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af flere arbejdspladser og tiltrækning af nye

Profil: Han har en passion for udvikling, for strategier og for
at få dem sat på skinner. For træning af medarbejdere. Han er
bedre til at sætte i gang end til at gøre det færdigt, siger han
selv. Og så arbejder han i en virksomhed helt uden regler. Men
der er et fælles værdigrundlag, og det er det, der styrer.
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Djursland har to hovedudfordringer, hvor det er
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For det første skal det være hurtigere og

Hvordan udvikles infrastrukturen på Djursland bedst?

En ny masterplan for infrastrukturen på Djursland fra 2011
til 2020 har set dagens lys. Præsentationen fandt sted på
Hornslet Gæstgivergård i slutningen af august.
Bag planen står Djurslands Udviklingsråd (DUR).

nemmere at komme ud på Jyllands spids. En

www.djurslandsbank.dk

borgere.
Fem erhvervsledere fremfører i vores erhvervspanel i dette nummer deres bud på, hvad der er
vigtigst.
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ordning kommunerne imellem ikke holdbar.
Begge Djursland-kommuner kæmper med ryggen mod muren en næsten umulig kamp for at få
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budgetterne til at hænge sammen – uden at give
køb på de parametre, der er nødvendige for at
skabe udvikling på halvøen.

Nyhed 22 nye
farver fra
Cube Design

Herfra vil vi opfordre alle erhvervsfolk til at ud
fordre de lokale kandidater til Folketinget på,
hvordan de vil arbejde for at løse de to opgaver,
så vi efter valget står med et samlet, kraftigt
talerør på Christiansborg, uanset partibogens og
den kommende regerings farve.
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For få år siden forhandlede Pedersen & Nielsen i Grenaa alene
Volvo og Renault. Overtagelsen af automobilfirmaet Nellemann
i slutningen af 2008 har betydet, at Ford, Fiat og Kia nu også
er en del af sortimentet. Dermed står Pedersen & Nielsen godt
rustet til fremtiden med fem stærke bilmærker.
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Centralt for den kommende havmøllepark bliver en transformerplatform. Når tre transformere på hver 170 tons kommer
ovenpå topsidet, taler vi om en platform på godt og vel 7.000
tons.
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Ajour-økonomi: Arbejdsmarkedet har den seneste tid bevæget
sig i den rigtige retning. De nyeste tal viser, at ledigheden er
faldende på både Syd- og Norddjurs.
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Hvordan udvikles

Weekendavis til Djursland

infrastrukturen på
Djursland bedst?
De to Djursland kommuner forsøger
lige nu gennem DUR at lave en
overordnet ønskeliste for infrastrukturen. Samtidig er der flere færgeruter i spil. Se i øvrigt omtalen på
side 6. Vi har derfor bedt en række
erhvervsledere på Djursland om
at komme med deres holdning til,
hvordan de mener, infrastrukturen
på Djursland udvikles bedst. Konkret har de fået spørgsmålet: ”Hvad
er den største erhvervsmæssige
udfordring for infrastrukturen på
Djursland pt.?”

Nødvendigt med nord/syd
gående forbindelse
Det er ganske naturligt, at mit svar
vedrører udfordringerne for turist
erhvervet med infrastrukturen.
Djursland har udviklet sig til at være
en af de største og mest betyd
ningsfulde destinationer for kystfe
rieturisme i Danmark. Kystferie
turismen er kendetegnet ved at
have en markant koncentration
omkring børnenes ferieperioder,
hvilket medfører en stor belastning
i disse perioder. En tilstrækkelig
og tidssvarende infrastruktur er en
nødvendighed, hvis kystferieturismen fortsat skal være et betydende
erhverv for Djursland. En opgra
dering af det overordnede vejnet
på ruterne 15, 16 og 21 vil øge
både det nationale og internatio
nale optageområde for turismen på
hele Djursland. Der udover skal den
”interne” infrastruktur på Djursland
sikre, at turister ubesværet kan
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færdes på Djursland. Derfor er det
absolut nødvendigt at etablere/
færdiggøre en nord/syd gående
forbindelse på Djursland, hvis det
turismemæssige potentiale skal
udnyttes fuldt ud.

da mange af vore lastbiler kommer
fra/skal til Aarhus.
Claus Riis, fragtchef, Stena Line

magnet for etablering og udvikling
af virksomheder, være et naturligt
bosted for ansatte med familier
samt være nærbopælsområde for
Randers og Aarhus.
Direktør Poul Petersen, Thorfisk

Henrik B. Nielsen, Adm. direktør,
Djurs Sommerland

hinanden på Herredsvej. Så den
skal gøres en meter bredere og
opgraderes til primær rute.
Det er næsten umuligt at komme
fra nord til Djurslandsmotorvejen.
Specielt hele sommeren resulterer
trafikken til og fra Djurs Sommerland i næsten permanente trafikpropper på de små veje.
Direktør Lars Nielsen, L-tek

Motorvej til Aarhus Lufthavn
For vore kunder er det meget
vigtigt, at tilkørsels forholdene til og
fra Grenaa er optimale.
Det betyder færrest mulige kilometer og begrænsede kødannelser på
de overordnede veje.
Vi har afgange fra Grenaa to gange
i døgnet og vore kunder (lastbilchaufførerne) tilrettelægger deres
kørsel efter at ankomme så tæt op
til afgang som muligt, alternativt i
god tid, men for dem er kø eksempelvis en stor omkostning.
Risikerer de at skulle bruge for
megen tid til/fra Grenaa vælger de
sandsynligvis alternative veje så
som over Frederikshavn eller værre
endnu at køre over Storebæltsbroen.
Det sydlige hængsel samt det kommende nordlige hængsel er vigtige
forudsætninger for at vi kan tilbyde
vore kunder hurtig og let adgang ud
til havnen.
En eventuel kommende forlæng
else af motorvejen ud til Aarhus
Lufthavn vil ligeledes være et fantastisk tiltag og en klar forbedring er
tilkørselsforholdene til/fra Grenaa,

Omfartsvejen ved Grenaa Nord
Som direktør i Thorfisk A/S og som
næstformand i DI Randers/Norddjurs samt almindelig Grenaa-borger kan jeg se nogle meget vigtige
indsatsområder for infrastrukturen
på Djursland.
• Væsentlige forbedringer af infrastrukturen Nord-Syd på Djursland.
• Omfartsvejen ved Grenaa Nord
MÅ etableres omgående. Vi kan
IKKE vente længere, da problemer med ”tung trafik” på for små
og dårlige veje står i vejen for
overvejelser om placering af nye
virksomheder.
• Færgeruten Grenaa-Hundested
vil være godt for hele Djursland,
Midt- og Nordjylland samt Nordsjælland, særligt for tung trafik og
måske senere bæredygtig for al
trafik.
• Vejen fra E45 ved Randers må
forbedres nu – ikke kun til Æbelaarundkørslen, men helt til Grenaa
Havn, gerne i form af motortrafikvej.
• Djurslandsmotorvejen må udbygges og videreføres fra Løgten til
Tirstrup og herefter med motortrafikvej til Grenaa Havn.
• Ovenstående er et must, for at
Djursland kan ”udvikle sig og
ikke afvikles”. Hele området vil
ved flere af disse tiltag blive en
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Opgradering af fødevej til A16
Infrastrukturen ude i landområderne
betyder meget for, om vi kan udvikle os som virksomhed.
Vi venter med længsel på motorvejshængslet ved Randers – det
vil hjælpe hele den nordlige del
af Djursland, for den nuværende
vejføring omkring Randers er en
stor hæmsko for afvikling af trafikken, især i myldretiden.
Men der er mest behov for en
opgradering af vejnettet herfra og
til Auning og A16 – det er en stor
hurdle for os i det det daglige. 2030 lastvognstog kommer hver dag
forbi Nørager. Men to lastbiler kan
praktisk taget ikke komme forbi
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Bedre vejsystemer på Norddjursland
Det vigtigste er udvikling af vejsy
stemet på Djursland. De offentlige
transportsystemer er ikke vigtige.
Vi skal kunne komme hurtigt ud
af starthullerne, hvis vi skal kunne
konkurrere i dag – og det kræver
hurtige transportkorridorer.
Vi skal have bedre vejsystemer på
Norddjursland. Hurtig adgang til
Aarhus Lufthavn fra Norddjurs – og
så skal vi have den motorvej over
Randers til motorvej E6. De sidste
20 kilometer til Grenaa kan godt
bare være en motortraffikvej.
Min placering 8 minutter fra
motortraffikvejen er afgørende for
min konkurrenceevne som arkitekt. Vores marked er i hele landet.
De nord-syd gående forbindelser
er ikke vigtige – man skal kunne
komme hurtigt ud til den nord/syd
gående motorvej både fra Nord- og
Syddjurs.
Arkitekt Poul Erik Clausen

