave behandling- og bearbejd-
ningsansvar på produktan-
svar, mens de færreste vil på 
erhvervsansvar. Mange ting 
undtages desuden fra dækning 

via forskellige klausuler. Kun få 
forsikringsselskaber kan skræd-
dersy ansvarsforsikringen så 
den matcher virksomheden.

Bilforsikringen er nok den 
forsikring, der er lettest at gen-
nemskue dækningsmæssigt 
og præmiemæssigt, men også 
her kan der være meget store 
forskelle i præmierne.

Der findes over 100 for-
sikringsselskaber i Danmark. 
Flere af dem er udenlandske 
og fuldt ud på niveau med de 
velkendte danske. Derudover 
oplever vi ofte, at de kan være 
bedre til at skræddersy forsik-
ringerne så de matcher den 
enkelte virksomhed.

Af Bjarke Barrett Sørensen og Bent 
Ketelsen, Dansø Forsikringsmæglere 
Djursland ApS www.dansoe.dk

BRUG FLERE FORSIKRINGSSELSKABER

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
37889148 SKOBAR ApS .............................................................................................25.07.2016
37866857 Dockland ApS............................................................................................. 11.07.2016
37851272 APATH.DK ivs ............................................................................................05.07.2016
37847941 M Care IVS .................................................................................................04.07.2016
37843695 Høbjerg Cafe‘ & Gårdbutik ApS ................................................................. 01.07.2016
37837229 HT Anlæg ApS ........................................................................................... 30.06.2016
37815713 SenseHome ApS....................................................................................... 22.06.2016
37806528 PlayOn ApS ............................................................................................... 20.06.2016
37799831 Nummerportalen IVS ................................................................................ 16.06.2016
37776157 kröl design ApS ..........................................................................................07.06.2016
37773638 Tandlæge Mihai-Tiberiu Marinescu ApS .................................................. 06.06.2016
37760382 Altek Electric ApS ......................................................................................31.05.2016
37757667 Gyroskeet IVS ........................................................................................... 30.05.2016
37750239 Interwork IVS ............................................................................................ 26.05.2016
37744743 Grama Design ApS ................................................................................... 25.05.2016
37696307 FK Smedie A/S ...........................................................................................19.05.2016
37686867 Soft Impact IVS ......................................................................................... 16.05.2016
37683515 Swipetto Games IVS..................................................................................13.05.2016
37671843 Emils Gård IVS ...........................................................................................10.05.2016
37671789 MachineReady IVS ....................................................................................10.05.2016
37671673 ÅEM Entreprenøren IVS ............................................................................10.05.2016
37663379 Sustainor ApS ........................................................................................... 04.05.2016
37656674 Nygade 8, Auning ApS .............................................................................. 02.05.2016
37643718 Hjerterum IVS ............................................................................................27.04.2016
37902136 bedrebudget aps ........................................................................................01.08.2016
37890960 Ejendomsselskabet BFP ApS ....................................................................25.07.2016
37890405 Marinus Nielsens Vognmandsforretning ApS ...........................................25.07.2016
37882062 Ebeltoft Parkhotel Drift ApS ......................................................................18.07.2016
37867306 Lishoppen IVS ............................................................................................ 11.07.2016
37863491 B&B Partners ApS .....................................................................................08.07.2016
37860441 Dunstan ApS .............................................................................................. 07.07.2016
37858749 Rubberdesign ApS ..................................................................................... 07.07.2016
37856118 Prop Amok ApS ..........................................................................................06.07.2016
37842257 JL development DK ApS............................................................................ 01.07.2016
37839744 Abexa ApS ................................................................................................. 30.06.2016
37835242 PJ Betonboring og Skæring ApS .............................................................. 29.06.2016
37831689 Østjysk Stålteknik ApS ............................................................................. 29.06.2016
37828920 ALMSTEN SIKRING APS ......................................................................... 28.06.2016
37827959 222Cycles Denmark A/S .......................................................................... 28.06.2016
37826332 FB Huse ApS ..............................................................................................27.06.2016
37818372 Ebeltoft Strand Camping A/S ................................................................... 23.06.2016
37812986 SZ Gulvservice IVS ....................................................................................21.06.2016
37812595 Multi byggerådgivning IVS ........................................................................21.06.2016
37795550 Want2clean ApS ....................................................................................... 15.06.2016
37782386 Pawel Byg Danmark IVS ........................................................................... 09.06.2016
37776432 DK Vikar IVS ...............................................................................................07.06.2016
37775878 Stensbjerg Huse.dk ApS ............................................................................07.06.2016
37765082 Ajkom ApS ................................................................................................ 02.06.2016
37757292 Pharma OXIT ApS ..................................................................................... 30.05.2016
37745456 ARCH-TECH ApS ...................................................................................... 25.05.2016
37745030 Landevejskroen Mørke ApS ..................................................................... 25.05.2016
37740977 American Diner DK ApS ........................................................................... 24.05.2016
37692603 Havskum Ebeltoft ApS ............................................................................. 18.05.2016
37687596 Northern Survey ApS .................................................................................17.05.2016
37677477 R-Tec Industries ApS .................................................................................11.05.2016
37676896 I HOPE ApS ................................................................................................11.05.2016
37671207 Selskab til trævarehandel april 2016 ApS ..................................................10.05.2016
37669857 VILT IVS ..................................................................................................... 09.05.2016
37669679 Odder campingudlejning ApS................................................................... 09.05.2016

