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Forside: Direktør Frank Vigh-Larsen, Skandinavisk Dyrepark A/S.

Tal med os om...

UDLEJNING
Personale

•
•
•
•

nansiering
investering
leasing
forsikring

Udlejning af kvalificeret personel på kort- og langtids basis. Vi kan tilbyde
personel indenfor flg. kategorier:
Smede/maskinarbejdere

Industri- og marinemalere - sandblæsere

Svejsere Mig/Mag – Tig

QC & QA inspektører indenfor stål og malings
tilsyn

Bro specialister

DONG er i fuld gang med at etablere sig på
Grenaa Havn. Den 400 MW store havmøllepark
betyder en god portion varige arbejdspladser til
Djursland.

kio@davai.dk

·

+45 21 40 79 55

·

www.davai.dk

Men de færreste har gjort sig klart, at 2011 og
2012 let kan ende som et rent Klondike, hvor den
sammenpressede proces med etableringen af
parken, skal finde sted.

Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

Vindmøllerne skal starte levering af el til det danske el-net senest ved udgangen af 2012 og være
fuldt etableret i 2013. De 111 møller skal producere 4% af Danmarks elforbrug (eller 5 gange
forbruget hos Djurslands husstande) – men
kan også give masser af energi-insprøjtninger

Stationsplads 4
8500 Grenaa
Tlf. 8630 0355

til de lokale virksomheder, der griber de forretningsmuligheder, der følger i kølvandet.

Åboulevarden 18
8000 Århus C
Tlf. 8625 3355
www.lb-consult.dk

De 25 virksomheder i Djurs Wind Power gøder

NY ARBEJDSMILJØLOVGIVNING

jorden, men har du undersøgt, om der også er
forretningsmuligheder i etableringsprocessen for
din virksomhed?

Redaktionen

- hvad betyder den for din virksomhed?

Hvordan påvirker det offentlige tilskud på 70.000 kr. jeres
holdning til oprettelse af elevpladser?

Små virksomheder mest
glade for større elevtilskud
Kæmpemøller sejles til Sverige

Alpinister level I , II & III
www.djurslandsbank.dk
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Raser mølle-feberen?

Nu starter arbejdsmiljøgruppen i Miljøforum igen – vær med fra starten!

6

Over flere måneder har der været tung og lang transport på
Djursland på vej til Grenaa Havn. Møllevinger, tårne og naceller til 44 møller er blevet fragtet for Siemens til fire projekter i
Sverige. Om et par måneder er det slut for denne gang.

De kaldte ham ulvemanden

8

Født i udkantsdanmark, senere student, globetrotter, cand. agro.
og Ph.D. En del år i statens tjeneste som forsker. Så blev det
Djursland. En markedsundersøgelse havde vist, at her var det
fornuftigt at etablere en dyrepark. Den har nu eksisteret uden
offentlige midler siden 1994.

Ajour – kalender – navne –
selskaber – regnskaber

10

Her får du udstyr og viden
om førstehjælp

12

Profil: DISU i Grenaa er en brand- og førstehjælpsbutik, man
med fordel kan besøge, hvis man vil sikre medarbejdere og
virksomheden bedst muligt ved ulykker. Undervisning og
rådgivning er en væsentlig del af aktiviteterne i forretningen.

Privat drive sætter Kolind i værk

14

Mange småbyer på Djursland er truede. Når først slagteren,
bageren, cykelhandleren, skolen og købmanden er borte, så er
der ikke meget at komme efter for lokale beboere. Og slet ikke
for andre. Men der tænkes mange tanker om, hvordan den udvikling kan vendes. Nogle gør også noget ved det. Henrik Nielsen
fra Kolind er et eksempel på et privat initiativ, der gør en forskel.

Vi starter hos Sapa, hvor Jørgen Rasmussen er vært. Vi skal drøfte, hvor
ofte gruppen skal mødes og hvad gruppen skal arbejde med.
Det første møde har fokus på de nye arbejdsmiljøregler samt de nye regler for mærkning af kemikalier. Oplægsholdere er Gert Fuursted og HansJacob Larsen fra Arbejdsmiljøcentret. Deltagelse er gratis.
Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.
Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og
journalist Jørgen Peter Thygesen. Send gerne stof: Mercatus Reklamebureau eller redaktion@erhvervdjursland.dk

Torsdag den 24. marts 2011 kl. 14-16 hos Sapa Profiler A/S, Grenaa.
Tilmelding: Senest den 16. marts 2011

Annoncer: Mercatus Reklamebureau A/S, tlf. 86 30 06 19.

Tilmelding nødvendig til: Bente Christensen, tlf.: 89 59 40 19, mail:
bc@norddjurs.dk
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eller Lis Bach, tlf.: 89 59 40 07, mail: lmb@norddjurs.dk

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 miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøder, hvor alle
kan deltage.
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Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra
redaktionen. Der må citeres fra magasinet med kildeangivelser efter gældende regler.
»Profilen« er betalt indlæg, »Ajour – økonomi« er udarbejdet i samarbejde med Danske
Bank og »Synspunkt« er et debatindlæg, der udtrykker skribentens personlige holdning.
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Dispensationer for
affaldsgebyrer