Lokalaviserne Østjylland lancerer nu en fælles
weekendavis på Djursland.
”Læserne på Djursland får nu både en frisk og
vedkommende lokalavis tirsdag/torsdag og en
fælles weekendavis torsdag/fredag. De mange
kombinationsmuligheder gør, at annoncørerne
kan skræddersy deres annoncering ved at vælge
mellem fire lokalaviser på Djursland og desuden
tilkøbe weekendavisen på særligt attraktive priser
og derved nå ud til hele Djursland,” siger adm.
direktør Peter Garhøj i en pressemeddelelse.
Den nye weekendavis udkom første gang den 1.
og 2. september.
Samtidig fusionerer virksomheden Lokalavisen
Aarhus Nord med Lokalavisen Kalø, der bliver til
Lokalavisen Aarhus Nord/Kalø Vig.

Nyt væksthus i Kolind

Fem små og meget forskellige virksomheder er
rykket ind i i-Væksthuset på Højsletvej 1 i Kolind,
som den lokale iværksætter Henrik Nielsen fik
ideen til for nogen tid siden. De fem virksomheder i væksthuset er samtaleterapeut Annette
Aagaard, Blaabjerg Regnskab & Bogføring,
Sørensens Systue, Knivsliberiet og Djurs Fysioterapi.

Fakta om færgeruterne

Mols-Linien lukker færgeruten fra Aarhus til Kalundborg den 15. september. Derefter overtager
Förde Reederei Seetouristik færgeruten dagen
efter og sejler videre med den hidtidige færge
under nyt navn. Mols-Linien fortsætter driften
af hurtigfærgerne Sjællands Odde til Aarhus og
Ebeltoft. Aarhus-ruten får timeafgang om eftermiddagen.

Syddjurs laver gavekort

Formand for Handelsstandsforeningen Ebeltoft,
Hanne Sloth, er en af foregangsmændene i
Handel Syddjurs’ projekt med samle alle detailhandlere i kommunen om et fælles, elektronisk
gavekort. Det kommer til at dække over 400
butikker i kommunen. ”Jeg kender ikke andre steder, hvor alle kommunens byer kan være med,”
siger Hanne Sloth.

Gerts Auto i Ørsted solgt

Pr. 1. september har mekaniker Michael Rasmussen, der også er bosiddende i Ørsted, overtaget
Gerts Auto i Kirkegade. Dermed får Gert Rasmussen og hans kone Grethe tid til alt muligt
andet, som også har optaget dem gennem årene.
Ikke mindst foreningsarbejde. Gerts Auto blev sat
i verden 1974. Efter salget er ægteparret flyttet til
en ny adresse på Møllevej i Ørsted.

Noter
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En ny masterplan for infrastrukturen på Djursland fra
2011 til 2020 har set dagens lys. Præsentationen fandt
sted på Hornslet Gæstgivergård i slutningen af august.
Bag planen står Djurslands Udviklingsråd (DUR).
Den er en justering af tidligere planer og heller ikke den
sidste. Der er tale om løbende udvikling og tilpasning.
Det handler nemlig om vækst og velfærd på Djursland.

Der var et pænt fremmøde af politikere, embedsfolk og organisationsfolk. Et par folketingsmedlemmer
var også mødt op, ligesom borg
mestrene fra Aarhus og Randers var
til stede.
Næstformanden for DUR, borgmester Jan Petersen, indledte. Han
fortalte blandt andet, at det var
DUR, der tilbage i 2004 satte skub i
en strukturplan – og som senere er
blevet ajourført. Senest i 2007.

Så var der Kirstine Bille, der som
formand for udviklingsrådet, fremlagde planen.
Færdige projekter
Engang var der otte kommuner
på Djursland. Nu er der to. Og det
burde, efter Kirstine Billes mening,
være et bedre og nemmere udgangspunkt for at nå frem til nogle
fælles forslag til de kommende
strukturtilpasninger. Hun mente

sen eller hotellet. Det mente Kirstine
Bille nu ikke, at de ville.
Mere konkret vil DUR arbejde
på at skabe politisk opbakning til
Grenaa Banens fulde integration
med letbanen i Aarhus. Herunder
også en hastighedsopgradering.
Hastigheden specielt på det sidste
stykke til Grenaa er alt for lav.
Så handler det om Djurslandsmotorvejens forlængelse frem – og
gerne lidt længere end – til lufthav-

Ny trafikplan for Djursland
også, at det i det hele taget havde
været en opgave, som havde været
med til at styrke kommunerne imellem. Det ville styrke samarbejdet
fremover.
Der var nået en del, og det fik vi
også med. Blandt andet nævnte
hun det sydlige motorvejshængsel,
som er fysisk tilstede i dag, og det
nordlige hængsel, som er besluttet.
Det kommer. Grenaa Havn har fået
modulvogntog som nu er forlænget
fem år yderligere. Og den vestlige
adgangsvej til Aarhus Lufthavn er
også på plads.
Fremtiden
Djursland er et udpræget pendler
område samtidig med, at der er
nogle terminalpunkter på Djursland,
som også skal tilgodese en mere
overregional trafik. Aarhus Lufthavn,
Grenaa Havn og Færgehavn og
endelig Ebeltoft Færgehavn. Turisterne må heller ikke glemmes, selv
om det blev nævnt, at de da kunne
være ligeglade med, om de kom 10
minutter senere ud til campingplad-

nen. Ifølge Bille ville en forlængelse
til frakørslen til Ebeltoft – som et
minimum – være meget ønskværdigt. Endelig er der ønsker om
opgradering af det overordnede
vejnet – ruternet 15, 16 og 21 til
højklasse-veje. Inkl. omfartsvej ved
Auning, Trustrup, Tirstrup, Mørke,
Ebeltoft og Grenaa. Med hensyn til
omfartsvejene er Kirstine Bille ikke
sikker på, at hun alle steder har de
lokale befolkninger med. Hvad med
købmanden?
Blandt de regionale målsætninger
er det navnlig en fast forbindelse
over Kattegat og en ny forbindelse
over Randers Fjord, øst for Randers,
der er vigtige. Der blev også talt om
en styrkelse af den kollektive trafik
syd-nord. Generelt skal den kollektive trafik øges. Det skal cykelvejnettet også. Det skal være muligt
at cykle rundt på Djursland uden at
ramme ind i bilister – om nogen.
”Vi skal også løfte selv,” blev
der påpeget. I den forbindelse blev
blandt andet pendlerparkering og
cykelparkering nævnt.

Siden DUR i 2004 vedtog den første udgave af masterplanen, er flere
mål blevet indfriet. Blandt andet:
• Etableringen af det sydlige motorvejshængsel,
• etableringen af Djurslandsmotorvejen,
• ny vestlig adgangsvej til Aarhus Lufthavn og
• Grenaa Havns deltagelse i et forsøg med modulvogntog.

Borgmester Kirstine Bille, borgmester Jan Petersen, Jesper Mathiesen og Carsten Bech.
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Fremadrettet vil DUR arbejde for:
• Grenaa-banens fulde integration med den kommende letbane i
Aarhus, herunder hastighedsopgradering og elektrificering,
• forlængelse af Djurslandsmotorvejen frem til Aarhus Lufthavn,
• opgradering af ruterne 15, 16 og 21, til højklassede veje og
• etablering af omfartsveje ved Auning, Trustrup, Mørke, Ebeltoft og
Grenaa.
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Vækst hos Dania

Uddannelsesinstitutionen Erhvervsakademi Dania
med afdelinger i blandt andet Randers, Hobro,
Hadsten og Grenaa oplever markant fremgang.
Institutionen udbyder 15 uddannelser i det midtjyske område, og det blev til 1641 ansøgninger.
Det er 60 % flere end sidste år. Optaget blev
919, og det er 20 % flere end i fjor. I Grenaa, hvor
man kan blive datamatiker med speciale i spiludvikling, er der optaget 28.