37665592 Feed-Farms IVS ........................................................................................ 05.05.2016
37664774 Gjerulff Group IVS ..................................................................................... 04.05.2016
37659142 Akutera IVS ............................................................................................... 03.05.2016
37650331 LomoVision IvS ......................................................................................... 29.04.2016
37649783 Vilomix Logistics A/S ................................................................................ 29.04.2016
37648698 Svanelundskrogen ApS............................................................................. 29.04.2016
37647446 Hjort af 1976 ApS ...................................................................................... 28.04.2016

Selskabsændringer
36495987 JAGTSIMULATOR.DK AARHUS ApS ....................27.07.2016 virksomheden opløst
21099538 Enel ApS ..................................................................27.07.2016 virksomheden opløst
37643718 Hjerterum IVS ........................................................ 27.07.2016 Konkursdekret afsagt
32153119 AUNING BOGTRYKKERI ApS ................................27.07.2016 virksomheden opløst
34611114 SALGSAGENTURET IVERBYG ApS ...................... 26.07.2016 virksomheden opløst
24221865 ALLELEV SMEDE- & MASKINFORRETNING ApS .26.07.2016 virksomheden opløst
26522544 ALLELEV SMEDE OG VVS ApS ............................ 26.07.2016 virksomheden opløst
30587499 COLEH4.COM ApS ............................................... 26.07.2016 virksomheden opløst
33594208 Anpartsselskabet af 8. april 2011 .......................... 22.07.2016 virksomheden opløst
21099538 Enel ApS ...........................................................21.07.2016 anmodning om opløsning
26556376 EAST EXPRESS ApS ............................................. 08.07.2016 virksomheden opløst
28301960 HAMBURG EXPRESS ApS ................................... 08.07.2016 virksomheden opløst
26556333 WEST EXPRESS ApS ............................................ 08.07.2016 virksomheden opløst
29131961 HJ TAG OG SOLENERGI ApS ............................... 05.07.2016 virksomheden opløst
36075902 FREEQ IVS ............................................................. 05.07.2016 virksomheden opløst
37371483 Prima Braendsel ApS ......................................29.06.2016 anmodning om opløsning
25821475 XZ18032016 A/S ..................................................... 12.06.2016 Likvidation vedtaget
36964162 Stella Track IVS ...............................................08.06.2016 anmodning om opløsning
33153538 FISKERISELSKABET CAPELLA ApS .............08.06.2016 anmodning om opløsning
31067669 ANKERSTJERNE BYGGEFIRMA ApS ...................01.06.2016 Konkursdekret afsagt
66102912 FF ALLINGÅBRO A/S ............................................. 31.05.2016 Likvidation vedtaget
33239734 ANHOLT TØMRERFIRMA ApS .............................30.05.2016 virksomheden opløst
31594502 DJURS SMEDE SERVICE ApS ............................... 23.05.2016 Likvidation vedtaget
