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At der foregår en markant udvikling på Grenaa
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Til drift og vedligeholdelse af Danmarks største havmøllepark
søger DONG Energy i denne tid 20-25 dygtige folk til fast
arbejde. Hovedsagelig med en el- eller en metalbaggrund. Men
der skal også bruges administrativt personale. En mindre del af
medarbejderne starter i januar. I foråret og sommeren ansættes
flere.

følger med i Djurslands erhvervsudvikling.

I „gamle“ dage hed det sig, at en fisker på havet
holdt ti mand i arbejde i land. Selv om det nok

www.djurslandsbank.dk

ikke helt holder i forhold til mølleprojektet, er det

VVS-installation

alligevel værd at bemærke.

Arbejdet med etablering af de mange havmøller
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skaber allerede nu nye arbejdspladser i land:
DONG’s nye domicil på havnen er ved at blive
bygget og virksomheder med speciale i maritim
supply etablerer sig på land.

Men ikke nok med det. Der bliver øget efterspørgsel på mange varer og tjenesteydelser, når
arbejdet for alvor kommer i gang. Derfor er det
vigtigt, at alle lokale virksomheder ser potentialet
i projektet. For hvor skal der købes morgenbrød,
madpakker og overnatninger? Bilservice, dagligvarer…

For 17. gang er den årlige gazelleundersøgelse i Danmark gennemført. Erhverv Djursland var med til præsentationen af de
bedste gazeller i Midtjylland på Radisson Blu Hotel i Aarhus.
Fra 2008 med næsten 2500 gazeller på landsplan til 827 i år.
Midtjylland kan præstere 195 gazeller. Af dem var de syv fra
Djursland. I 2008 var der 28.

Politik er ikke kun magtkamp.
Det er nerve
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Efter eget udsagn er han et politisk dyr, og han er klar over, at
politik kan æde mennesker op. Derfor er der også andre ting,
der optager ham. I politik skal man nemlig gøre sig umage for
at fastholde forbindelsen til virkeligheden. Og så har han i øvrigt aldrig planlagt sin karriere. Mulighederne er opstået. Så kan
man jo tage imod. Eller lade være.

Et professionelt netværk med succes12
Profil: De 26 virksomheder, der udgør Djurs Wind Power har
med stor succes etableret et netværk, der er parat til at få optimale forretningsmuligheder ud af Anholt Havvindmøllepark.
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Grib chanchen og medvinden.
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DONG Energy søger medarbejdere
Til drift og vedligeholdelse af
Danmarks største havmøllepark
søger DONG Energy i denne tid
20-25 dygtige folk til fast arbej
de. Hovedsagelig med en el- eller

Velbeliggende erhvervsgrunde
sælges billigt

en metalbaggrund. Men der skal
også bruges administrativt personale. En mindre del af medarbejderne starter i januar. I foråret
og sommeren ansættes flere.
Nogle af de job, der bliver varige i
forbindelse med havmølleparken
vil komme til at omfatte service
og vedligeholdelse. Et hold af
kompetente og stabile folk skal i
den kommende tid ansættes til
opgaven. Og mens dette læses, er
de første ansættelser formodentlig
allerede ved at ske. Ifølge DONG
Energy manager Steen Carsten
Larsen, skulle der være nok at se til
i de næste 25 år, som er det åremål,
som DONG Energy som et minimum har forpligtet sig til at vedligeholde møllerne.
Fra april næste år flytter medarbejderne ind i det nyrenoverede
domicil, der tidligere bestod af et
par frysehuse på havnen. Det er de
bygninger, som Aalsrode Tømrerfirma for øjeblikket er ved at få sat
skik på.
Kravene
„Som udgangspunkt,“ siger Steen
Carsten Larsen, „forventer vi, at
de nye vindteknikere har en faglig
baggrund som mekanikere, maskin
arbejdere, elektroteknikere, elektri

Manager Steen Carsten Larsen, DONG Energy.