Hvordan påvirker det offentlige tilskud
på 70.000 kr. jeres holdning til oprettelse
af elevpladser?
Alene en strategisk overvejelse
Jeg er meget positiv over for at tage
elever ind. Det er en vigtig ting, at
vi kan tilbyde ikke mindst medarbejdernes egne børn elevpladser, lige
som jeg mener, vi har en samfundsforpligtelse til også at uddanne nye
ressourcer, der kan tage over efter
os.
Vi gør det ikke i øjeblikket – da
vi har en meget kraftig vækst med
markante organisationsændringer.
Når vi kommer et eller to år frem i
tiden, vil det være naturligt for mig
at få plads til elever, enten laborant,
kontor eller lærling.
Det er ikke vigtigt med de 70.000
kr. Dem tager vi naturligvis med,
men vore overvejelser er alene
strategiske og så skæver vi til vores
samfundsmæssige ansvar. Men det
er vigtigt for mig at tage hensyn til
to parter: Eleven skal have en god
uddannelse, og det skal ikke være
en alt for stor byrde for de øvrige
medarbejdere.
Fabriksdirektør Per Boye,
De Danske Gærfabrikker
Støtte til helt nye pladser
Vi har altid haft mange elever og
har det stadig, og de 70.000 ændrer
ikke på vores politik ift. ansættelse
af elever. Men hvis vi overvejer at
oprette en elevplads i en ny afdeling, hvor vi ikke har haft elevpladser, har tilskuddet betydning for
beslutningsprocessen. Vi har inden
for det sidste år oprettet en ny
elevplads som blomsterdekoratør
og fået en elev i vores delikatese
afdeling. I begge elevpladser betyder det noget, at vi får dækket nogle
af de ressourcer, vi skal bruge på en
god uddannelse. Jeg ser det også
som en fordel, at tilskud udbetales
kontinuerligt i elevforløbet.
Elevpladser er ikke billig arbejdskraft, det er nødvendig udvikling af
vores branche – så vi også har gode
og stærke medarbejdere fremadrettet. Eleverne giver os et pust i
nakken med nye impulser.
Varehusdirektør Jens Friis,
Kvickly Ebeltoft
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Kvalificerede emner forudsætning
Der er ingen tvivl om, at det er meget vigtigt, at offentlige og private
virksomheder etablerer mange flere
elevpladser. Både af hensyn til de
unge, virksomhedernes langsigtede
behov for kvalificeret arbejdskraft og
behovet for at løfte kompetencerne
nationalt og i særdeleshed på Djursland. I den sammenhæng er det
forhøjede tilskud et godt incitament,
men der skal også være reelle opgaver i virksomhederne for eleverne.
På baggrund af de seneste års
økonomiske krise blandt hovedparten af alle private virksomheder med
reduktion af aktivitetsniveauet og
afskedigelser til følge, er det ikke
lige nye elevpladser som står øverst
på dagsordenen.
Nu kan man så håbe, at den
værste krise hos virksomhederne
er ovre, og at der derfor igen bliver
mulighed for nye/flere elevpladser.
Hos Varo har vi i 2011 etableret to
nye elevpladser, hvor den ene er
besat. Men det har knebet med at
finde et passende udvalg af kvalificerede og motiverede ansøgere til
den anden elevplads – og det er jo
en forudsætning for hele indsatsen,
at der er tilstrækkeligt med motiverede ansøgere.
Direktør Niels Jensen,
VARO Specialmaskiner A/S
Koncernstrategi med eget akademi
Som en del af en stor kæde har vi
ikke den strategiske beslutning i
Grenaa.
Mine distrikschefer beslutter,

hvornår vi skal have elever. Vi har pt.
to, og det skal vi fortsat køre med.
De bliver begge færdige til sommer,
så skal vi have to nye.
Ud over mig selv og de to elever
har vi i Grenaa en butiksassistent,
og det personale er passende for
vores butik. At vi tager eleverne har
selvfølgelig noget med lønnen at
gøre; vi har før haft to assistenter
plus en elev, så en assistentstilling er erstattet af en elev – og det
fungerer faktisk rigtig godt.
Jeg har selv været elev i Bestseller – det er en superfed og bæredygtig uddannelse.
Vores Bestseller Academi er eftertragtet og kører faktisk i samarbejde
med Viden Djurs.
Butiksbestyrer Maria Friis Stær,
Vero Moda Grenaa

Små virksomheder mest
glade for større elevtilskud
Manglen på praktikpladser er stadig
udtalt, selvom tilskuddet nu er hævet fra 50.000 kr. til 70.000 kr. Men
begge jobcentre på Djursland kan
konstatere en vækst i antallet af nye
elev/lærlingepladser. Og de er ikke i
tvivl om, at den forbedrede præmie/
bonus-ordning præger beslutningsprocessen, specielt i de mindre
virksomheder.

tvivl om, at den nye ordning, især
hos de mindre virksomheder, har
betydning for beslutningen om at
oprette flere praktikpladser.
Jobcenterchef Alice Krog,
Jobcenter Norddjurs

Reno Djurs I/S har i 2010 givet 1.474 virksomheder dispensation for affaldsgebyr. Bornholm har
eksempelvis ikke givet en eneste. Formanden
for Reno Djurs, Carsten Bech, mener at loven er
uklar. ”Vi har givet mange dispensationer, fordi vi
har sagt, at det er urimeligt for både virksomhederne og vores ansatte at bruge tid på at forholde
sig til en lovgivning, der er meget bureaukratisk.”
Der kan søges om fritagelse for hele gebyret,
hvis virksomheden i 2008 havde en omsætning
på mindre end 50.000 kr – eller hvis virksomheden selv forestår håndtering af alt virksomhedens
affald til nyttiggørelse.

Aktiveringspladser i
virksomheder

I løbet af et halvt år har Jobcenter Syddjurs haft
succes med en ny type samarbejdsaftaler om
aktivering af ledige i såkaldte virksomhedscentre.
Der er truffet aftaler med syv lokale virksomheder, og fire er i støbeskeen. Indtil videre har
det ført til 26 aktiveringspladser. Tanken bag er,
at der kan skabes gode resultater ved at arbejde med grupper af kontanthjælpsmodtagere
i virksomhederne. Aarhus Lufthavn var blandt
de første, der indgik en aftale med Jobcenter
Syddjurs. Ifølge leder og mentor Lars Mollerup
fra lufthavnsafdelingen AAR Handling er erfaringerne gode. ”Både de ledige og vi får noget ud af
det,” siger han.

Grenaa – Odder direkte
Fakta:

Antal elever fastholdt
Der er ingen tvivl om, at det offentlige tilskud på 70.000 kr. pr. lærling
har bevirket, at vi har fastholdt at
tage fire nye lærlinge ind hvert år.
Vi har pt. 17 lærlinge under uddannelse på HSM Industri.
Vi vil gerne bidrage til, at vi har
kvalificeret og veluddannet arbejdskraft i årene fremover. Vi ser det
som vores fornemmeste pligt at
få uddannet nogle virkelig gode
smede, som der er rift om i deres
fremtidige karriere. Vi er samtidig i
den heldige situation, at branchen er
populær, så der er mange der søger
læreplads hos os.
Marketingkoordinator, Brit Løth
Bager, HSM Industri A/S
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Skilter ikke med betydningen
Mit umiddelbare indtryk er, at
tilskuddet har en vis betydning, specielt i disse tider, hvor alle virksomheder ikke er på den grønne gren.
Det er ikke altid noget, man skilter
med som virksomhed, at et tilskud
er en vigtig del af overvejelsen ift.
ansættelse af elever. Det er klart, at
tilskuddet betyder mere for en mindre virksomhed på 5-10 mand end
en større produktionsvirksomhed.
Afdelingsleder Lars Bundgaard,
Jobcenter Syddjurs
Har betydning for beslutningen
Vi kan mærke, at optimismen er
vendt tilbage hos de lokale virksomheder. Interessen for lærlinge
er kommet lidt igen. De moderne
virksomheder vil gerne uddanne
medarbejdere. Der er flere og flere,
som vælger bonus og præmie frem
for det gamle tilskud. Jeg er ikke i

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2011

Fra 15/11 2010 kan man få op til 70.000 kr.
per praktikpladsaftale for aftaler af min. 24
måneders varighed.
Præmien for de tre første måneders prøvetid
er i alt op til 18.000 kr., der udbetales med
6.000 kr. for hver måned. Herefter udbetales 1. bonusrate på 13.000 kroner efter
seks måneder, og 2. rate efter ni måneder.
Desuden udbetales en 3. og 4. bonusrate
på hver 13.000 kroner efter henholdsvis 12
og 24 måneder. Bemærk, at der er en anden
tilskudsmodel til lærlinge over 25 år – de er
altså ikke omfattet af denne præmie/bonusordning, der løber frem til 31/12 2011.