36089466 GLATVED ENTREPRENØRSERVICE ApS ............18.05.2016 virksomheden opløst
36072148 SMARTEKRUDTUGLER.DK ApS ..........................10.05.2016 virksomheden opløst
19841340 LIME TØMRER- & SNEDKERFORRETNING ApS 26.07.2016 Konkursdekret afsagt
27927823 PARADISE FURNITURES ApS .............................. 22.07.2016 virksomheden opløst
30565045 JKH afv ApS ........................................................... 16.07.2016 virksomheden opløst
36427507 SOFIENLUND TRANSPORT ApS .........................13.07.2016 Konkursdekret afsagt
73579112 PB CONSULT & ENGINEERING A/S ..................... 08.07.2016 Likvidation vedtaget
31945259 JMR GROUP ApS ....................................................07.07.2016 Likvidation vedtaget
30731921 DJURSLANDS HESTEPRAKSIS ApS ....................07.07.2016 virksomheden opløst
37782211 ENTJJ A/S .............................................................. 05.07.2016 virksomheden opløst
70463717 HORNSLET MØBELFABRIK A/S  ......................... 05.07.2016 virksomheden opløst
30987047 Driftsselskabet FAD af 8. Marts ApS ................... 25.06.2016 Konkursdekret afsagt
12408005 TORE KROIER ApS ............................................... 20.06.2016 Konkursdekret afsagt
35817298 CAPTA IVS .............................................................20.06.2016 virksomheden opløst
14797289 LYSTRUP TOTALENTREPRISE ApS .....................20.06.2016 virksomheden opløst
33164041 IVERSEN DAIRY CONSULT ApS...........................15.06.2016 virksomheden opløst
18644894 MURERFIRMA BENT THOMASEN A/S ...............03.06.2016 virksomheden opløst
26814537 NEVOTEX DANMARK A/S ....................................02.06.2016 virksomheden opløst
34451176 BYRIALLAW ApS.................................................. 30.05.2016 Konkursdekret afsagt
36410507 Restaurationscompagniet ApS ............................. 24.05.2016 Konkursdekret afsagt
29824878 STIGCON ApS ........................................................20.05.2016 virksomheden opløst
10102480 DANSK STÅLTEGL A/S .........................................20.05.2016 virksomheden opløst
29691207 APPLICATA ApS ................................................... 13.05.2016 Konkursdekret afsagt
35408371 KALØ TØMRERFIRMA ApS..................................12.05.2016 Konkursdekret afsagt
31945348 Anpartsselskabet af 27/1 2009 .............................. 10.05.2016 Likvidation vedtaget
28670958 CPM MANUFACTURING A/S ...............................07.05.2016 Konkursdekret afsagt
36046783 MULTI BEREGNER- & PROJEKTERINGSSERVICE IVS..04.05.2016 Anmodning om opløsning

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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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

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

 

GARDINER OG  
SOLAFSKÆRMNING
– TIL ERHVERVSLIVET

Rugvænget 23 · 8500 Grenaa · 86 32 54 44 · www.garant.nu

Bestil uforpligtende  
rådgivning og opmålingsbesøg 

RING 86 32 54 44

http://www.permoeller.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.garant.nu
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ERHVERVSLEJEMÅL
GRENAA MIDTBY