Udkantshuse billigere

Ifølge BoligPortal.dk er kløften mellem udkantsområderne og resten af Danmark vokset, når det
gælder huspriser. Forskellen er nu så stor, at den
gennemsnitlige kvadratmeterpris på villaer i de
16 yderkommuner, som Norddjurs er blandt, er
mere end halvt så høj som i resten af landet. Til
sammenligning var forskellen i 1996 blot 30 %.

Hotellet skal være synligt
Hotellet i Rønde er klar til at blive et kulturelt
fyrtårn på Djursland. ”Der er rigtig mange kræfter samlet i hotellet, og vi kan skabe masser af
synergier på kryds og tværs mellem brugere til
glæde for borgere i Syddjurs.” Fremover bliver
blandt andet Syddjurs Egnsteater og Syddjurs
Musikskole faste brugere af stedet.

Kontanthjælpsmodtagere
skal styrkes
Syddjurs Kommune iværksætter et nyt tiltag for
kontanthjælpsmodtagere. Flere af kommunens
borgere, der er på kontanthjælp, skal i job. Det
sker blandt andet gennem en individuel job- og
sundhedsplan, der indebærer fysisk aktivitet.
Kommunen har i den forbindelse modtaget 2,7
mio. kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til projekt
”Arbejde og sundhed – hånd i hånd”. Det strækker sig over 1½ år med opstart 1. oktober. 185
personer har fået – eller vil modtage - tilbuddet.

Dan Component lukker

Auning-virksomheden Dan Component er solgt
til Beder Trædrejeri pr. 1. september. Dermed
flytter virksomhed og ordrebog til Beder. Michael
Nielsen beholder bygningerne og den daglige
drift af Auning Kart Park, som virksomheden har
stået for, er heller ikke solgt fra.

Erstatning for ulovligt udbud
De to Djursland kommuner er af Klagenævnet for
Udbud blevet dømt til at betale Falck en erstatning på 100.000 kr. plus renter samt sagsomkostninger for lovbrud i forbindelse med udbud af
Djurslands samlede beredskab.
Sagen går tilbage til efteråret 2009, hvor det
kommunale Brand og Redning Djursland‘s bud
lød på 10,5 mio. kr. mod Falcks 17,9 mio. kr.
Kommunerne havde hyret konsulenter til at bistå
med at udarbejde det såkaldte kontrolbud, der lå
til grund for deres endelige bud.

Noter
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Han har en passion for udvikling, for strategier og for at få dem sat på
skinner. For træning af medarbejdere. Han er bedre til at sætte i gang end til
at gøre det færdigt, siger han selv. Og så arbejder han i en virksomhed helt

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

uden regler. Men der er et fælles værdigrundlag, og det er det, der styrer.
Man kan måske sige, at Mads Nygård fik en dårlig
start i erhvervslivet. I hvert fald var Handelshøjskolen
i Aarhus ikke nogen succes. Han havde meldt sig til
det, der dengang hed HA International med undervisning kun på engelsk. ”Men de gode lærere ville ikke
undervise på engelsk, så det blev til et sammenskrab,
der ikke kunne løfte noget som helst”, siger han i dag.
Da han nogle år senere tog en HD i ledelse og strategi
samme sted, var det hele vendt. ”Det blev nogle
fantastiske år, hvor jeg lærte en masse.” I dag er han
ekstern lektor på Handelshøjskolen. ”Så kan man også
holde sig teoretisk ajour.”
En karriere tager fart
Som ganske ung, 23 år gammel, fik han job hos Kvadrat i Ebeltoft med udstationering i Stuttgart. Han var
blevet sælger i Sydtyskland. I tre år boede og arbejdede han der. Fik masser af erfaring, lærte at gebærde
sig i det udenlandske – og fik vel efterhånden også
behov for at komme hjem igen. Det gjorde han i 1998,
hvor han blev business controller og senere direktions
assistent for administrerende direktør Anders Byriel.
I dag er han direktør for strategi og forretningsprocesser, med funktionsansvar for HR, kundeservice og
IT. ”Selv om jeg ikke direkte er involveret i salg i dag,
er det fundamentalt vigtigt at holde fokus på kunderne
og deres behov. Det er udgangspunktet.”

”Vi har vel her i Kvadrat til stadighed gang i omkring
13-15 større strategiske projekter. Så det handler
om at få dem implementeret, at få dem op at køre.
Det betyder, at jeg stort set gennem årene har været
involveret i de fleste processer her i firmaet. Mange
af projekterne har jeg lead på, men alt bliver lavet i
teams, som er sammensat af medarbejdere med de
rigtige kompetencer”, siger Mads.
Masser af frihed
”Når jeg ansætter folk, så handler det om at finde ud
af, om de kan arbejde selvstændigt eller ej. Og om
de kan leve under vort værdigrundlag. Vi ansætter
kun folk, der kan tænke selv og ikke mindst kan
handle selvstændigt. I vores organisation giver vi
masser af frihed. Vores medarbejdere skal selv
kunne tage de rigtige beslutninger. De skal vide,
hvad der overordnet er vigtigt, og så handle derfra.
Vi er en virksomhed fuld af muligheder for de rette.”
Mads Nygård henviser til, at Kvadrat for nogle år
siden blev kåret som Østjyllands bedste arbejdsplads. De årlige trivselsmålinger viser stadig, at
medarbejder-tilfredsheden stiger.

”Sidste år var et rekordår for os”, fortsætter han.
”Trods krisen. Det handler om at holde fokus, og finde
ud af, hvad man kan påvirke, og så lade være med at
spilde energi på det, man ikke kan gøre noget ved.”
”Vi har succes. Der sker hele tiden noget nyt. Vi
er et rigtig godt team og har mange dygtige medarbejdere. Jeg er overbevist om, at det er derfor, vi til
stadighed kan være højt motiverede og blive ved med
at arbejde i den samme organisation”, siger Mads
Nygård med overbevisning.

Når man vælger at stifte familie, så
skal man også bruge tid på den.
Hjemmefronten
Mads er i dag 39 år. Han er gift med Maria, der er
cand. mag. og børnekulturkoordinator i Syddjurs Kommune. De har tre børn. Først et par tvillinger på 9 år,
begge piger. Senere er der endelig kommet en dreng
til på 4. ”Der skal jo helst være lidt balance i familien”,
siger han grinende.
I 2005 flyttede familien fra Aarhus til Ebeltoft. Til
et hus på landet, som Mads siger. Han mener

næsten, at Ebeltoft er det mest centrale sted i hele
Danmark. ”Et kvarter til lufthavnen og så en færge lige
uden for døren.”
Han har løbet tre maratoner. Berlin, Hamborg og
København. Bedste tid var 3,5 time. Den tid er han
stolt af. Han har faktisk altid hadet at løbe, hvis det da
ikke lige var en bold, der skulle forfølges.
Design og livsstil er også blevet en del af interesseområderne. Naturligvis. I den forbindelse møder
han mange spændende mennesker. Han – og i nogen
grad familien – har fået set en stor del af verden. Ikke
mindst i kraft af Kvadrats mange forretningsområder
og selskaber i udlandet.
Endelig er han også blevet fodboldtræner for sin
søn og hans kammerater. ”Det er små knægte i 4-5
års alderen. Vi er et par voksne om det. Hver fredag
eftermiddag. Det er rigtig sjovt.”
Mads tænker sig om. ”Når man vælger at stifte familie, så skal man også bruge tid på den. Og jeg bruger
megen tid på familien og ikke mindst børnene. Men
der bliver da også plads til vennerne. Jeg hviler egentlig meget godt i mig selv og med de ting, der optager
mig. Jeg har jo et fantastisk liv.”