kere eller lignende. Har de i forvejen
erfaring fra vindmøllebranchen, så
er det endnu bedre.“
Samtidig bliver der lagt vægt
på, at de nye medarbejdere kan
arbejde med højspænding og med
elektriske og hydrauliske systemer.
Og da rapporteringer hovedsagelig
foregår elektronisk, er it-kendskab
på brugerniveau også et must.
Endelig skal de nye folk beherske
engelsk og dansk i skrift og tale.
På det mere personlige plan
ønsker DONG Energy, at medarbejderne er i god fysisk form. Man
skal være egnet til offshore arbejde.
Det er fysisk krævende, og det er i
det hele taget et job, hvor sikkerhed
og ansvarsbevidsthed er meget
vigtige faktorer.
Selv om alle har en basal uddannelse, så vil DONG Energy sende
de nye folk på efteruddannelse
inden opstart. Der vil blive afholdt
relevante kurser og kompetence
udviklingsforløb. Desuden kan
man som ny medarbejder også
regne med at komme ud på andre
vindmølleparker i ind og udland. En

del rejseaktivitet kan derfor også
påregnes. DONG Energy vil selv
stå for disse kurser og videreuddannelser.
Ud over vindteknikerne regner
Steen Carsten Larsen med, at der
skal ansættes folk, der kan stå for
administration, lager og sikkerhed. Derfor er interesserede også
velkomne til at søge inden for disse
områder.
Flere ansættelsesforløb
De første ansættelsessamtaler
finder sted i løbet af november
måned. Men der skal ansættes
flere i løbet af 2012. Steen Carsten
Larsen forventer en til to ansættel
sesrunder til næste år.
Der er tale om afvekslende job
med mange faglige og personlige
udfordringer, siger Steen Carsten
Larsen. Man er selv med til at
præge sin hverdag. Der er tale om
attraktive ansættelser på funktio
nærlignende vilkår med pension. Og
så der gode muligheder for videreuddannelser.

I Syddjurs Kommune har vi attraktive
erhvervsgrunde til salg
- tæt på Aarhus
- med god infrastruktur
- med kort afstand til Grenaa og Randers
- med god beliggenhed i eksisterende,
driftige erhvervsområder
- med fine forbindelser til ind- og udland
via hurtigfærge og fly (til København
på under hhv. 3 timer og 2 timer)

Nimtofte

Ved flere af udstykningerne har du
selv indflydelse på grundstørrelsen.
Tirstrup, Gråskegårdevej
7 grunde fra 190.960 kr. Tæt på
lufthavnen, Ebeltoft og Grenaa
Ebeltoft, Julius Kajus Vej
2 grunde fra 298.000 kr.
Tæt på lufthavn og Sjælland via færge
Hornslet, Sletten
2 grunde, til 90 kr. m2
Tæt på E 45, nærbane og Aarhus
Hornslet, Holmagervej
grunde til 90 kr. m2. Tæt på E 45, nærbane
og Aarhus
Rønde, Tyrrisvej
3 eksklusive grunde med flot havudsigt til 135 kr. m2
Tæt på Djurslands-motorvejen
Thorsager, Industrivej/Nørregade
til 75 kr. m2 - centralt i forhold til Østjylland
Kolind, Romlehøjvej
10 grunde fra 395.000 kr. - centralt på Djursland

Se mere på
www.syddjurs.dk/erhvervsgrunde

Her ud over har vi storparceller
i Nimtofte, Mørke, Kolind, Ryomgård, Lime og Rønde
til tæt bolig-bebyggelse – klyngehuse, rækkehuse m.v.
til priser fra 62 kr. m2 til 630 kr. m2.
Flere med landskabs- og havudsigt.

Syddjurs Kommune er også en billig
bosætningskommune, som ligger tæt på
Aarhus og centralt i Danmark med fine
transportforbindelser til hele landet.

Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · tlf. 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk

www.syddjurs.dk
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Stena Recycling
overtager Uniscrap

For 17. gang er den årlige gazelleundersøgelse i
Danmark gennemført. Erhverv Djursland var med til
præsentationen af de bedste gazeller i Midtjylland på
Radisson Blu Hotel i Aarhus. Fra 2008 med næsten
2500 gazeller på landsplan til 827 i år. Midtjylland
kan præstere 195 gazeller. Af dem var de syv fra
Djursland. I 2008 var der 28.