Lækre lokaler til 
kontor, klinik etc. 
udlejes eller sælges
• I alt 213 kvm

• Kan opdeles

• Loftlokaler med lys 
   og udsigt over åbyen

• Direkte adgang fra 
   Østergade

• Bagtrappe fra  
   lukket gård

• Parkering rundt  
   om hjørnet

• Over specialæge
   og tandteknikker

Få uforpligtende rundvisning
– ring til Lars 4051 0619

mulighedfor 6 mdr.
GRATIS

HUSLEJE

Nationalpark Mols Bjerge
Nationalparken har igangsat 
en arkitektkonkurrence om et 
nyt velkomstcenter ved Kalø 
med et budget på omkring 
40 mio. kr. Det er håbet at 
et konkret skitseprojekt kan 
være med til at rejse en del 
af de 30 mio. kr. der endnu 
mangler til at gennemføre pro-
jektet, der efter planen gerne 
skal stå færdigt i 2018.

Advokat Christian 
Staugaard Nielsen
Advokaten med virke i Allingå-
bro er gået på pension og har 
overdraget sine sager til Lind-
hardt Steffensen Advokater.

DS Smith Plc
DS Smith Plc, med dansk 
base i Grenaa, har annonceret 
et muligt opkøb af Deku-Pack 
ApS – herunder Pro-Display 
A/S, Deku-Stans A/S, Vejle-
Print A/S, DM Plast ApS 
samt Emballage Form ApS. 
Deku-Pack gruppen beskæfti-
ger 81 medarbejdere. Den har 
specialiseret sig i udvikling, 
produktion og salg af Point of 
Sale (POS) samt Displaypro-
dukter og -løsninger og har 
hovedsæde i Danmark. Forret-
ningen fokuserer hovedsagligt 
på at producere og levere 
løsninger til Fast Moving 
Consumer Goods samt detail-
segmentet og har hovedsag-
ligt aktiviteter i Danmark og 
Skandinavien.

Reno Djurs
En ny genbrugsstation er 
i sommer åbnet vest for 
Aarhus Lufthavn. Feldballe 
Genbrugsstation gør med 
nedsænkede containere livet 
lettere for brugerne og den 
har kostet 15 mio. kr. at etab-
lere. Den afløser de mindre 
og utidssvarende stationer i 
Tirstrup og Følle.

Djurs Sommerland
Rutsjebane nummer seks er 
på vej til Djurs Sommerland. 
Den får en topfart på 85 km/t 
og byggeriet er – tros højsæ-
son – allerede gået i gang. 
Med en pris på i omegnen 
af 90 mio. kr. er det ikke 
blot sommerlandets største 
enkeltinvestering, men den 

største investering i en dansk 
forlystelsespark til dato. 

Rent-A-Wreck
Biludlejningskæden Rent-A-
Wreck vil ind på det danske 
marked og etablere sig i ti 
byer – og Grenaa er en af 
dem. „Vi etablerer ti nye afde-
linger om året, og vi vil i løbet 
af 2016 etablere os i Grenaa-
området, som vi anser for at 
være meget interessant. Vi 
forestiller os, at Rent-A-Wreck 
i Grenaa skal drives af en lokal 
franchisetager, og vi er derfor 
på udkig efter gode lokale 
partnere,“ siger daglig leder 
Tom Weum fra Rent-A-Wreck 
i Skandinavien.

Ebeltoft 
 Handelsstandsforening
Vigen Ferielejligheder er 
blevet medlem nummer 100 
af Ebeltoft Handelsstandsfor-
ening, der er det største antal 
medlemmer i mands minde.

Rønde Sparekasse
Ikke færre end tre priser blev 
tildelt Rønde Sparekasse ved 
konferencen Årets Finans-
virksomhed. De blev Årets 
mindre Bank, Vækstprisen og 
Prisen for Soliditet.

Kattegatcentret
Kommunalbestyrelsen  i 
Norddjurs har givet tilsagn om 
at støtte Kattegatcentret med 
20 mio. kr. som led i en ny 
masterplan, der skal udvikle 
centret. Projektet omfatter tre 
etaper der tilsammen vil koste 
omkring 116 mio. kr.