Indgåede praktikaftaler i 2010
Kommune indbyggertal

2010

‰

2009

Favrskov

46.894

274 5,8

(222)

Norddjurs

38.029

285 7,5

(234)

Odder

21.852

129 5,9

(98)

Randers

95.318

757 7,9

(590)

Skanderborg

57.717

300 5,2

(214)

Syddjurs

41.734

228 5,5

(189)

Århus

310.956

1.585 5,1 (1.340)

Kilder: Kommunefakta og Undervisnings
ministeriet.

Inden udgangen af 2011 kan østjydere og alle
andre køre direkte med tog mellem Grenaa og
Odder. Det skyldes en aftale mellem DSB og
Region Midtjylland. Men det er også et resultat
af at Transportministeriet har investeret i et nyt
sporskifte på Aarhus Hovedbanegaard. På sigt vil
strækningen indgå i den kommende letbane.

Kvinder i erhvervsforum

Selvstændige erhvervsdrivende kvinder i Syddjurs Kommune er velkomne i foreningen Æblekernen. Formålet er gennem møder, kurser og
andre aktiviteter at samle medlemmer til udveksling og erfaringer og forstærkning af netværk.
Alt sammen med henblik på personlig og faglig
udvikling. Betingelser for medlemskab er, at man
er selvstændig erhvervsdrivende i Syddjurs eller
har bopæl her med virksomhed et andet sted,
siger Mariann K. Schmidt, Ebeltoft. Der har netop
været afholdt generalforsamling.

Fra XL til Stark

Stark-kæden har indgået aftale om overtagelse
af XL-Byg Ebeltoft Ny Tømmerhandel A/S. Forretningen beskæftiger 30 medarbejdere og har i
over 40 år været ejet af Jørgen Jørgensen. Jørgen Jørgensen fortsætter som afdelingsdirektør,
når overtagelsen træder i kraft den 1. marts 2011.

Noter
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Kæmpemøller sejles til Sverige
At producere og transportere
vindmøller kræver eksperter. Når
der produceres vinger til en mølle
sker det i én arbejdsgang og på en
måde, så de tre tonstunge vinger
af hensyn til rotationen har nøjagtig den samme vægt. Der er kun
ganske få hundrede gram, der må
skille dem. Sker der en beskadigelse
på en vinge, en lille rift måske, kan
det betyde, at hele produktionen
må gå om. Det fortæller fragtchef
Claus Riis fra Stena Line. Derfor
behandles de med overordentlig
forsigtighed. ”Tårnene og nacellerne
er tunge, men vingerne er lange
og skrøbelige. Når møllerne køres
om bord på færgen, sker det med
transportørens eget mandskab. Intet
overlades til tilfældigheder – eller
tilfældige chauffører,” siger han. På
den anden side, i Varberg, står der
følgebiler parat. Der er mandskab
med, så skilte langs vejene kan
fjernes for at gøre plads, inden de
store lastvogne rykker videre ud på
de svenske landeveje.
Varberg frem for Göteborg
”De første transporter af vindmøller
til Sverige gik over Frederikshavn –
Göteborg. Men da vingemøllerne på
et tidspunkt gik fra 44 til 49 meter i
længden, blev det umuligt at fragte
dem den vej,” fortæller sales og
traffic supervisor Jakob Antonsen
hos Danmarks største transportør af vindmøller, Give Sværgods.
”Havnen i Göteborg ligger jo stort
set midt i byen, og det var med den

ekstra længde umuligt at få dem gelejdet ud i det åbne landskab. Derfor
vendte vi naturligt nok blikket mod
Varberg. Her viste det sig, at det var
noget lettere at komme frem. Vi har
et godt samarbejde med Varberg
omkring skiltefjernelse og retablering.”
Mølleprojekterne er at finde i
nærheden af Morö, Jönkøbing og
ca. 170 km nord for Göteborg tæt på
den norske grænse.
Jylland uden problemer
Møllevingerne afhentes i Aalborg.
Herefter går turen med motorvejen
ned til Aarhus Nord og videre med
motorvej og motortrafikvej ud på
Djursland. På hele strækningen til
Grenaa er der ingen problemer –
hvis man da ser bort fra de bagvedliggende trafikanter, som måske
helst ville have været dem foruden.
I dag er de enkelte rundkørsler på
strækningen blevet ”jævnet ud”,
så også de lange transporter kan
komme frem.
Naceller og tårne hentes i henholdsvis Brande og Herning, men
kører samme vej over Djursland.
Hos politiet får man den nødvendige
specialtilladelse, som også kræver,
at der er følgebiler med transporterne.

Hver tilladelse gælder for en måned.
Til gengæld må der i perioden gerne
foretages transporter hver dag.
Overordnet er svenskerne dog ikke
meget for, at der køres store og tunge transporter over lange afstande.
Man fokuserer på, at disse transporter så vidt muligt skal foregå ad
søvejen. ”De svenske trafikmyndigheder, Trafikvärket, arbejder derfor
med nogle afstandsbegrænsninger,”
fortæller Jakob Antonsen. ”I 2010
var afstandsbegrænsningen i en
fugleflugtslinje 500 km. I år er den
nede på 400 km, og til næste år er
begrænsningen 350 km. Heldigvis
har de nuværende projekter slet ikke
været noget problem.” siger han.
”Men det er da lidt af et puslespil at
få det til at gå op.”
Alternativer
Give Sværgods har været godt tilfredse med den nuværende løsning.
”Indtil videre har afstandsbegrænsningerne altså ikke givet problemer,”
fortæller Jakob Antonsen. ”Vi har i
øjeblikket ingen planer om at ændre
på den trafik. Men naturligvis, kommer der nogle projekter helt nede
sydpå, vil vi da kigge på, om det er
nemmere at køre over Fyn og Sjælland.”