Indehaver Jesper Rantzau, BB-Kommikation

Direktør Christian Tilsted, C-Tilsted

Direktør Ebbe Sørensen, Grenaa Motorfabrik

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Gazellerne er en truet race
Knap fire ud af 10 gazeller er lokaliseret i Region Hovedstaden, mens
Region Midtjylland huser knap hver
fjerde. Tilbage er Region Nordjylland, Region Sjælland og Region
Syddanmark med henholdsvis 9,7,
9,3 og 18,7 % gazellevirksomheder.
Sådan defineres en
gazelle-virksomhed
A/S eller ApS (Pengeinstitutter er
undtaget kravet)
Min. 1 mio. kr. i omsætning eller
0,5 mio. kr. i bruttoresultat
Minimum fire regnskaber skal
være offentliggjort. Regnskabsperioder på under 12 måneder i
udgangsåret frasorteres. Regnskabsperioder over 12 måneder i
slutåret frasorteres.
Væksten i omsætningen skal
(mellem de enkelte regnskabsår)
være positiv.
Omsætningen/bruttoresultatet
skal (over alle fire år) være mere
end fordoblet.

I forhold til 2010 har alle regioner
været påvirket af krisen. Det største
procentvise fald har Region Sjælland oplevet. Og det mindste fald
har Nordjylland haft.
Over en 10-årig periode (2001
sammenlignet med 2011) har Region Nordjylland oplevet den største
nominelle stigning i antallet af
gazeller, samt den største nominelle
fremgang. Der er 10 gazeller flere i
år, hvilket svarer til 14,3 %. Dårligst
er det gået Region Syddanmark, der
har mistet 16 gazellevirksomheder.
Det svarer til et fald på 9,4 %. Region Midtjylland ligger i midten med
en tilbagegang på 2 %. Det giver et
minus på fire virksomheder.
Ifølge ansvarshavende chefredaktør og adm. dir. for Børsen, Anders
Krab-Johansen, så består den gennemsnitlige gazellevirksomhed af
20 ansatte og har en omsætning på
knap 22 mio. kroner. Og vi fik også
at vide, at stort set alle industrielle
virksomheder er forsvundet fra listen. Region Midtjylland holder dog

rimelig godt fast. Til gengæld er det
i dag service, handel, it og finans,
der har overtaget.
Medarbejderne de vigtigste
I forbindelse med undersøgelsen,
havde Børsen spurgt virksomhederne om, hvad de mener, er årsagen
til deres succes. Her svarer et
stort antal, at det er de gode og
dygtige medarbejdere, der har skabt
resultaterne. Først længere nede på
listen fremstår den dygtige leder.
Altså: Hellere dygtige medarbejdere
end en dygtig chef. Men interessant
var også at kunne konstatere, at 56
% af virksomhederne ansætter ikke
de rigtige folk. Simpelthen fordi de
ikke er til rådighed. Og så vælger
man altså den – eller de – næstbedste.
Som nummer to på listen kommer
den gode service ind. Ifølge KrabJohansen så kunne man også konstatere, at gazellevirksomhederne
ikke sparer sig frem. Det er ikke
vejen. Men han kunne også henvise

til andre markante og selvbevidste udtalelser som: „Vi er svaret
på krisen!“ – og – „Vi har fravalgt
krisen, og vi arbejder hårdt!“
Gazellerne på Djursland
Øverst på den lokale liste – altså
den der alene vedrører Midtjylland
– finder vi som nr. 21 den første
virksomhed på Djursland. TP Offshore i Grenaa har over fire år haft
en vækst på 379 %. Derefter DmpMølleservice, der er nr. 23 og har
vækstet 363 %. C-Tilsted som nr.
55 med en vækst på 228 %. Grenaa
Motorfabrik er nr. 58 og kan præstere 227,3 %. Som nr. 63 følger
BB-Kommunikation i Hornslet med
218,5 %. Leverandøren i Glesborg
som nr. 101 med 158 %. Og endelig
Grenaa Lossekompagni, nr. 173 på
listen, med 108,8 %.
Et tilpasset produktmix
Det er for andet år i træk, at Jesper
Rantzau, indehaver af BB-Kommikation i Hornslet, er blevet gazelle.