SuperBrugsen Auning
En udvidelse på 400 kvm. er 
taget i brug i SuperBrugsen 
i Auning, og det samlede 
butiksareal er dermed oppe 
på 2.000 kvm.

Nordisk Tang 
Årets kok fra Restaurant 
MellemRum og Nordisk Tang 
åbner tre dage i starten af 
september en pop-up restau-
rant i Nordisk Tangs produkti-
onslokaler i Grenaa. Her lover 
de den mest gennemførte 
tang-menu til dato, med tang i 
samtlige retter.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Attraktive vilkår for 
erhvervskunder

www.spardjurs.dk   mail@spardjurs.dk

Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde dig!

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt

udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre

mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.

boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Huspriserne har mere fart på end sidste år

Se nøgletal for juni

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Norddjurs × Syddjurs ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 0,1% 4,1%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 4,5% 4,0%

GRAF TABELSalgspris pr. m²
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Er du fx studerende eller journalist, kan du

kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få

statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig

selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi

tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ

Fakta om Boligsiden

Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

 - Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler Min boligside
1

Log ind
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Find statistik om boligmarkedet
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Se nøgletal for juni

Boligsidens Markedsindeks
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse
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Alle data er indhentet i perioden 
01.07.2016 - 01.08.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata og proff.dk. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

CACTUEL APS
Ankjærshøj 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 9,3 (12)
Resultat før skat -0,3 (1,1)
Egenkapital 0,3 (0,6)

AGGERGAARDS TØMRERFORRET-
NING APS
Nydamsvej 19, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,3)
Resultat før skat 0,0 (0,5)
Egenkapital 0,5 (0,5)

AMB VISUALS A/S
Bjødstrupvej 12A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,1)
Resultat før skat 0,3 (0)
Egenkapital 0,5 (0,2)

ANLÆGSGARTNERFIRMAET JES-
PER SCHMIDT APS
Skrejrupvej 29, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,4)
Resultat før skat 0,5 (0,1)
Egenkapital -0,5 -(1)

APS HASLEV
Rosenvang 24, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,4)

AUTOHALLEN HORNSLET APS
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,6 (1)
Resultat før skat 0,6 -(0,2)
Egenkapital 1,0 (0,6)

BIRKBALLE OG NICHOLAISEN APS
Mørkevej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2016 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,2)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 2,9 (2,9)

CAMO LEATHERS A/S
Industrivej 24, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,9)
Resultat før skat -0,5 -(0,5)
Egenkapital 2,5 (1,3)

DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-1-2016 
Bruttofortjeneste 65,2 (59,5)
Resultat før skat 9,1 (0,3)
Egenkapital 114,7 (106,8)
Antal ansatte 85 92

DENFOOD A/S
Drammelstrupvej 12, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 12,5 (13,0)
Resultat før skat 1,4 (1,6)
Egenkapital -7,4 (-8,8)

DJURS ENTREPRENØRFORRET-
NING APS
Kastbjerg Byvej 10, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,1)
Resultat før skat 0,1 (0)
Egenkapital 0,4 (0,4)

DJURS MØBLER APS
Ramtenvej 7, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,1)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital -0,1 -(0,2)

DOWNTOWN ENTREPRISE APS
Kirkevej 17, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,9 (0)
Resultat før skat -0,3 (0)
Egenkapital -0,2 (0)

EBELTOFT DETAIL A/S
Østeralle 16, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 27,3 (26,8)
Resultat før skat 2,8 (2,9)
Egenkapital 14,5 (12,2)
Antal ansatte 69 (77)

EJENDOMSSELSKABET MIDDEL-
FART PARK A/S
Skærsø Skovvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 9,6 (9,8)
Resultat før skat 9,4 (9,9)
Egenkapital 29,9 (53,6)

EUROPEAN CREWING APS
Værftskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 8,2 (8,3)
Resultat før skat 3,4 (4,1)
Egenkapital 3,0 (7,4)
Antal ansatte 248 (237)