Jeg er involveret i alt

Direktør Mads Nygård, Kvadrat A/S
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For få år siden forhandlede Pedersen & Nielsen i Grenaa alene Volvo og Renault.
Overtagelsen af automobilfirmaet Nellemann i slutningen af 2008 har betydet,
at Ford, Fiat og Kia nu også er en del af sortimentet. Dermed står Pedersen &

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Nielsen godt rustet til fremtiden med fem stærke bilmærker.
”Vi må sige, at vi er kommet godt
igennem nogle hårde år”, bemærker
forretningsfører Søren Moll. ”Selv
om avancen er dårligere i dag og
selv om finanskrisen har kradset,
så har der i årene siden 2008 været
vækst i virksomheden. Ikke meget,
men den har været der. Værkstedet
har også haft det godt.”
Søren Moll er dog klar over, at
flere gode bilmærker har haft sin
positive indflydelse på fremgangen.
”Vore nye bilmærker er blevet vældig godt modtaget af kunderne, og
jeg tror da på, at tiden er til, at der
på samme sted skal være flere mu-

ligheder at vælge imellem. Det skal
være lidt ligesom et supermarked.
Kunderne skal have valgmuligheder.
Uden at skulle køre fra den ene
forhandler til den anden.”

Det skal være lidt ligesom
et supermarked. Kunderne
skal have valgmuligheder.
Bilmærkerne supplerer hinanden
”Mærkerne supplerer hinanden
godt,” fortsætter Søren. ”Og vi

har fra de billigste til de dyreste
modeller. Alt efter temperament og
pengepung.”
Både Renault, Fiat og Ford har
stærke transportere, og når det
gælder arbejdsvogne er Volvo og
Kia godt repræsenterede med deres
4-hjuls trækkere.
”Ford er den største aktør med
en markedsandel på omkring 10%.
Fiat har nok det bredeste program
og har i omegnen af 4%. Renault,
som har haft den største stigning
i de senere år, ligger på 5%. Volvo
noget lavere. Volvo er jo typisk
en direktionsvogn. Kia har i dag

en markedsandel på 5%, og den
er stigende. Ikke mindst fordi Kia
yder 7 års garanti, og fordi der er
tale om glimrende biler med nogle
rigtig gode køreegenskaber. I dag
samles Kia sammen med Hyundai
på en af verdens mest moderne
fabrikker i Tjekkiet. Der er stort set
ikke mennesker involveret. Om kort
tid kommer der et helt nyt program
derfra med to mindre modeller”,
siger Søren Moll. ”Så jeg kan ikke
sige andet, end at vi tror, at vi kan
tilfredsstille en hvilken som helst
bilkøber. Uanset om det er en
varevogn, en 4-hjuls trækker eller
en personbil, man er ude efter – og
uanset hvilket prisniveau, man går
efter.”
Sund rådgivning
”I dag leaser stort set hele erhvervslivet, og man kan naturligvis
lease en hvilken som helst bil og
model – også brugte, selv om det
ikke er så attraktivt. Men har man
flere vogne, er det ofte en god
idé at dele det lidt op, således at

man også har biler finansieret på
almindelige vilkår. For kommer
der en nedgang, så er det nemmere at komme af med dem end
de leasede. I øvrigt samarbejder
vi med samtlige leasingselskaber
i Danmark. Så vi kan altid finde et
godt leasingtilbud, der passer til
den enkeltes behov.”

Vi bestræber os altid på
at give den bedste og
sundeste rådgivning.

1000 kvm. ”Her kan vi foretage
alle reparationer. Vi har et team af
meget professionelle mekanikere,
der har nået et meget højt fagligt
niveau. Kommer der skader, så
klarer vi naturligvis også dem. Vi
samarbejder med alle forsikringsselskaber, så kunden skal blot aflevere
bilen, så overtager vi simpelthen
resten af forretningsgangen”,
siger Søren. ”I det hele taget er vi
gearede med hensyn til at servicere større biler. Vi har liftene og
andet udstyr til det. Og så har vi
da også en vaskehal, der kan klare
de største varevogne. Her er alle
naturligvis også velkomne!”

Søren fortæller i den forbindelse,
at rådgivning er en væsentlig del af
bilhusets styrker. ”Vore kunder skal
være trygge ved vores rådgivning.
Vi bestræber os altid på at give den
bedste og sundeste rådgivning.”
Eget skadecenter
I bilhuset på Rugvænget i Grenaa
er der et moderne værksted med
klargøring og pladeværksted på

Stort udvalg af bilmærker hos Pedersen & Nielsen

forretningsfører Søren Moll, Pedersen & Nielsen
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Julefirmagaver
– vi kan pakke efter ønske
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Den personlige firmagave - Vælg frit blandt et væld af varer fra hele kloden.

Kusmi tea
Flere
varianter
250 gr.
Fra Kr. 164,-

Cognac
10 år
1. cru
i gaveæske
Kr. 350,-

Ølkurv/kasse
Pakkes efter ønske
Eks. Kr. 350,-

Gavekurv/kasse
Pakkes efter ønske
Eks. Kr. 500,-

Summerbird
Chokoladegaveæske
Fra. Kr. 79,-

Vi leverer
også julefrokost
ud af huset!

***
***
***
***

***
***

Der er garanti for
ganefryd og et stort
udvalg af julefirmagaver.
Kom og besøg vores
økologiske delikatessebutik Knebelgodt i
Vrinners.

Tlf. 8669 4966· www.woodshade.dk · mail@woodshade.dk

Kystvejens Hotel og Konferencecenter
– Den kommunale højskole

***
***

Nørrebakke 8 · Ebeltoft
Tlf. 86 34 43 31
info@hos-walter.dk
www.hos-walter.dk

Woodshade Organics er
fuld af knebelgode
smagsoplevelser. Alle
råvarer er af højeste
kvalitet fra de bedste
certificerede økologiske
producenter.

***
***
***
***
***

***

Det naturlige samlingssted når du skal afholde
møder og konferencer
med deltagere fra hele
Danmark.

”Julen har bragt….” en gavekurv fra Smag

Vi tilbyder topmoderne
100% formålsindrettede
konference faciliteter i
klassiske rammer – tilsat
moderne mødefaciliteter
på det smukke Djursland
med kort afstand til
lufthavn, færge og
motorvej.

En Julekurv fra Smag – er en æstetisk oplevelse. Hjemmelavede
specialiteter og julebag fra Smags Køkken, lokale og internationale
specialiteter og drikkevarer - tilsat chokolade og lidt næstekærlighed.

***

– Vi gør en dyd ud af at hjælpe modtageren af kurven, med at kunne bruge
specialiteterne i forbindelse med madlavningen.
“Det er min erfaringer fra de elever, jeg har haft på mine
madhold og forskellige workshops, at mange har et utal
eddiker og eksotiske specialiteter stående, de ikke aner
hvad de skal stille op med”
– Jakob, kok hos Smag.
Derfor følger der et inspirationshæfte med en gavekurv
fra Smag – med informationer og opskrifter fra Smags
kokke – så Julegaven kan komme til at vække glæde!
P.s. Stadig ledige datoer for Julefrokost fra Smag
– vi kan også hjælpe med lokaler i forskellige størrelser
Kontakt os for yderligere information og tilbud!
Skindergade 5
Tlf. 3514 1114
8400 Ebeltoft
smag@mad.dk
www.smagshjemmeside.dk

12

Julefrokost

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2011

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2011

Julefrokost

13

Centralt for den kommende havmøllepark bliver en transformerplatform.
Et monstrum, der består af en beton sænkekasse, en stålstruktur og et
topside. Når tre transformere på hver 170 tons kommer ovenpå topsidet,
taler vi om en platform på godt og vel 7.000 tons.

Et elværk i sværvægtsklassen
som gave
Når du vil give dine kunder eller personale en oplevelse!

Firmafrokoster og Firmamiddage
med besøg i vores eksklusive vinkælder
Har I set vores smukke selskabslokaler?
Prøv en alternativ julefrokost
med vinsmagning og besøg i
vores eksklusive vinkælder.
Pris fra
r.
75 kom
s.