„Vi er jo et lille firma,“ siger Jesper,
„og det betyder, at vi hurtigt kan
omstille os til nye tider. Vi kunne jo
godt se, at noget gik i stå på markedet. Så måtte vi jo tilpasse os med
nye produkter. Nu rammer vi meget
bedre de nye tider.“
Han fortæller, at kunderne i dag
tænker mere langsigtet. „Vi har
vores egen serviceafdeling. Det
betyder noget for mange. Vi har
også kunne tiltrække større kunder.
Vi er jo en sund forretning med god
økonomi og stor ekspertise.“
Det at BB-Kommunkation er blevet en gazellevirksomhed, betyder
også noget på en anden måde. „Vi
kan jo både se og mærke, at vores
leverandører har fået os endnu
mere i fokus. De satser mere på os.
Det giver blandt andet bedre priser.
Det kommer jo både kunderne og
os til gode.“
Fortsat fremgang
Christian Tilsted fra firmaet CTilsted i Ebeltoft sidder i øjeblik-

Pr. 1. oktober har Stena Recycling A/S overtaget
Uniscrap A/S i Grenaa. Filialen bliver dermed
den 28. i rækken af filialer under Stena Recycling
i Danmark. Stena Recycling er en del af den
svenskejede virksomhed Stena Metall og er i dag
en af Danmarks største genvindingsselskaber
inden for papir, pap, plast, jern, metal og miljøfarligt affald med afdelinger over hele Danmark.
Den 1. september blev selskaberne Stena Miljø,
Stena Averhoff og Stena Jern og Metal samlet
under Stena Recycling. Med sammenlægningen
af de tre selskaber og købet af Uniscrap i Grenaa
konsoliderer Stena Recycling sin position på
genvindingsområdet i Danmark.

SCA Packaging flytter
It-afdeling til Grenaa

Emballagevirksomheden SCA Packaging lukker
ved årsskiftet sit lager på Messingvej i Randers
og flytter ind i virksomhedens forladte fabrik i
Stevnstrup. „Siden vi lukkede i 2010 har vores
it-afdeling ligget i Stevnstrup, og den flytter vi nu
til Grenaa, hvor en stor del af vores administration i forvejen ligger,“ fortæller administrerende
direktør Per Frederiksen.

Handel Syddjurs klar med
20.000 gavekort

De gode erfaringer med en fælles gavekort i
Ebeltoft skal også ud til hele hele Syddjurs med
syv handelsstandsforeninger. Det bliver den
første større opgave for forretningsudvalget i
Handel Syddjurs. „Vi hjemkøber i første omgang
20.000 gavekort, som vil kunne indløses i de
butikker, der er medlem af en handelsstandsfore
ning,“ forklarer forretningsfører Hother Hennings.
På hjemmesiden for Handel Syddjurs vil det
være muligt at se, hvilke butikker gavekortet kan
indløses i.

Fragtrekord på
Grenaa-Varberg

Stena Line oplever i år en markant fremgang,
når det gælder fragtenheder mellem Grenaa
og Varberg. Udviklingen kulminerede i august,
hvor fragten nåede det højeste august-niveau
nogensinde. Det skyldes flere ting: En øget
profilering ved at være endnu mere i konatk
med kunderne og fortælle dem, at ruten mellem Grenaa og Varberg er et godt alternativ til
Frederikshavn-Gøteborg, som Stenaa Lines over
ejer. Den anden årsag er den positive udvikling
af logistikcentrene i både Danmark og Sverige.
De er flyttet mod syd. Endelig tilskriver fragtchef
Claus Riis også et godt samarbejde med Varberg
Kommune, der har været villige til at indfri nogle
af Stena Lines ønsker - ikke mindst med hensyn
til vindmølletransporten fra havnen i Varberg.
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Gazeller 2011

ket i London, og herfra siger han:
„Jamen det er jo bare en fortsat
udvikling af den plan, vi hele tiden
har fulgt.“
Virksomheden arbejder med
softwareudvikling og har specialiseret sig i blandt andet såkaldte
Sitecore-løsninger. Det er et Dansk
udviklet produkt, som har succes i
hele verden.
„Også store virksomheder har
fået fokus på omkostningerne, så
betyder det da noget at have en beliggenhed på Djursland, hvor omkostningerne er lavere. Nu er vi også
gået ind på det engelske marked.
Det har egentlig ikke så meget med
vor status som gazelle i denne omgang at gøre. Det engelske marked
er kommet til senere.“
Fasthold kernekompetencerne
A/S Grenaa Motorfabrik, der har en
historie, der går mere end 100 år
tilbage, producerer skibsmotorer,