FINDAN KØLE- OG ELTEKNIK A/S
Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 15,6 (0)
Resultat før skat 1,5 (0)
Egenkapital 1,9 (0)

FREKA GRAFISK A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-3-2016 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,7)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 0 (6)

FRISENETTE APS
Energivej 134, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 6,2 (5,7)
Resultat før skat 0,4 (0,7)
Egenkapital 2,3 (2,2)

GLASSFOOD APS
Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,8 (5,7)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,1)

GLESBORG SNEDKER- OG TØM-
RERFORRETNING APS
Glesborg Bygade 66, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,4)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte 3 (4)

GRECO FARMS APS
Ørsted Kærvej 16, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 -(0,1)
Resultat før skat 0,0 -(0,2)
Egenkapital -0,3 -(0,2)

GRENAA BILHUS A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 11,1 (11,2)

Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 26 (25)

GRØNSAGSMESTERNE APS
Århusvej 23, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste -0,2 -(0,3)
Resultat før skat -1,7 -(2,7)
Egenkapital -3,4 -(2)

GUDMANN & SØN APS
Søgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,5)
Resultat før skat 0,0 -(0,1)
Egenkapital 0,9 (1)

GULDBAGEREN AUNING A/S
Torvegade 2B, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 4,4 (3,7)
Resultat før skat 0,0 -(0,1)
Egenkapital 0,3 (0,4)

HLR MONTAGE A/S
Kærvejen 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 5,0 (1,5)
Resultat før skat 0,9 -(0,6)
Egenkapital 0,9 (0,3)

INTERNATIONAL FURNITURE A/S
Industrivej 9, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 8,0 (9,3)
Resultat før skat 2,3 (4,8)
Egenkapital 6,7 (8,9)

J. AARØE STATSAUTORISERET 
REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tingvej 10 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,2)
Resultat før skat -0,1 -(0,1)
Egenkapital 0,3 (0,4)

JIFFY A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,5)
Resultat før skat 1,4 (1)
Egenkapital 11,4 (10,1)

JP TILLERUP BYG APS
Stilbjergvej 35, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat -0,1 (0)
Egenkapital 0,0 (0,1)

JYSK KØKKEN SALG A/S
Slotsgade 18, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,6)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 6,2 (6,3)

KATTEGAT TEKNIK APS
Rolshøjvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 4,5 (4,4)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 3,9 (3,7)

KOLIND ENTREPRENØR- & VOGN-
MANDSFORRETNING APS
Skarresøvej 6, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,1 (0,9)

KVADRAT SOFT CELLS A/S
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 21,1 (13,9)

Resultat før skat 7,0 (4,1)
Egenkapital 9,9 (7,2)

KYSTVEJENS 
 KONFERENCECENTER A/S
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,2 (1,7)
Resultat før skat 0,6 (0,2)
Egenkapital 3,8 (3,3)

L-TEK A/S
Auningvej 91C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 15,2 (11,9)
Resultat før skat 3,2 -(1,1)
Egenkapital 18,9 (16,5)
Antal ansatte 102 (114)

LALLEMAND DENMARK A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-1-2016 
Bruttofortjeneste 17,0 (15,5)
Resultat før skat 14,6 (2,4)
Egenkapital 76,3 (61,5)
Antal ansatte 33 (30)

LS INVEST RANDERS A/S
Molshuse 10, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat 0,0 -(0,1)
Egenkapital 1,6 (1,7)

LYNGBY ENTREPRENØRFORRET-
NING APS
Askhøjvej 12, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (1,1)
Resultat før skat -0,3 (0,1)
Egenkapital -0,3 (0,1)

MADKOMPAGNIET HORNSLET APS
Byvej 1G, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,8)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital -0,4 -(0,4)
Antal ansatte 3 (0)

MHF MONTAGE APS
Slettenvej 8, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)

MIDTDJURS VVS APS
Industrivej 25, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,0 (1,9)
Resultat før skat 0,9 -(0,2)
Egenkapital 1,2 (0,4)