Sikre pengeinstitutter

Ud fra 19 parametre har det uafhængige rådgivningsfirma Niro Invest udarbejdet en opgørelse
over landets mest sikre banker fra 1 til 99. Den
er gældende fra årsskiftet 09/10. Nr. 1 er Hals
Sparekasse. Rønde og Omegns Sparekasse nr.
10, Sparekassen Djursland er på en 16. plads og
Djurslands Bank er nr. 46. Danske Bank er nr. 18
og Nordea nr. 75.

Kulturhuset Pavillonen
i topform

Pavillonen i Grenaa er blevet renoveret for et
beløb af 7,4 mio. kroner. Scenen er forøget fra 9
til 15 meter i bredden. Der er kommet nyt lysanlæg. Og lydanlægget er af samme type som det
i Operahuset og i Danmarks Radios nye koncerthus. Også backstage faciliteter er der tænkt på.
”Det betyder, at vi nu fremover kan rumme betydeligt større opsætninger end hidtil,” forklarer
formanden Lars Chalmer Rasmussen.

Over flere måneder har der været tung og lang
transport på Djursland på vej til Grenaa Havn.
Møllevinger, tårne og naceller til 44 møller
er blevet fragtet for Siemens til fire projekter
i Sverige. Om et par måneder er det slut for
denne gang.

Konsulentfirma ind
i Friland Erhverv

Konsulentfirmaet HabitatVision A/S bidrager til
bæredygtig erhvervsudvikling og flytter nu ind
i Friland i Feldballe. Bag virksomheden finder
man biolog Erik Aude fra Rostved. Han startede
sin virksomhed i 2004, og kontoret i Rønde var
blevet for lille til de seks ansatte. ”Vi synes, at
en grøn virksomhed som vores passer ind i idéen
med Friland Erhverv,” udtaler han. Virksomheden
arbejder med forskning og rådgivning inden for
naturområdet. Tidligere var der kun botanikere
ansat, men nu ansættes der også en ornitolog.

Auning virksomhed
leverer motorer

Kartfabrikanten DINO i Auning skal levere motorer
til en ny klasse for kommende talenter inden
for kartingsporten. DINO er gået sammen med
Dansk AutomobilSportUnion (DASU) om en ny
talentklasse, Dansk Kart 2011. Initiativet gør det
muligt for unge kørere med masser af ambitioner
og få testet deres talenter uden de store investeringer. Samarbejdet mellem DINO og DASU er
kommet i stand efter, at det var i udbud.

Svenske regler
Det kræver også en specialtilladelse
at køre med vindmøller i Sverige.

Fælles portal
for erhverv i Syddjurs

Syddjurs Erhvervsforening og Syddjurs Udviklingspark har fået en ny, fælles hjemmeside
med navnet syddjurserhverv.dk Det er en fælles
portal for al erhvervsinformation i Syddjurs.
Hjemmesiden samler en lang række værktøjer
til brug for såvel iværksættere som etablerede
virksomheder. Den rummer endvidere en liste
over Syddjurs Erhvervsforenings medlemmer og
en samlet erhvervsdatabase over kommunens
virksomheder.
Fragtchef Claus Riis, Stena Line.
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De kaldte ham ulvemanden
Født i udkantsdanmark, senere student,
globetrotter, cand. agro. og Ph.D. En del år
i statens tjeneste som forsker. Så blev det
Djursland. En markedsundersøgelse havde
vist, at her var det fornuftigt at etablere
en dyrepark. Den har nu eksisteret uden
offentlige midler siden 1994.

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Direktør Frank Vigh-Larsen, Skandinavisk Dyrepark A/S.
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Han er født i Thyholm. Her er der højt til himlen og
langt til naboerne. Han blev student fra Thisted Gymnasium i 1978. Og så kom udlængslen. De næste to år
rejste han jorden rundt. Noget af tiden med en kammerat, men ofte også alene. Han arbejdede sig frem fra
sted til sted. Han var i Australien, Mexico, USA, Italien
og en lang række andre lande, som næsten er glemt
nu. ”Men det var to gode, lærerige og udbytterige år,”
siger Frank Vigh-Larsen, 52 år og indehaver af Skandinavisk Dyrepark. Han var kommet væk fra Thyholm og
Thisted. Han havde lært verden at kende.
Asfalteksem
Efter hjemkomsten begyndte han på Landbohøjskolen
i København. Men efter to år fik han trang til en pause.
Han havde fået asfalteksem, som han kalder det. Andre
kunne måske kalde det storbykuller. Han tog til Fyn og
malkede køer det næste års tid. Det var op hver morgen kl. 3.30. Så blev det Landbohøjskolen igen.
Han har siden barndommen været interesseret i jagt
og fiskeri. Og i forbindelse med sit speciale kom han til
at arbejde for Dansk JordbrugsForskning. Fodring og
management omkring hjorte var det, der optog ham.
Det medførte igen rejser rundt omkring i verden: Alle
daværende EU-lande, Japan og Australien ikke mindst.

Personprofil

Hjorte er da bambier
Frank var blevet interesseret i at vise, hvad hjorte var
for nogle dyr. ”Mange tror jo, at alle hjorte er bambier,”
siger han smilende. Men det skulle være på dyrenes
præmisser med masser af plads.
Djursland blev valgt på helt nøgterne kriterier på basis
af en markedsundersøgelse. Der var mange turister, og
der var to store byer i nærheden. Her startede det hele
i 1994. Og parken kom til at hedde Hjortens Verden.
”Et lidt dårligt navn, folk troede jo, det var hjortens venner eller sådan noget.” Men idéen var også at skabe
en park med mange skandinaviske dyr, derfor ændrede
han senere navnet til Skandinavisk Dyrepark.
Dyrevelfærd og formidling
I de følgende år arbejdede han sideløbende som
specialkonsulent med projekter for bl.a. FAO og EUKommissionen. Flere dyr kom til parken. For ti år siden
blev han landskendt som ulvemanden, da han var både
far og mor og over-ulv for tre små hanulve. Han sov
med dem, spiste med dem og legede med dem. Han
har sikkert også hylet og danset med dem.
”Dyrevelfærd er helt essentielt for mig,” siger Frank
Vigh-Larsen. ”Dyrene skal have det godt, og gæsterne
skal opleve dem under så naturlige forhold som muligt.
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De skal ikke bare vises frem, som det sker i mange
zoologiske haver. Så hellere færre dyr.” Det gangbrosystem, som Frank har opfundet, og som senere er
kopieret i så mange andre parker, er væsentligt for, at
man kan komme tæt på dyrene uden at genere dem.
Mange andre dyr er kommet til i løbet af årene.
I 2006 kom isbjørnene. Det førte et besøgstal på
150.000 med sig. I dag ligger besøgstallet omkring
50.000. Men det kører, som Frank siger.
”Isbjørnene skal ikke blot vises frem som noget eksotisk. De skal vises frem som ambassadører for deres
vilde artsfæller nordpå. Ellers har det ingen interesse
for mig,” siger han.
Når parken har åbent om sommeren består en stor
del af personalet af biologistuderende. ”Det er enestående, at vi kan trække på den slags kvalificeret personale. De står – med et smil på læben – for formidlingen
af hele vort undervisningsprogram, som vi gør meget
ud af. Vore gæster skal have et ordentligt udbytte med
hjem. De skal simpelthen have noget at vide om vilde
dyr.”