Julegaver og Firmagaver
med vinbeskrivelser
Vi har også specialøl og
lækre chokolader
– en eksklusiv
gaveide

excl. m

Pakketilbud v/min. 20 stk.
• 13 unikke kunstværker
• 12 lækre retter af lokale kokke

Henvend dig med
dine ønsker

• bedre smagsoplevelser med lokale fødevarer

Ring 8638 6618 og
spørg efter Rise

• stor brugs- og reklameværdi og fuldt fradrag

Eller send en mail
til bkt@vinimpo.dk

• perfekt gave til medarbejdere og kunder

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Seniorprojektleder Poul Damgaard, Energinet.dk

Transformerplatformen skal placeres
på ca. 17 m vand på den vestlige
side af den kommende møllepark.
Her – 28 km fra Anholt og 26 km fra
Grenaa – samles 12 søkabler fra de
110 møller og føres op i de tre transformere, der er placeret på transformerplatformens hoveddæk. I
transformerne øges spændingen fra
33 kV til 220 kV (1 kilovolt = 1000
volt). Det sker for at mindske det
elektriske tab i kablerne ind til hovednettet i Trige. Platformens højde
over vandoverfladen vil blive godt 25
meter. Det svarer rundt regnet til en
bygning på 10 etager.
Fra vind til strøm
Ansvaret for at få bragt strømmen i
land og ud til forbrugerne er pålagt
det offentligt ejede Energinet.dk,
der har adresse i Erritsø ved Fredericia. Virksomheden står for såvel
platformen, kabelstationen nord for
Grenaa som for sø- og jordkablerne

helt frem til Trige. Energinet.dk ejer
energiens parallel til motorvejene,
dvs. det overordnede el- og naturgasnet i Danmark. Ifølge senior
projektleder Poul Damgaard, så skal
montagen/samlingen af de tre store
transformere finde sted i augustseptember, men de skal først løftes
på plads på platformen i april-maj
2012.
Samling af fundamentet, som
består af sænkekasse og stålstrukturen, og installation på positionen
i Kattegat vil foregå i perioden
december 2011 frem til 15. marts
2012, hvor fundamentet vil være
klar til topside. Topsidet vil blive sat
på fundamentet fra 15. marts til 22.
april. Derefter kan optrækningen af
de 12 stk. 33 kV kabler fra vindmøllerne sættes i gang. Det udføres af
DONG Energi. Den proces vil begynde i maj-juni ifølge Poul Damgaard. Platformen vil være klar fra den
1. august 2012, således at DONG

• fribilletter til SmagDjursland dagen d. 29. oktober

Vinoteket · Storegade 6 · 8500 Grenaa · www.Vinimpo.dk

Topside
L x B x H: 40,1 x 26,5 x 15,5 m
Nederste dæk: 12 m over havoverflade
Løftevægt: ca. 1950 tons uden
transformere
Vægt transformere: 510 tons
Driftsvægt: ca. 2700 tons

Mercatus Reklamebureau tlf. 8630 0619
www.mercatus.dk

HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Stålstruktur (fundament)
L x B x H: 23,3 x 20,0 x 15 m
Løftevægt: ca. 650 tons
Beton sænkekasse
L x B x H: 27,4 x 24,0 x 15,6
Vægt: ca. 3700 tons
Sænkekassen stopper 3 m under
havoverfladen
Den fyldes med ca. 3000 kubikmeter
sand, når den er placeret på positionen.

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?
– gå ind på vores hjemmeside
mfnorddjurs.dk

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S

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 miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (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).
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Energy kan få deres første vindmølle
i drift fra denne dato.
Fra kabelstationen nord for
Grenaa skal verdens tykkeste 220
kV vekselstrøms søkabel føres ud
til platformen. Diameteren på dette
kabel er ca. 27 cm. Det spules eller
graves ned i havbunden.
Fra kabelstationen i Grenaa føres
der så et jordkabel på ca. 50 km
frem til hovednettet i Trige. Derefter
skulle der være fri bane til de danske
stikkontakter.
Der bliver i løbet af 2013 og 2014
ført et 33 kV søkabel fra Anholt
og ud til platformen. Anholt vil
derefter slukke for de dieselgeneratorer, som hidtil har forsynet
øen med strøm.
Selv om der er monteret en helikopterlandingsplads på platformen,
vil service og drift af platformen ske
pr. båd. Ifølge Poul Damgaard koster
en helikopter i drift omkring 5.000
kr. i minuttet.

Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged
www.mfnorddjurs.dk
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Økonomielev Michelle Møller, økonomiassistent Pia Thomsen og
indehaver, revisor og HD(R) Christina Just Nielsen, Talkompagniet.
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Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40

Anholt Havmøllepark
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Arbejdsmarkedet

Alle data er indhentet i perioden
08.07.2011 - 24.08.2011.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.

har den seneste tid

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

bevæget sig i den

Crisplant Manufacturing A/S
Sletten 9, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
-0,2
(-1,3)
Resultat før skat
-1,9
(-3,3)
Egenkapital
5,8
(7,3)
Antal ansatte
35
(40)

rigtige retning. De
nyeste tal viser, at

Danline A/S
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Bruttofortjeneste
4,0
(3,3)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
-8,1
(-8,3)
Antal ansatte
(7)

ledigheden er faldende
på både Syd- og
Norddjurs.
Direktør Johnny Kjærgaard, Danske Bank Grenaa Afdeling

Ledigheden faldende på Djursland
På Norddjurs toppede ledig
heden i marts 2010, hvor
ledighedsprocenten lå på
over 6% af arbejdsstyrken.
Til sammenligning var ledig
hedskurven på Syddjurs
mindre stejl. Her toppede
ledigheden først i starten
af 2011 med en ledigheds
procent på lidt under 6.
Det er bemærkelsesværdigt,
at ledigheden i Norddjurs det
sidste år er krøbet ned under
landsgennemsnittet, mens
7,00 %

udviklingen i både Syddjurs
og Aarhus i store træk følger
landsgennemsnittet, blot på
et lidt lavere niveau.
”Vi kan naturligvis ikke
vide, hvordan den seneste
tids finansielle uro fremad
rettet vil påvirke ledigheds
tallene. Men det er værd at
bide mærke i, at det danske
arbejdsmarked generelt har
befundet sig i en fornuftig
tilstand det seneste trekvarte
år”, siger filialdirektør i Dan-

ske Bank, Johnny Kjærgaard.
Ledighedsprocenten for hele
landet har bevæget sig på
omtrent samme niveau som
ledighedskurven for Norddjurs. På landplan toppede
ledigheden i juli sidste år,
og siden er den faldet med
6.200 personer. I dag er
bruttoledigheden på omkring
163.000 personer svarende
til lidt under 6,0% af arbejdsstyrken.

Ledighed

Sæsonkorrigerede fuldtidsledige efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid. Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken.
www.dst.dk/registreretledighed.