MTS FACADEMONTERING APS
N P Josiassens Vej 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 4,0 (2,2)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 11 (7)

MURERFIRMAET SIGVALD RAS-
MUSSEN & SØN APS
Hjembækvej 28A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,5)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 1,1 (1)

NORWAY SEAFOODS A/S
Nordre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 29,8 (51,4)
Resultat før skat 1,4 (5,4)
Egenkapital 33,9 (36,9)
Antal ansatte 187 (200)
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PITO GRENÅ APS
Nørregade 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)

RESTAURANT HUSET APS
Overbrovej 28, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,9 (1)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,1)

ROSMUS ENTREPRENØRSERVICE APS
Remshøjevej 7, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,5 (9,8)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 2,3 (2,1)
Antal ansatte 4 (0)

RYGCENTER DJURSLAND, KIRO-
PRAKTISK KLINIK APS
Kannikegade 10 1 tv, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,5)
Resultat før skat 1,0 (0,9)
Egenkapital 3,0 (3)

RYOMGÅRD TØMMERHANDEL OG 
BYGGECENTER A/S
Vestergade 108, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 23,3 (21,6)
Resultat før skat 6,7 (5,6)
Egenkapital 19,4 (18,3)
Antal ansatte 38 (38)

RYTTERS TØMRERFIRMA APS
Nygårdsvej 31A, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,4)
Resultat før skat 0,1 (0,6)
Egenkapital 1,0 (1)

RØNDE RUBY APS
Industrivej 15, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,3)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,9 (0,9)

SB SERVICE APS
Rostvedvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-3-2016 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,2)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)

SCAN CONSTRUCTION APS
Nøruplundvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 5,0 (8,6)
Resultat før skat 2,4 (6,1)
Egenkapital 8,1 (6,5)

SIR HENRY APS
Nedergade 34, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,3)

SKOVSTED AGRO APS
Nordkystvejen 1C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,5)
Resultat før skat 0,7 (0,5)
Egenkapital 0,7 (0,5)

SØRENS BUSSER RAMTEN A/S
Mogenstrupvej 6, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,2)
Resultat før skat -0,1 (0)
Egenkapital 0,6 (0,6)

TAGE THOMSEN A/S
Østervangsvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 18,8 (17,4)
Resultat før skat 1,9 (0,3)
Egenkapital 11,5 (10,2)
Antal ansatte 38 (38)

TERMA AEROSTRUCTURES A/S
Fabrikvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 28-2-2016 
Bruttofortjeneste 38,8 (34,7)
Resultat før skat -5,3 -(3,7)
Egenkapital 200,2 (234)
Antal ansatte 254 (243)

TERPLET EMBALLAGE APS
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,5)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 15,5 (15)

TØMRERFIRMAET KURT GRØN-
FELDT APS
Rågholmvej 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,8 (2)
Resultat før skat -0,5 (0)
Egenkapital 0,3 (1,2)

TØMRERFIRMAET RNS APS
Glatvedvej 28, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,7 (0)
Resultat før skat 0,1 (0)
Egenkapital 0,1 (0)

VIGEN FERIEBOLIGER EBELTOFT 
A/S
Adelgade 5B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,2)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 7,7 (7,7)

VOGNMANDSFIRMAET GERT 
SVITH A/S
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 40,5 (34,9)
Resultat før skat 6,7 (5,4)
Egenkapital 26,1 (23,9)
Antal ansatte 54 (54)

AARHUS LUFTHAVN A/S
Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 32,3 (37,1)
Resultat før skat -8,2 -(24,4)
Egenkapital 67,5 (50,7)
Antal ansatte 86 (85)

Kinaimport giver 
eksport i Nordeuropa

Jowin ApS

Løgtenvej 41, 8543 Hornslet

Regnskabsafslutning 31-12-2015 

Bruttofortjeneste 2,9 (1,8)

Resultat før skat 2,1 (0,6)

Egenkapital 3,7 (2)

Antal ansatte 9 (-)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Hornsletbaserede JoWin ApS 
har gennem ti år udbygget sit 
netværk med indkøbere fra 
detailkæder i Nordeuropa. Det 
giver nu pote med flot indtje-
ningsfremgang.