reduktionsgear og propelleranlæg.
Men der ud over har virksomheden
meget reparationsarbejde. Det er
første gang Grenaa Motorfabrik er
udnævnt til gazelle-virksomhed.
„Vi har bibeholdt vore kernekompetencer, men vi har spredt dem ud
over flere branche,“ siger direktør
Ebbe Sørensen. „Vi gør det, vi er
bedst til. Vi kan reparere kompliceret mekanik.“
„Det er ikke mere blot marine,
det er også vindindustrien, vi er
gået ind i. Hovedsagelig reparation
af gearkasser. Og her har vi været i
en del år efterhånden,“ siger han.
Ebbe Sørensen har indtil videre ikke haft noget at gøre med
havmølleparken. „Men vi regner
da med, at der vil komme nogle
skibsreparationer i forbindelse med
byggefasen,“ siger han. Der er 30
ansatte i virksomheden. „Det antal
har vi sådan set været hele tiden.
Mellem 25 og 30 mand.“

Djursland-Gazeller 2011
Nr. i Vækst Virksomhedsnavn
Region i %
Midtjyll.

KÆMPE udvalg i varevogne

By

Omsæt./
Antal
Bruttores. ansatte
i 1.000 kr.

21

378,8 Tp Offshore ApS

Grenaa

23

363,2 Dmp-Mølleservice ApS

Balle

6119

1

24268

61

55

229,0 C-Tilsted ApS

Ebeltoft

4271

7

58

227,3 A/S Grenaa Motorfabrik

Grenaa

63

218,5 Bb Kommunikation ApS

Hornslet

15601
2105

26
3

101

158,0 Leverandøren A/S

Glesborg

11090

35

173

108,8 Grenaa Lossekompagni ApS

Grenaa

7539

3

*)

*)

*) Angiver at virksomheden også sidste år blev kåret som Gazelle.
Kilde: Dagbladet Børsen.

Attraktive
ehvervslejemål
på Grenaa Havn

• fleksibel indretning – op til
max. 140 m2
• lyse og regulære lokaler
• adgang til fælles møde- og
præsentations-lokale, WC,
fællesentré mv.
• formidabel udsigt over havn
og Kattegat
• masser af fri parkering

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

• direkte adgang til overordnet vejnet
• aktivt hus med samarbejds
muligheder (reklamebureau
m.fl.)
• attraktivt prisniveau
Kontakt havne- og terminalchef
Inge Lise Riis, tel. 9620 0265
ingelise.riis@stenaline.com

Gode erfaringer med
produktionsskole-elever

Grenaa Produktionsskole har i flere år haft et
samarbejde med Kvickly i Grenaa om at sende
praktikanter til den store forretning, hvor de
kan snuse til livet som butiksassistent. Grenaa
Produktionsskole står for vejledning, uddannelsesprogram og virksomhedskontakt i Norddjurs Kommune. Og varehuschef i Kvickly, John
Sørensen, siger ja tak til elever fra skolen.

To boligselskaber
fusionerer

Boligselskaberne B45 og DVB Bolig Grenaa er
fusioneret. Det er blandt andet sket fordi den
forskel, der tidligere var mellem de to selskaber
efterhånden, ikke længere eksisterer. Tidligere
var DVB Bolig Grenaa alene om at kunne tilbyde
boliger til personer med fysiske begrænsninger.
Men i dag er alle nyere boliger indrettet handicapvenligt. Fusionen gør det muligt at forenkle
både de administrative og de praktiske arbejdsgange. Det nye selskab fortsætter under navnet
B45.

VAM overtager GV
Entreprenørforretning

VAM A/S i Vester Alling har pr 1. september
overtaget aktiverne i GV Entreprenørforretning
i Auning, der er en mindre virksomhed, der
beskæftigede fem ansatte. „Med overtagelsen
af GV Entreprenørforretning styrker vi vores
organisation med erfarne og dygtige medarbejdere, som nu bliver en del af VAM,“ siger
direktør Benny Kristensen. Han er ikke i tvivl om,
at opkøbet vil styrke virksomhedens samlede
konkurrencekraft og markedsposition.