ges to attraktioner af en gennemsnitlig turistfamilie. Og
den ene attraktion kan såmænd sagtens være Legoland
i Billund, selv om den ligger i omegnen af 150 km fra
Djursland. ”Det betyder, at konkurrencen om kunderne
er benhård,” siger han. ”Og vi skal jo finansiere vores
udgifter over driften,” siger han. ”Vi får ikke offentlige
midler.” Men det tager han tilsyneladende i stiv arm.
Han er næppe heller interesseret i at blive understøttet.
Det er han nok for egenrådig til.
Frank Vigh-Larsen har det godt med sin park. ”Vi har
et godt produkt her på vore 45 HA. Vi har et personale,
som om sommeren er på omkring 45. De er meget
fleksible, og kan lide at være her. De yder en stor
indsats, men lærer også en hel masse. Og så ved vi,
fra vore undersøgelser, at gæsterne synes, at parken
forekommer naturlig og ukommerciel. Sådan skal det
være.”
Vinterhalvåret er gået med at vedligeholde og lidt
nybyggeri. Men snart er sæsonen over Skandinavisk
Dyrepark igen. Den åbner i forbindelse med påsken den
21. april. Så er Frank klar igen.

For mange attraktioner
Ifølge Frank er der for mange attraktioner i Danmark –
og på Djursland. Undersøgelser viser, at der kun besø-
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Når virksomhederne på Djursland sætter penge i værdipapirer,
investerer de i højere grad i aktier end resten af landets
virksomheder. Aktier anses traditionelt for at have en højere
risiko end obligationer. En opgørelse fra Danske Bank viser,
at virksomhederne på Djursland i gennemsnit har sat op mod
63 procent i aktier, mens virksomhederne på landsplan har en

Direktør Johnny Kjærgaard, Danske Bank Grenaa Afdeling

Virksomheder på Djursland har hang til risiko

Levn fra
tidligere skatteregler
Ifølge Johnny Kjærgaard, der
er direktør i Danske Bank
Grenaa Afdeling, er de
tidligere skatteregler i høj
grad årsag til, at mange
virksomheder typisk har en
højere aktieandel end for
eksempel private investorer.
“Før i tiden kunne selskaberne skattefrit hjemtage
gevinster på aktier, som de
havde ejet i mindst tre år.
Denne regel ophørte med de
nye skatteregler, der trådte
i kraft i 2010. Det betyder,
at selskaberne i dag bliver

10

beskattet på deres aktiegevinster, uanset hvor lang
tid de har ejet aktierne”, siger
Johnny Kjærgaard.
Samtidig peger han også
på, at den høje aktieandel
enten kan skyldes, at virksomhedsejerne finder det
besværligt eller ikke har tiden
til den løbende overvågning,
da de har travlt med at passe
deres virksomheder.
Ifølge Johnny Kjærgaard
er der ikke som sådan
noget galt i at have mange
penge placeret i aktier. Blot
skal virksomhederne ligesom
private investorer løbende
sikre, at fordelingen mellem
aktier og obligationer stemmer overens med virksomhedens risikoprofil.
Han understreger, at det
under alle omstændigheder
er vigtigt, at virksomhederne
sætter penge i både obligationer og aktier, fordi kursen
på de to typer af værdipapirer
ofte udvikler sig forskelligt,
og dermed falder de sjældent
i værdi på samme tid.

i tvivl om, hvordan de skal
investere deres penge. De
er ikke tilfredse med obligationsrenterne, men samtidig
føler de sig heller ikke klædt
på til selv at passe investeringerne”, siger Johnny

Kjærgaard og tilføjer: “Der
kan det være en god idé at
vælge en skræddersyet løsning med en stor spredning
på værdipapirer i form af både
et bredt udvalg af aktier og
obligationer”.

PCT. AKTIER GNS
0
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35

53

70

Herning Kommune 67

Lemvig Kommune 63
Syddjurs Kommune 62

Ajour – økonomi

Pindstrup Mosebrug A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste
59,3
(57,4)
Resultat før skat
27,2
(36,7)
Egenkapital
148,2
(127,8)
Antal ansatte
81
(73)
Perstrup Beton Industri A/S
Kringelen 4, 8560 Kolind
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
9,3
(14,9)
Resultat før skat
-12,3
(-11,0)
Egenkapital
60,4
(69,6)
Antal ansatte
69
(94)
Excellent Systems A/S
Møllevej 2, 8544 Mørke
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
7,6
(7,6)
Resultat før skat
1,8
(1,6)
Egenkapital
5,3
(4,7)
Antal ansatte
11
(12)

Skanderborg Kommune 62
Favrskov Kommune 62
Silkeborg Kommune 60

8. marts 2011
Kl. 17.30-20.30 Iværksætterkursus
1. aften af seks. Iværksætterrollen
samt introduktion til forretningsplan.
Mød bl.a. serieiværksætter Jacob H.
Lund, adm. dir. i BILLETnet.
Sted: Syddjurs Udviklingspark.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Pris: 900 inkl moms for alle seks arr.
Tilmelding: Tlf. 8880 9990 hm@syddjurserhvervsforening.dk

Viborg Kommune 59
Århus kommune 57
Randers Kommune 57
Odder Kommune 56
Skive kommune 56

Den rette fordeling mellem
aktier og obligationer
Når verdensøkonomien
ændrer sig, kan det være nødvendigt at ændre på fordelingen af aktier og obligationer.
At sætte sig ind i, hvordan
man bedst spreder risikoen
på sine investeringer, kan dog
være en svær og tidskrævende disciplin.
“Mange virksomheder er

Novopan Træindustri A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Periode: 02.10.2009 - 01.10.2010
Bruttofortjeneste
122,0
(119,6)
Resultat før skat
-12,6
(-36,6)
Egenkapital
168,8
(178,6)
Antal ansatte
206
(216)

HN Autocenter A/S
Centervej 4, 8560 Kolind
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste
4,9
(6,2)
Resultat før skat
1,0
(1,0)
Egenkapital
3,8
(3,2)
Antal ansatte
17
(-)

Norddjurs Kommune 64

24. marts 2011
Kl. 14-16 Ny arbejdsmiljølovgivning
De nye arbejdsmiljøregler samt de nye
regler for mærkning af kemikalier. Mød
Gert Fuursted og Hans-Jacob Larsen
fra Arbejdsmiljøcentret.
Deltagelse er gratis.
Sted: Sapa Profiler A/S.
Arr. Miljøforum Norddjurs Erhverv
Tilmelding (senest 16. marts):
Tlf. 89 59 40 19 bc@norddjurs.dk

Struer kommune 56
Horsens Kommune 56
Ikast-Brande Kommune 55
Ringkøbing-Skjern K. 54
Hedensted Kommune 50

Knebel Drilling A/S
Industrivej 20,
8550 Ryomgård

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Jydeland Maskinfabrik A/S
Drammelstrupvej 2, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste
3,1
(2,8)
Resultat før skat
2,1
(1,5)
Egenkapital
7,8
(7,2)
Antal ansatte
6
(7)

aktieandel på 54 procent.