Hele landet
Norddjurs Kommune

Sydjurs Kommune
5,25 %

januar
2010
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Aarhus Kommune

april
2010

juli
2010

Ajour – økonomi

oktober
2010

januar
2011

april
2011

Djurslændingene skal få
lyst til at bruge penge igen
Johnny Kjærgaard peger
imidlertid på, at det endnu
er alt for tidligt at sige noget
om konsekvenserne af den
igangværende krise.
”Man kan forestille sig alt fra
en meget marginal effekt til
store effekter på det danske
arbejdsmarked. Man bliver
nødt til at væbne sig med
tålmodighed og vente på, at
vi får mere sikker grund under
fødderne”, siger Johnny
Kjærgaard.
Han er dog ikke i tvivl om,
at udviklingen i ledigheden
den seneste tid er rigtig godt
for den danske økonomi.
For en positiv udvikling på
arbejdsmarkedet vil naturligt
være med til at styrke genop
retningen af dansk økonomi.
”Vi kan håbe på, at den
nuværende situation snart
aftager og ikke når at ramme
arbejdsmarkedet for alvor. Vi
har brug for at få stabiliseret
den økonomiske situation, så
bedringen på arbejdsmarkedet kan fortsætte og smitte
af på folks lyst til at bruge
penge. Og det vil de kun, når
de ikke længere er så bange
for at miste deres arbejde”,
konkluderer Johnny Kjærgaard.
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Freka Grafisk A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Periode: 01.04.2010 - 31.03.2011
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
5
(7)
Frisenette ApS
Energivej 134, 8420 Knebel
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Bruttofortjeneste
4,9
(4,7)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
1,2
(1,2)
Antal ansatte
7
(15)
Ima Consult ApS
Hovedgaden 61 1, 8410 Rønde
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
1,7
(9,6)
Resultat før skat
0,3
(7,0)
Egenkapital
5,6
(5,3)
Antal ansatte
3
(6)
Kebe A/S
Sortevej 8, 8543 Hornslet
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Bruttofortjeneste
12,3
(9,1)
Resultat før skat
-0,4
(-0,5)
Egenkapital
5,4
(2,2)
Antal ansatte
30
(29)
Lübker Golf Resort A/S
Lübker Allé 121, 8581 Nimtofte
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
0,4
(-0,4)
Resultat før skat
-0,4
(-3,8)
Egenkapital
-3,4
(-3,0)
Antal ansatte
2
(2)
Midtdjurs Tømrer & Murer ApS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Periode: 01.04.2010 - 31.03.2011
Bruttofortjeneste
1,3
(1,5)
Resultat før skat
-0,1
(-0,5)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
3
(7)
Stena Line Denmark A/S
Færgehavnsvej 10, 9900 Frederikshavn
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
64,2
(66,7)
Resultat før skat
-8,9
(0,3)
Egenkapital
83,9
(90,7)
Antal ansatte
156
(136)
Terma A/S
Hovmarken 4, 8520 Lystrup
Periode: 01.03.2010 - 28.02.2011
Bruttofortjeneste 1.281,5
(995,4)
Resultat før skat
60,6
(-27,1)
Egenkapital
385,2
(329,5)
Antal ansatte
1.051
(1.119)
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Succes via ledelse
12. september 2011
Kl. 17.00-18.30. Temamøde
v/Tomas Gleesen, Gleesen & Partners:
Skab mere succes med Customer
Expectation Management. Tilfredse
kunder er loyale kunder – det ses på
bundlinjen! Hvad er kundeservice?
Og hvilket lederskab eller management
skal fremtidens leder benytte sig af?
Hvori ligger vore fælles udfordringer i
forhold til optimering?
Sted: Syddjurs Udviklingspark, Hornslet. Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding: tlf. 8880 9980.

Succes via ledelse
15. september 2011
Kl. 17.30-19.00. Temamøde
v/Tomas Gleesen, Gleesen & Partners:
Skab mere succes med Customer
Expectation Management. Tilfredse
kunder er loyale kunder – det ses på
bundlinjen! Hvad er kundeservice?
Og hvilket lederskab eller management
skal fremtidens leder benytte sig af?
Hvori ligger vore fælles udfordringer i
forhold til optimering?
Sted: Vinoteket, Storegade 6, Grenaa.
Arr. Norddjurs Kommune.
Tilmelding: tlf. 8959 4080.

Djurslands Bank

Nye selskaber
Norddjurs
33783086 MURERMESTER MICHAEL KILDETOFT ApS ........................................
33786700 EMMELEV KØLESERVICE & CERTIFIKATSVEJSNING ApS . ..............
33858035 BLOSSI ApS ..............................................................................................
26469368 SKANDINAVISK COMPUTER TEKNOLOGI ApS . .................................

08.07.2011
13.07.2011
14.07.2011
15.07.2011

Syddjurs
33782411 MØLLER-NIELSEN NATUR ApS .............................................................. 08.07.2011
33861370 FLEXMAN RENT ApS ............................................................................... 25.07.2011
33861273 K-K FINANS ApS ....................................................................................... 25.07.2011
33864388 COBUS EL- & SIKKERHED ApS . ............................................................ 03.08.2011
33865651 MOLS FYSIOTERAPI - AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER - ApS . 08.08.2011
33871384 WORLD WIDE WIND SOLUTIONS ApS ................................................. 19.08.2011
33872127 AKTIV ENTREPRISE ApS ........................................................................ 22.08.2011

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
30348281 ØSTJYSK TRÆTRANSPORT ApS .......................................................... 08.07.2011
32665837 JEKI TRANSPORT OG HANDEL ApS ..................................................... 12.07.2011
28860889 ØSTSHIP ApS . .......................................................................................... 25.07.2011
28291809 FUGLEVÆNGETS FRISØR ApS . ............................................................. 01.08.2011
32892906 ENTREPRENØR S.P. SØNDERGAARD ApS . ........................................ 03.08.2011
32161936 INVISO DANMARK ApS ........................................................................... 11.08.2011
32264778 JMH TRANSPORT ApS ............................................................................ 19.08.2011
32774881 AGRODEN DK ApS . ................................................................................. 22.08.2011
32787401 BØRNENES VERDEN ApS ....................................................................... 22.08.2011
32669190 GRINDU ApS ............................................................................................ 22.08.2011
33032447 KÆRGÅRDEN SMEDIE OG MASKINSTATION ApS ............................ 22.08.2011
21678406 MINDCOM ApS ........................................................................................ 23.08.2011
32360491 OPENHOUSE ApS . .................................................................................. 23.08.2011
33037988 VERTIGO DANMARK ApS ...................................................................... 23.08.2011
30209362 GET2GRIP A/S ........................................................................................... 24.08.2011
27029485 MAUI ApS .................................................................................................. 24.08.2011
25703499 PENSIONSFONDEN KERNE DANMARK S.M.B.A. ............................... 24.08.2011
26327938 PT 2001 ApS .............................................................................................. 24.08.2011
27526888 VEJERBODEN ApS ................................................................................... 24.08.2011
Syddjurs
29527296 CIGO TECH ApS ........................................................................................ 08.07.2011
30604954 METRACO ApS ......................................................................................... 13.07.2011
28988257 DANSK IMPORTSERVICE.ApS ............................................................... 14.07.2011
25875397 DANSK INDUSTRIEMBALLAGE ApS ..................................................... 14.07.2011
25265548 DET EKSKLUSIVE KOKKERI HADSTEN ApS . ....................................... 20.07.2011
19267296 G.V. ROBDRUPS VOGNMANDSFORRETNING ApS ............................. 26.07.2011
29626308 TANDLÆGE POUL B. THERKILDSEN ApS ............................................ 28.07.2011
32359132 ARKITEKTFIRMAET AF 30.6.2011 ApS .................................................. 01.08.2011
32884253 ANPARTSSELSKABET JUUL & NØRGAARD ....................................... 11.08.2011
30737040 DAMWIS ApS ............................................................................................ 11.08.2011
32472796 MHA 265294 ApS ...................................................................................... 16.08.2011
26856264 MHA 266744 ApS ...................................................................................... 16.08.2011
30198891 ANICO ApS ................................................................................................ 17.08.2011
29978654 HJB TRANSPORT ApS ............................................................................. 17.08.2011
29849242 HØJAGERGAARD BOESLUM ApS ......................................................... 17.08.2011
20465670 OVERSØHUS ApS . ................................................................................... 17.08.2011
28294344 CREDIT EUROPEAN ApS ......................................................................... 18.08.2011
31601525 RASMUS GRØN VVS ApS ....................................................................... 18.08.2011
31847923 SS STÅL S.M.B.A. ..................................................................................... 18.08.2011
31762464 TBS-TEAM ApS ......................................................................................... 18.08.2011
31882273 AUTO-SYN ApS ........................................................................................ 19.08.2011
32829155 AIR MANAGER NE ApS . ......................................................................... 22.08.2011
32763618 COMPUTER-BØVL-VÆRKSTEDET S.M.B.A. ........................................ 22.08.2011
31300967 KJÆRS BYGGESERVICE ApS . ............................................................... 22.08.2011
32364969 RENT HUS & MILJØ S.M.B.A . ............................................................... 22.08.2011
32763316 STIRLING POWER S.M.B.A. ................................................................... 22.08.2011
25185102 EPCO BYGNINGSENTREPRISE A/S ....................................................... 23.08.2011
32789218 GENBYG DK S.M.B.A. ............................................................................. 23.08.2011
14334777 SKOVGÅRDSHUS ApS ............................................................................ 23.08.2011
43953419 AKTIESELSKABET AF 19.12.1989 ........................................................... 24.08.2011
28883641 S.A.N. TRADING ApS . ............................................................................. 24.08.2011
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Iværksætter-netværk
19. september 2011
Kl. 17.30-19.30. Netværksmøde for
iværksættere v/Henrik Andersen,
Væksthus Midtjylland. Sæt økonomi
på din virksomhedsidé. Du har allerede
ideen, som din virksomhed skal
baseres på, og du har styr på de fleste
praktiske detaljer; men du savner
overblik over økonomien. Hvornår er
idéen rentabel, og hvad er risikoen?
Sted: Færgevej 1, 1. sal, Grenaa.
Arr. Norddjurs Kommune.
Tilmelding: tlf. 8959 4080.