Eget kontor i Kina
Morten Johansen, der ejer og 
leder virksomheden sammen 
med Rikke Winther Aiken, er 
ikke i tvivl om, hvorfor suc-
cessen kommer. „Vi har eget 
kontor i Kina med seks mand 
ansat. Vores setop gør, at der 
er helt styr på både produk-
tion, kvalitetskontrol og hele 
leveringsprocessen i Kina. Der 
er en masse papirarbejde, der 
skal være i orden og mange 
regler, der skal overholdes, 
både ift. lovgivning og leve-
randørkrav. Der kommer hele 
tiden nye krav, faktisk næsten 
hver måned. Som en lille 
virksomhed er vi hurtige til at 
omstille os. Vi garanterer også 
kunderne, at alle produkter, 
uanset om det er en hammer, 
en havebænk eller f.eks. foto-
papir, bliver produceret under 
ordentlige arbejdsforhorhold. 
Det bliver faktisk mere og 
mere vigtigt og er et krav fra 
næsten alle vore kunder.“
Kineserne har en helt anden 
kultur end os i Europa. Morten 
fortæller, at hvis han får 
presset prisen 10% ned, vil 
kineserne næsten pr. automa-
tik forsøge at snyde på vægten 
ved at spare f.eks. 5% på pro-
duktionen. Så en af de vigtige 
opgaver for kinakontoret er 
også at holde øje med, at der 
bliver produceret præcis det, 
der er aftalt.

Netværk er afgørende
Det er ikke vigtigt for JoWin at 
profilere sig, heller ikke på net-
tet, hvor en ganske anonym 
hjemmeside ikke fortæller 
noget som helst om, hvad 
virksomheden beskæftiger 

sig med. Da de to startede 
virksomheden for 10 år siden, 
havde de en solid baggrund 
med fra Dansk Supermarked, 
hvor de var kolleger. I bagagen 
var også et rigtig godt netværk 
i adskillige detailbutikskæder. 
„Vi bruger mange kræfter på 
at pleje og udbygge vores 
personlige netværk. Vores 
virksomhed er i den grad net-
værksbaseret. Når indkøbere, 
vi har gode relationer til, skifter 
arbejdsplads, tager de os 
med til den nye kæde – og vi 
har pludselig en kunde mere. 
Samtidig er vi meget omkost-
ningsfokuserede. Vi sidder 
fire i Hornslet, hvor huslejen 
er lav, og bruger ikke ressour-
cer på andet end det mest 
nødvendige, altså netværket,“ 
forklarer Morten.

Ingen budgetter
Morten fortæller, at han og 
Rikke har fået banken med 
på, at de ikke behøver at lave 
budgetter. „De protesterede 
lidt i starten, men efterhånden 
kan de godt se, at vi kan styre 
virksomhedens udvikling uden. 
Vi kører bare på og løser de 
opgaver, vi får fra kunderne, 
som f.eks. er Aldi og Netto i 
Danmark, men i øvrigt mange 
af de rigtig store detailkæder 
internationalt.“
Før-skat resultatet er hævet fra 
0,6 mio. kr. til 2,1 mio. kr. 

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk



Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

EN SPARRINGSPARTNER  
I ØJENHØJDE
Har du til tider svært ved at få overblik  
og træffe de rigtige beslutninger i din 
virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre  
det komplekse enkelt, fokusere på det 
væsentligste og træffe de beslutninger, der 
skaber tryghed og vækst i din virksomhed.

EY i Grenaa 
Storegade 1, telefon 73 23 30 00

www.ey.com/dk

aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Ålsrode har den viden, der skal til for at løse 
opgaverne på den rigtige måde, de er en del af 

processen. De har både det grej, der skal til, 
og ved, hvordan det skal bruges.

http://www.bpelectric.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.roendespar.dk