Djursland trækker op
i Midtjylland
Ser man på aktieandelen
i Midtjylland generelt, er
virksomhederne på Djursland
også mere risikovillige. Kun
Herning Kommune overgår
Norddjurs Kommune på
virksomhedernes aktieandel,
mens Syddjurs er nummer
fire på listen efter Lemvig
Kommune.
Derimod trækker virksomhederne i Ringkøbing-Skjern,
Hedensted, Holstebro og
især på Samsø gennemsnittet for aktieandelen ned
i Midtjylland. For eksempel
ligger virksomhederne i Ringkøbing-Skjern på niveau med
virksomhederne på landsplan, mens virksomhederne
på Samsø kun har placeret
omkring 30 procent af deres
investeringer i aktier.

Alle data er indhentet i perioden
29.01.2011 - 25.02.2011.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.

Holstebro Kommune 49
Samsø Kommune 29

Ejer: Knebel Holding ApS
Periode
01.10.2009 - 30.09.2010

Direktør Claus Bøystrup, Knebel Drilling A/S

Bruttofortjeneste
Resultat før skat

3,0
0,8

(3,9)
(1,2)

Egenkapital

7,2

(6,9)

Antal ansatte

17

(20)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Netværk og stram styring gi’r sorte tal
En nedgang i både omsætning og bruttofortjeneste på
1/3 stiller store krav til handle
kraftigt ledelse. De krav har
Knebel Drilling imødekommet
i 2010, så resultatet før skat
kun er faldet med godt 0,4
mio. kr. til 0,8 mio. kr., selv
om omsætningen er faldet
med 4,6 mio. kr. fra 22,3 til
17,7 mio. kr.
Direktør Claus Bøystrup er da
også forholdsvis tilfreds med
resultatet – under de givne
økonomiske- og markedsmæssige forhold:
”Vi har sørget for at tilpasse
omkostningerne i tide – og jeg
regner med, at vi kan gøre det

endnu bedre i 2011. Vi eksporterer især østpå, men har
f.eks. også en halvstor ordre
til Dubai, der leveres i næste
uge. Det er noget offshore
boreudstyr til geoteknisk
undersøgelse på havbunden i Mellemøsten – på den
arabiske side. Virksomheden
chartrer et skib og placerer
udstyret på det i den periode,
de skal udføre jordbundsundersøgelserne. Så ryger
komponenterne i land igen. Vi
har leveret tilsvarende udstyr
i 2004 – og da de nu skulle
udstyre skib nummer to, faldt
valget heldigvis på os igen.
Vi har ikke sælgere ansat.

Ny i BDO

Nye selskaber

Jens Hornemann, 49, er blevet direktør og partner i BDO
Kommunernes Revision. Jens
kommer fra en stilling som direktør på Center for Offentlig
Kompetenceudvikling COK.
Her er konsulentchef Chris
Enrico Petersen konstitueret
som direktør.

Det er værkføreren og mig,
der står for salget – og vi får
de fleste opgaver fra vores
netværk: Når medarbejdere
hos kunderne flytter til en ny
virksomhed, tager de heldigvis ofte referencen til os med.
Vi oplever, at der investeres
i det boreudstyr, de ansatte
ønsker”.
Claus Bøystrup forklarer, at
virksomheden er 100% ordre
producerende – det er altid
skræddersyet udstyr til den
enkelte kunde. Lidt atypisk
er der netop leveret 200 tons
pressere til naboen ScanPan,
der med dem kan spytte en
pande ud hver 30. sekund.

Norddjurs
33498950 FISKERISELSKABET SILVERVÅG ApS . ................................................. 14.02.2011
32329373 KVÆGDYRLÆGERNE DJURSLAND ApS .............................................. 15.02.2011
33504799 KRONJYSK STILLADS ApS ..................................................................... 25.02.2011
Syddjurs
33495498 MÜLL ApS ................................................................................................. 02.02.2011
32321372 VERMEND ApS .......................................................................................... 04.02.2011
32328946 IA UDVIKLING ApS ................................................................................... 17.02.2011

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
32060722 SHOE SHOP ApS . ..................................................................................... 31.01.2011
30348281 ØSTJYSK TRÆTRANSPORT ApS .......................................................... 02.02.2011
29523835 WOWWEB ApS ......................................................................................... 09.02.2011
88512413 REFSKOU POULSEN A/S, TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ................. 24.02.2011
Syddjurs
21788341 EMBACYCLE A/S ....................................................................................... 31.01.2011
21432946 GOLD MINE ApS ....................................................................................... 31.01.2011
25829905 KIPA ApS . .................................................................................................. 31.01.2011
31300967 KJÆRS BYGGESERVICE ApS . ................................................................ 02.02.2011
30524497 NIFOMORPH ApS ..................................................................................... 02.02.2011
12611870 SVEND W. OLSEN ApS ............................................................................. 02.02.2011
28306482 HELIOS CENTRET ApS ............................................................................ 04.02.2011
30718933 KALØ ENTREPRENØRFORRETNING ApS ............................................. 04.02.2011
28327080 COSY DANES ApS .................................................................................... 18.02.2011
29912793 WÆBER HANDEL ApS . ............................................................................ 18.02.2011
10120314 DANSK ANDELSBOLIG BYG ApS ........................................................... 22.02.2011
27908675 NYBYG ApS ............................................................................................... 22.02.2011
70015110 ATLANTA OFFICE PRODUCTS ApS ........................................................ 23.02.2011
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Bernt Rasmussen, DISU.

DISU i Grenaa er en brand- og
førstehjælpsbutik, man med fordel kan
besøge, hvis man vil sikre medarbejdere og
virksomheden bedst muligt ved ulykker.
Undervisning og rådgivning er en væsentlig
del af aktiviteterne i forretningen.