Claus Lindgaard (37) er tiltrådt
som ny afdelingsdirektør for
bankens afdeling i Grenaa.
Han kommer fra en stilling i
banken som filialdirektør i Allingåbro og han afløser Peter
Sørensen på posten.
Samtidig er Peter Møller (46)
udnævnt til afdelingsdirektør
for Norddjurs området, hvilket
i praksis er Djurslands Banks
afdelinger i Auning, Allingåbro, Ørsted og Vivild.
Peter Bredal (45) er ligeledes nyudnævnt filialdirektør
i bankens afdeling i Lystrup,
hvor han afløser Bent Brauer,
der er blevet filialdirektør i
Tranbjergafdelingen.

Sapa

Carsten Busk er udnævnt til
ny administrerende direktør i
Sapa Profiler A/S, hvor han afløser Henrik Futtrup. Sapa er
inde i en udvikling med fokus
på synergi og optimering, der
bl.a. betyder, at Sapa Profiler
A/S i Grenaa lukker og flytter
til Aarhus.

Djursland Detail

Uddeler Claus Lundberg,
Dagli‘Brugsen Tirstrup, er
tiltrådt som direktør for Djursland Detail A/S, et nystiftet
selskab stiftet og ejet af en
række Djursland Brugser.
Bestyrelsen består af Mikael
Bak (formand), Thorsager,
Finn Madsen, Tved, Erik Post,
Mørke, Peter Bak, Auning, og
Thomas Schmidt, Tirstrup.
Bag det nye A/S står SuperBrugsen i Auning og
Dagli‘Brugserne i Pindstrup,
Thorsager, Mørke, Vrinners,
Ørum, Tved og Tirstrup.

Ajour
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VVS-installation

Din lokale installatør
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

per møller

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

Magasinet Erhverv Djursland bringer i sin

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

august-udgave et interview med Bjarne
Knudsen fra BK Teknik i Nørager med titlen
”Skal vi have vækstbyer på Djursland?”.

www.permoeller.dk

Bjarne Knudsen kommer med sine bud på,

BP Electric A/S

Stationsplads 4
8500 Grenaa
Tlf. 8630 0355

hvordan de forskellige lokalområder og
landsbyer i Norddjurs Kommune kan udvikle

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

Åboulevarden 18
8000 Århus C

Kådhøjvej 12
8530 Hjortshøj
Tlf. 86 24 90 99

Tlf. 8625 3355

sig og at de faktisk selv sidder inde med

Kvalitet til tiden

www.lb-consult.dk

nøglen til lokal vækst i stedet for stagnation.
Endvidere mener Bjarne Knudsen, at
kommunesammenlægningen har medført,
at direkte dialog mellem kommune og
borgere er blevet vanskeligere.

Lars Møller, Norddjurs Kommune.

Vækstbyer på Djursland?
På trods af at strukturreformen jo
helt tydeligt var tænkt for bl.a. at
centralisere Danmark ydereligere,
har vi i Norddjurs forsøgt at fastholde den direkte dialog med vores
borgere.
Vi forsøger løbende at give
mulighed for den direkte dialog
på forskellige typer borgermøder,
rundbordssamtaler med indbudte
borgere, spørgepaneler og dialog via
hjemmesiden.
Både medarbejdere og politikere
møder også gerne op i foreninger og
lokalområder, når vi bliver indbudt
til at drøfte aktuelle spørgsmål og
projekter. Jeg synes faktisk, at vi
i kultur- og udviklingsudvalget og
forvaltningen er lykkedes med en
god dialog, men vi kan selvfølgelig
altid blive bedre.
Borgerne forrest
Bjarne Knudsens tanker om at frigøre og bruge de lokale ressourcer
til at skabe udvikling i vores landsbyer er jeg helt med på. Det er helt i
tråd med det, vi gerne vil, for vi kan
som kommune ikke løfte noget som
helst, hvis det ikke sker i samspil
med de lokale borgere.
Rundt i vores kommune har vi
i de sidste fem år vist, at vi kan
skabe udvikling, især når borgerne
går forrest og vi som kommune
understøtter dette. Som eksempel
kan jeg nævne Fjellerup Østergård,
hvor de lokale borgere har været
dem, der har presset på og leveret
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Synspunkt

arbejdsindsats, Museum Østjylland
har leveret viden og vi har fra kommunen leveret lidt kroner samt hjælp
fra Kultur & Udviklingsafdelingen og
fra Teknisk afdeling. Et rigtigt flot
projekt som viser, hvad vi sammen
kan løfte, for få midler.
Vil understøtte initiativer
Ligeledes er vi, som det også nævnes i artiklen, i øjeblikket igang med
et projekt, hvor vi sammen med tre
byer udarbejder byportrætter, som
skal give anledning til at beskrive det
særlige i den enkelte by og eventuelt pege på udviklingsmuligheder.
Gennem årene har flere landsby
analyser også bidraget til vores
viden om, hvad borgerne i vores
landsbyer gerne vil – og ikke vil, og
hvordan kommunen kan bidrage i
den sammenhæng.
Hvis der fra de mange aktive i
lokalområderne er et ønske om at
samles for at udveksle erfaringer,
skabe fodslag om hvad landsbyerne
vil og ikke vil samt skabe nye synergier, er det en god ide, Bjarne.
Sådanne initiativer er helt i tråd
med, hvad vi i Norddjurs Kommune
gerne vil være med til at understøtte.
Prioriterede LAG-midler
Bjarnes forslag om at skabe mere
sammenhæng i anvendelsen af
LAG-midlerne, så de primært kanaliseres til projekter i vækstbyerne på
Djursland bakker jeg 100% op – og

jeg vil gerne være med til at opstille
kriterier for vækstbyer i samarbejde
med Syddjurs, som vi efterfølgende
kan arbejde med både politisk og i
LAG-regi.

Mit
samarbejde med
Peter
Ombygningen
af vores
Præst
og hanshelt
teamsom
har planlagt.
været en
villa forløb
positiv
overraskelse.
Tidsplaner
og
Tidsplanen
blev overholdt
og Peter
priser
er overholdt,
og deløsninger.
er kvikke
var god
til at finde
til
at mødefremskred
op og foreslå
Processen
udenløsninoverger
i processen.
væretingen
godt
raskelser,
og Vi
derhar har
tilfredse
og vil bede
ham Viom har
en
ekstraregninger
været.
pris,
gang
vi har et
projekt.
væretnæste
meget
tilfredse
med
hele
forløbet.

Viggo Asmussen
Bygningsinspektør,
Anders SøndergaardNorddjurs Kommune
Privat villaejer

–

KONSTRUKTION

–

DIMENSIONERING

–

PRODUKTION

Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S
Lagerfører bl.a. ABB el-motorer, pumper, lejer, ventiler, fittings,
slangeindstik og slanger.
Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på
bestilling.
Afhentning af indleverede reparationer til Grene Industri-service A/S
sker tirsdag og torsdag morgen, andre reparationer og certificering
foretages på eget værksted.

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

Arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj

Lars Møller, formand for kultur- og
udviklingsudvalget i Norddjurs
Kommune.

Hjælp til regnskab
og administration?

IDE

GWT
GRENE WORKWEAR TECHNICAL

Få fibernet til erhverv

449,-

Fra kun

pr. md.