Stor spredning i
Bedst på Nettet

De to Djursland kommuner placerer sig i hver sin
ende af skalaen i den årlige Bedst på Nettet, der
måler kvaliteten af den offentlige digitale forvaltning og borgerbetjening.
Syddjurs Kommune er steget fra en placering som nummer 23 (2010) til 17 (2011), mens
Norddjurs er steget fra en plads som nummer 96
(2010) til 91 (2011).
Projektet gennemføres af Digitaliseringsstyrelsen
under Finansministeriet og det har fokus på de
offentlige webløsningers effekt og nytteværdi for
borgere og samfund samt de digitale muligheder
for tværoffentligt samarbejde og effektivisering.
Det langsigtede formål med projektet er, at brugerne skal opleve en øget kvalitet og fleksibilitet i
mødet med det offentlige – og i sidste ende få en
lettere hverdag.

Tag • Gulve • Sokler • Haller
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mennesker op. Derfor er der også andre ting, der optager ham. I politik skal man
nemlig gøre sig umage for at fastholde forbindelsen til virkeligheden. Og så har
han i øvrigt aldrig planlagt sin karriere. Mulighederne er opstået. Så kan man jo
tage imod. Eller lade være.
Jan Petersen blev født i Fjellerup i 1958. Han blev
student fra Grenaa Gymnasium i 1977, og så kan man
som bekendt blive så meget. Han var også inde og
snuse lidt i kantinen på statskundskab, og selv om det
da så hyggeligt ud, så blev det til FDB og DSU.
Men forinden nåede han at komme forbi Esbjerg
Højskole og et tre måneders ophold på et college i
Manchester. „Opholdet i England betød, at jeg fik
modet til at tale engelsk i det offentlige rum. Men det
har da også betydet, at jeg har fået en varig kærlighed
til det angelsaksiske. Mangfoldigheden, de skøre
traditioner. Jeg følger stadig meget med i politik og
samfundsforhold – over there.“
Han var tidligt politisk vakt. Han engagerede sig i
arbejdet i DSU. Og så fik han en lederuddannelse hos
FDB. Det var en specialuddannelse for HH’er og studenter som foregik i København. „FDB havde en ide
om, at kunne man trække nogle solide jyder til København og give dem ansvaret for en brugs, så kunne det
være, at de blev boende,“ siger han i dag. Men DSU
styrede også livet meget den gang.

Opholdet i England betød, at jeg fik modet
til at tale engelsk i det offentlige rum.
Hans år med praktisk arbejde, det blev til 5-6 år,
står stadig tydeligt i hans erindring. Og han handler da
stadig i Brugsen.
I 1982 blev han forbundsformand for DSU. Et job,
som store politiske figurer som Hans Hedtoft og H.C.
Hansen også har haft. Og så var det slut med FDB.
Da formandsperioden var overstået 4 år senere i
1986 fortsatte arbejdet i Dansk Ungdoms Fællesråd
(DUF) og hos HK. Han havde også fået et tilbud om at
komme til at arbejde hos ILO i Geneve. „Det valg var
rigtig svært. At komme til at arbejde i en international
organisation i Schweiz var rigtig spændende og en
kæmpe udfordring. Men jeg valgte altså HK,“ siger han.
Vejen til folketing og borgmesterpost
Han var i en årrække blevet spurgt, om han ikke havde
lyst til at stille op til Folketinget. Hver gang havde svaret
været nej. Men da folk fra Djursland kontaktede ham i
1988 med den samme opfordring, blev det til et ja tak.
Han kom i Folketinget i 1990. I øvrigt sammen med
sin kone, Lotte Henriksen, som han var blevet gift med
et par år før. Det betød også, at ægteparret besluttede
at flytte tilbage til Jans hjemegn. „Men så havde jeg
også været i København på tålt ophold i en halv snes år,
så det måtte jo være nok. Men vi beholdt da lejligheden
i forbindelse med folketingsarbejdet,“ siger han.
Fra 1989 til 1996 havde de fået tre drenge. Ægteparret