12

Profil

Virksomheden har ikke ligget
længere end et par år på adressen
Rugvænget 21a i Grenaa. Alligevel
er et betydeligt antal virksomheder
og private blevet opmærksomme på
at henvende sig her, når man skal
sikre sig selv og sine omgivelser i
forbindelse med ulykker.

Han fortæller om limfrit plaster,
der kan sættes op i en automat på
væggen i værksteder eller i store
køkkener. Et blodabsorberende plaster, der ikke fæster sig til hud eller
sår, og som giver en stor bevægelighed i leddene. Et effektivt hjælpemiddel, der er nemt at anvende.

Tilpassede nødhjælpspakker
Bernt Rasmussen, der sammen
med sin bror ejer DISU, har en
fortid som Falckredder. Han har
et indgående kendskab til de ting,
der skal være en i nødhjælpspakke.
”Sammen med kunden går vi ind
og kigger på hvor mange ansatte,
der er på et bestemt sted, og hvad
man beskæftiger sig med. Hvad
kan der ske? Hvad kan der gå galt?”
siger han. ”Der er jo forskel på det
vi putter i en pakke, der skal ligge i
en servicevogn, og så det der skal
være på en større maskinfabrik. Ikke
mindst bruger vi tid på at forklare,
hvordan indholdet bruges.”

Eye Aid – en nyhed
Ifølge Bernt Rasmussen kan en ny
type øjenskyl gå hen og blive en
succes på verdensplan. Sammen
med udviklingsselskabet Innovaider, er DISU gået i gang med at
markedsføre Eye Aid. Den har en
lang række fordele frem for andre,
kendte produkter på markedet. Den
kan blandt andet betjenes med én
hånd. Den består af en mekanisk
øjenåbner, så det tilskadekomne
øje ”tvinges” op uden brug af mere
eller mindre snavsede fingre. Den
sikrer en præcis skylning af øjet.
Sprayflasken rækker til mere end 15
minutters skylning. Indholdet består
af en saltvandsopløsning, der svarer
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til øjets eget miljø og derfor også
lindrer smerter. Endelig leveres Eye
Aid med en vægstation, der afskærmer mod støv og snavs.
Dyrest er billigst
Det er stadig ikke et lovkrav at have
en hjertestarter på arbejdspladsen,
men det er en rigtig god ide. Hos
DISU er der flere modeller at vælge
imellem. Og priserne er fra 10.000,kr. og opefter. Der er flere forhold,
man skal tage i betragtning, når
man vælger model. Skal den kunne
bruges til børn fra 1 til 8 år? Skal
den kunne benyttes både udendørs
og indendørs? Vejer personerne 40
kg eller 140 kg? Endelig skal man
regne med, at de billige modeller
kræver årlige serviceeftersyn, som
de dyrere ikke kræver. Rolls Royce
modellen hos DISU koster 16.000,excl. moms - og så kan den klare det
hele.
Det store udvalg
DISU er en velassorteret forretning, når det handler om brand- og

førstehjælpsudstyr. Her finder
man også brandslukkere, masker
til genoplivning, plaster på spray,
brandbandager, plaster til insektstik,
vabelbehandling - og meget mere.
Selv dyrene er der tænkt på. Der
findes blandt andet forbindinger og
plastre til hestehove og ledskader,
men der er også tænkt på mindre
dyr, der kan komme ud for skader.
Temaaftener for alle
Som noget relativt nyt er man hos
DISU begyndt at afholde temaaftener – eller temadage. Går man ind
på www.disu.com kan man tilmelde
sig en nyhedsmail og løbende blive
orienteret om nye tiltag, men også
om hvornår der afholdes demonstrationer og undervisning. Med en
rabat 10 % kan man den 15. og den
17. marts kl. 14.30 og kl. 16 få information om den nye øjenskyl Eye Aid
og fra kl. 15 til 16 er der introduktion
af flere typer hjertestartere. Alle er
velkomne, men det er en god ide at
tilmelde sig.

Profil

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Her får du udstyr og viden
om førstehjælp
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Mange småbyer på Djursland er truede. Når først slagteren,

Din lokale installatør

bageren, cykelhandleren, skolen og købmanden er borte, så er der
ikke meget at komme efter for lokale beboere. Og slet ikke for
andre. Men der tænkes mange tanker om, hvordan den udvikling
kan vendes. Nogle gør også noget ved det. Henrik Nielsen fra
Kolind er et eksempel på et privat initiativ, der gør en forskel.
Da bageren for to år siden ville lukke
butikken, så det ikke ud til, at andre
ville overtage. Men der slog Henrik
Nielsen fra HN Autocenter i byen
til. Det er vigtigt at have en bager i
Kolind, tænkte han. I dag er der 12
ansatte i bageriet, og det kører fint.
Således gik det også da cykel
handleren ville dreje nøglen rundt.
”Den havde jo ligget der i 30 – 40
år. Og vi havde jo i forvejen lokalerne til det. Det var blot at sætte
nogle cykler ind blandt bilerne,”
siger han. I dag er der ansat en
cykelmekaniker, og der sælges
cykler som aldrig før. ”Mange tager
cyklen med til et serviceeftersyn,
når de alligevel skal have bilen kigget efter.”
Iværksætterhus på vej
Senest har Henrik Nielsen købt
Revision Djurs’ lokaler på Højslevvej. En rummelig bygning med en
stor reception og en række mindre
lokaler i varierende størrelser. Her

skal der indrettes et iværksætterhus. Og efter en artikel i et distriktsblad er lokalerne stort set væk,
fortæller han. ”Ja, de blev nærmest
revet væk.” Her kan små, nystartede virksomheder, eller mindre
virksomheder i det hele taget, få et
lokale til en absolut overkommelig
pris. Der er plads til bogholdere,
behandlere, arkitekter, it-folk - og
mange andre erhverv.
”Ideen er naturligvis også, at
iværksætterhuset kan skabe en synergieffekt virksomhederne imellem.
På trods af faglige forskelle tror jeg
afgjort på, at de vil være til gensidig inspiration. Den fælles reception og det fælles køkken er gode
rammer for et fællesskab,” siger
Henrik. ”Ideelt vil det også være,
hvis der kan ansættes en person i
receptionen. Det kunne f.eks. være
én på fleksjob, som kunne agere
som blæksprutte for de andre. Ikke
mindst tage imod telefonbeskeder,
styre mødekalendere og måske

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

også give en hånd med i køkkenet.
Det må vi finde ud af.”
IDE

Drivkraften
Henrik Nielsen siger, at han gerne
giver gode råd i forbindelse med
etablering. Han har selv været igennem processen, dengang der stort
set ikke var hjælp at hente. Han vil
gerne fungere som en slags mentor
eller sparringspartner. Han har i
øvrigt også et rigtig godt netværk,
som man kan gøre brug af.
Han kan ikke lade være med selv
at sætte ting i sving. Men han sidder også i bestyrelsen i Syddjurs

–

DIMENSIONERING

–

PRODUKTION

Lagerfører bl.a. ABB el-motorer, pumper, lejer, ventiler, fittings,
slangeindstik og slanger.
Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på
bestilling.