Markedets stærkeste internetforbindelse

Åbningstider: Mandag – Fredag kl. 7-17 Lørdag kl. 8-12

Tøstrupvej 50 • 8581 Nimtofte • Tlf. 86 39 84 88
www.midtdjurstraktorlager.dk

NRGi Fibernet tilbyder netop nu fiberbredbånd til erhvervsvirksomheder i
Grenaa. Det betyder, at I kan få markedets stærkeste internetforbindelse til
meget attraktive kampagnepriser. Med en fiberforbindelse er virksomheden
sikret adgang til en lang række værdiskabende muligheder, fx billig IP telefoni.
Uanset om I har et stort eller et lille internetbehov, er en fiberbredbåndsforbindelse den helt rigtige løsning. Fiberbredbånd er stabilt, fleksibelt og lynhurtigt
internet og kan tilpasses din virksomheds behov nu og i fremtiden.

Du kan outsource opgaverne til vores
faglærte medarbejdere efter dit behov,
så du kun betaler efter timeforbrug.
Kontakt os og få et konkurrencedygtigt
tilbud på en fleksibel og personlig løsning på dine opgaver. Arbejdet udføres
efter dit ønske hos dig eller på vores
kontor.

RUSTFRIT STÅL · REPARATION · MONTAGE

Vælg fibernet og få:
• IP telefoni til lavpris med besparelser på 35-65 %
• Teknologi gearet til fremtiden
• Garanteret hastigheder fra 5/5 Mbit/s – 1/1 Gbit/s
• Symmetrisk internethastighed
• Skalérbar løsning med plads til det hele

• Smede- og maskinarbejde.
• Jern- og rørkonstruktioner.
onstruktioner..

Fiberforbindelse fra 449,- pr. md.*
Lige nu tilbyder vi etablering til kampagnepriser og en fiberforbindelse fra kun
449,- pr. md. med ubegrænset forbrug. Vil du vide mere om,
hvordan du får glæde af fibernettets muligheder,
så kontakt din lokale erhvervsrådgiver
Stephan Wehrsdorf på 25 35 74 18
eller læs mere på nrgifibernet.dk

• Pladearbejde og maskinbygning efter opgave.
• Industrimontage
og reparationer.

Fibernet til

Grenaa

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

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

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

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

- Ring og få et uforpligtende tilbud!

til kampagnepriser

* Tilbuddet gælder udvalgte internethastigheder og er gældende til og med 1.
oktober 2011. Alle priser er vejledende og er eksklusiv moms. Med forbehold
for trykfejl, pris- og produktændringer uden varsel. For vilkår nrgifibernet.dk.

Klintevej 14 • 8500 Grenaa • Telefon: 31 14 89 80
E-mail: cn@talkompagniet.com
www.talkompagniet.com

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2011

NRGi Fibernet A/S

Bjerrevej 139
8700 Horsens

Telefon 79 29 29 00
www.nrgifibernet.dk

Dusager 22
8200 Aarhus N

www.erhvervDJURSLAND.dk · september
august 2010
2011

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa · Tlf. 87 58 18 00 · e-mail lb@aalsrode.dk · www.aalsrode.dk
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Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

Køb af jern- og metalskrot
H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:
Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg,
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave!
Ring og få et uforpligtende tilbud.

G
L
A
S
D
U
R
SOMME

BYGGECENTER

H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk
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XL-BYG Vorup rsø og Ø. Tørslev
Hadsund, Tho
Partner plæneklipper
Selvkørende, med elstart og bioklip.

New York
havemøbelsæt

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

MED LYSG,
I HÅNDeTrAsamt

DANMARKS
BILLIGSTE

hold rv
Syddjurs Kommune udbyder nu2199,velbeliggende
i Hornslet
brøderhvervsgrunde
tegeku
s
299,Grundene ligger i den sydvestlige
del af Hornslet by i et SPAR 800,Bud sendes på mail til direktionssekretariat@syddjurs.dk.
SPAR 200,allerede
erhvervsområde.
BORD + 6etableret
STOLE

Bud skal være skriftlige og angive et fast beløb og må
overstige den vejledende mindstepris. Indkomne bud er
EL-START OG
Beliggenhed: Holmagervej, 8543 Hornslet, udstykninger af
fortrolige,
indtil salg har fundet sted.
STOR 625 MO
TOR
Spar 3000,matr.nr.
5a m.fl., Tendrup by,VHornslet.
SPAR 1000,ILD
Hvis der ikke indkommer bud inden fristens udløb, vil
PRIS
WEBER GASGRILL
Q320 LTD
Størrelse: Så vidt muligt efter købers ønske, se forslag
grundene efterfølgende
blive udbudt
til salg med den
Med grillareal på 46x56 cm, 2 brændere af rustfrit stål,
til inddeling af grunde i udbudsmaterialet, bilag 23. Det
nævnte vejledende
som
fast pris.
brødhylde,mindstepris
indbygget termometer,
elektronisk
tænding,
1 grill-out lys på håndtaget, låg og bund af støbt aluminium.
udbudte areal udgør samlet ca. 8.194 kvm.
Registrering som selvstændig fast ejendom
Vejledende mindstepris. 90,00 kr. pr. kvm eksklusiv moms.
Grundene er p.t. registreret i DANCOOK
tinglysningssystemet under
GRILLBRIKETTER
E
SÆDEHYND
matr.nr. 5a m.fl., Tendrup by, Hornslet. Udstykning sker ved
INKL. SORT
Alle priser er eksklusiv tilslutningsafgifter til kloak, el,
en af sælger
valgt landinspektør.
Køber afholder udgifter til
KAP-/GERINGSSAV
KGS 216
Præcist lejret trækfunktion.
udstykning.
vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af
“laser” for præcise snit og indbygget lys (lampe).
forsyningsselskaberne.
Byggepligt og tilbagekøbsret:
Salg
sker
efter
en
indledende
budrunde.
Salg
vil
som
Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal være færdiggjort
DEWALT BOREMASKINE
DC740KA.
Kraftfuld 10 mm,12
Voltden / de tilbudsgivere, der afgiver det
udgangspunkt
ske til
senest 3 år fra overtagelsesdagen. Hvis dette krav
ikke
10 KG
bore-/skruemaskine. Inkl. 2 stk. NiCd 1.3 Ah
mest fordelagtige bud, forstået som den højeste pris pr. kvm
overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden
95
INKet
L. 2
og / eller højeste pris for
samlet
areal.
ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet
BATTER
IER Syddjurs Kommune
har dog ret til at vælge det bud, som efter saglige kriterier
til salgsprisen.
SPAR 40,SPARbedst
450,- og behøver således ikke vælge det højeste bud.
passer
Syddjurs Kommune kan ligeledes afvise et/ flere/alle bud.
Se servitut af SPAR
09.12.1991
750,- med prioritet nr. 12 for yderligere
Et bud betragtes som værende givet, når en underskrevet
oplysninger om byggepligt.
kommer sælger i hænde.
tilbudsblanket eller lignende
APOLLO

2899,-

3995,-

59

699,-

1.299,-

1.499,-

Ægte Brasiliansk hængekøje,

fremstillet i 100% bomuld med
Anvendelse: Grundene må
anvendes
til produktionserhverv,
stander
i imprægneret
fyr.
Justerbar,stabil
let må ikke indrettes
lager- og engrosvirksomhed
el. lign.og
Der
at flytte rundt med.
butikker i området, ligesom
det heller
ikke er tilladt at
L/B 320/140
cm.
opføre boliger i området, uanset om det er i tilknytning til
erhvervsvirksomheden.

1499,-

SPAR 1500,-

GAS
Hovedgaden 77 · 8410 Rønde
· tlf.OPFYLDNING
87 53 50 00
10 ELLER 11 KG
syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk

Frist for afgivelse af bud er 26. september 2011, kl. 10.00.
LEGEHUS

www.syddjurs.dk

SPAR 500,-

TOGVOGN

Plus. 140 x 220 cm. Umalet.

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

VILD
PRIS

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.

Stor flot bord i smartwood,
100 x 200 cm inkl. fletstole
i polyrathan. Sort stel.