BP Electric A/S

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

www.bpelectric.dk
Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Kådhøjvej 12
8530 Hjortshøj
Tlf. 86 24 90 99

Kvalitet til tiden

K a l o r i e v e j 1 · Tl f 8 6 32 734 4 · w w w. g r e n a a h y d r a u l i k . d k

LAGERLOKALER TIL LEJE
i den gamle papfabrik i Grenaa
Boax Ejendomme råder over lager- og kontorlejemål i alle størrelser, der kan skræddersys til præcis dit behov. Mulighed for både korttidslejemål og normale lejemål.

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

Erhvervsforening, som han synes
gør et rigtigt godt stykke arbejde.
Han er også begejstret for kommunens borgmester Kirstine Bille,
som har den helt rigtige indstilling til
erhvervslivet. ”Hun sætter iværksætterne højt på dagsordenen.”
Selv har jeg ingen tålmodighed.
Jeg har heller ikke lyst til at putte
pengene ned i en sæk eller købe aktier for dem. Jeg skal kunne mærke

tingene. Jeg skal kunne røre ved
projekterne. Og gør man det selv,
så sker der da noget.”
Han fortsætter: ”Mit håb er
naturligvis at andre med et overskud kan få lyst til det samme. Ikke
mindst mentalt. Det er da vigtigt, at
man passer på sit lokalområde, at
man bevarer sin by, så den fungerer. Ellers dør den. Og der er jo
nok at gribe fat i på Djursland, kan
man sige.”

KONSTRUKTION

Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S

Borgmester Kirstine Bille
sætter iværksætterne
højt på dagsordenen.

Privat drive sætter Kolind i værk

–

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

ELT
AKTU på

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

Hall2er 00 m2
,3
100 m 00 m2 .
og 2.0

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

KONTAKT ORLA DAMBO PÅ
TLF. 86 211 216 / 2020 4407
eller od@boax.dk
Boax Ejendomme er et ejendomsinvesteringsselskab med fokus på
investering i og udvikling af velbeliggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og
mere end 15 års erfaring med ejendomsudvikling og -udlejning. Vi er
aktuelt på udkig efter ejendomme
med udviklingspotentiale.

RENAULT – EUROPAS STØRSTE VAREBIL-LEVERANDØR
MASTER FRA KR.

149.900

*

Systematisk Vedligehold
Byggesagsstyring
Energimærkning
Projektledelse
*Ekskl. moms, Kampagnetilbuddet gælder ved slutseddel t.o.m. 31. marts 2011

Hans Jørgen Pedersen

Rådgivende Ingeniør & Energikonsulent
Indehaver Henrik Nielsen, HN Autocenter.
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Erhvervsudvikling

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

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2011

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts
august2011
2010
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Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S
Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

G
L
A
S
D
U
R
SOMME
Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40

BYGGECENTER
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Hadspåun2.dsal – med lofter i
dejlige lyse lokaler

ård, M
g
m
o
y
R
Rønde: Nyt erhvervslokale
udlejes
,
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o
V
BYG
135 m2
kip. Du kan selv sætte dit præg Partner
på indretningen.
plæneklipper
Selvkørende, med elstart og bioklip.

• Fantastisk
Springtimeudsigt
parasol over Vigen
DANMARKS
New York
Ø 3 m. Med 8 ribber og 2-delt
•
Ny
elevator
BILLIGSTE
træstok på 48 mm. Vælg
havemøbelsæt
mellem off-white og sort.
Stor flot bord i smartwood,
•
Parkeringspladser
bag
bygningen
100 x 200 cm inkl. fletstole

MED LYSG,
I HÅNDeTrAsamt

2199,-

brødhogldekurv
ste
Strategisk god
beliggenhed med hele
Djursland
SPAR
800,299,SPAR 200,- Århus som potentiale.
og det nordlige
BORD + 6 STOLE

Særdeles velegnede for liberalt erhverv f.eks.
3995,EL-START OG
STOR 625 MOTOR

advokat, revisor,VIL
arkitekt, speciallæge, tandlæge…
D
PRIS
I stueetagen er der skoforretning og
på 1. sal nyindrettet lægeklinik.

Spar 3000,-

2899,SPAR 1000,-

WEBER GASGRILL Q320 VVS-installation
LTD

Med grillareal på 46x56 cm, 2 brændere af rustfrit stål,
brødhylde, indbygget termometer, elektronisk tænding,
1 grill-out lys på håndtaget, låg og bund af støbt aluminium.

Ring for fremvisning eller nærmere oplysninger

per møller

DANCOOK
GRILLBRIKETTER

Bent Pedersen, telefon 2031 0254

E
SÆDEHYND
INKL. SORT

KAP-/GERINGSSAV KGS 216

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

Præcist lejret trækfunktion.
“laser” for præcise snit og •indbygget
(lampe). • SANITET • VENTILATION
VAND •lysVARME
• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

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

699,-

10 KG

www.permoeller.dk

5995

INKL. 2 BATTERIER

1.299,-

SPAR 40,-

Køb af jern- og metalskrot

SPAR 450,-

SPAR 750,-

APOLLO

H.J.Hansen kan hjælpe dig med
alt inden for:
1.499,-

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

1499,SPAR 500,-

SPAR 1500,-

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

VILD
PRIS
GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

LEGEHUS
TOGVOGN
H.J.Hansen
Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk
Plus. 140 x 220 cm. Umalet.

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

Åbningstider i
Åbningstider
Byggemarkedet:

129,-

Åbningstider i

Åbningstider
Tømmerhandlen:
i Byggemarkedet:
i Tømmerhandlen:
Mandag-fredag ....................... 9.00-17.30 Mandag-fredag ..................... 6.30-17.30
Mandag-fredag.............. 9.00-17.30 Mandag-fredag .........7.00-17.30
Lørdag........................................ 8.00-13.00 Lørdag...................................... 8.00-13.00
Lørdag .......................... 8.00-13.00 Lørdag .....................8.00-13.00
1. søndag i md. .................... 10.00-15.00 1. søndag i md. .................. 10.00-15.00

Tilbudene gælder fra torsdag den 2. juli til og med søndag den 5. juli 2009. Forbehold for moms- og afgiftsændring, manglende og udsolgte varer samt billed- og trykfejl.

i polyrathan. Sort stel.