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune.
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arbejdede i København. Hvordan skulle det da gå? „Jamen, det er jo lidt det samme som at være på skifteholdsarbejde,“ siger Jan. „Men mange ting skulle da
gå op i en højere enhed. Vi fik utrolig megen hjælp af
begge vores forældre. De var hjemme hos os, når vi
ikke var der. De kørte knægtene til fodbold og andre
ting. Det har betydet, at vores børn i dag har et meget
tæt forhold til deres bedsteforældre.“
I 2007 vælger Jan Petersen i forbindelse med
folketingsvalget at træde ud. „Jeg var ikke træt af
det, og hvis vi var kommet i regering, var jeg nok
også blevet der, men der skulle ske noget nyt. Der
skulle ske et sceneskift. Jeg nærmede mig jo også
50 år. Og nej, jeg havde ikke en borgmester i maven
på det tidspunkt. Jeg arbejdede som freelance i de
næste to år. Jeg underviste, holdt kurser og foredrag.
Det var egentlig en behagelig måde at leve på. Jeg
trivedes med det. Fra mit folketingsarbejde havde jeg
jo spidskompetencer inden for arbejdsmarkedspolitik
og ulandspolitik. Bl.a. var jeg i min freelance periode i
Tanzania for Folketinget.“
I 2009 blev Jan Petersen borgmester i Norddjurs
Kommune. På den måde sluttede freelance tilværelsen.

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Politik er ikke kun
magtkamp. Det er nerve

Efter eget udsagn er han et politisk dyr, og han er klar over, at politik kan æde

Forbindelsen til virkeligheden
„Politik er ikke kun magtkamp. Det er også nerve,“
siger Jan. „Det er et engagement, der kan være svært
at tøjle, når man først er vakt. En besættelse, måske.
Derfor er det meget vigtigt at have andre ting at give
sig hen til.“
Som ung knægt gik han til klaverspil hos en ældre
frøken i Grenaa. Den interesse har han holdt ved lige.
„Når der er tid til det, og det er mest i vinterhalvåret,
spiller jeg gerne. Også i offentlige sammenhænge, for
eksempel til fællessang. Min kone synger i øvrigt vidunderligt. Det er sjovt, og det er en god måde at holde
politikken ude.“
Ellers læser han en del. Det er også mest om vinteren, det sker. Mest politisk historie. Tidligere var det
afdøde politiske dinosaurer som Churchill. Efterhånden
er der dog også dukket bøger op med andre store politikere, som lever eller har levet i vor tid. Clinton f.eks.
En god film går han heller ikke af vejen for. Her op til
valget valgte han ofte filmen frem for en politisk debat.
Når der er mulighed for det, er det haven det drejer
sig om. Den har lokket havearkitekten frem i ham.
Haven omkring privaten i Sangstrup har han selv designet. Det er han vist stolt af. Det er kun rosenhaven,
hvor Lotte har taget sig af noget så fornemt som
farvevalg og duftcirkler. Ellers er haven hans. Altså når
den skal passes.
Læs personprofil i næste nummer:
Byggeleder Esben Schmidt, DONG Energy A/S.
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De 26 virksomheder, der udgør Djurs Wind Power har med stor
succes etableret et netværk, der er parat til at få optimale
forretningsmuligheder ud af Anholt Havvindmøllepark.
Det er håndteret stramt og profes
sionelt, og der er ikke megen
kaffeklub over foreningen Djurs
Wind Power. For ret beset er det
en forening de 26 virksomheder har
stiftet, primært fordi man ikke kan
registrere netværk som et selskab.
Djurs Wind Power har de seneste
18 måneder arbejdet fokuseret på at
få genereret mest mulig forretning
ud af Anholt Havvindmøllepark.
„Vi var fra begyndelsen bevidste
om at et formaliseret netværk ikke
er selvbærende, at der simpelthen

ligste deltagere i projektet. Første
workshop var med DONG, hvor
de meget konkret fortalte om
projektet, og vi fik mulighed for at
spørge ind til, hvordan vi som lokale
virksomheder kunne bidrage. Det
har ikke kun skabt viden men også
de afgørende kontakter,“ vurderer
Morten Basse.
Store ordrer i hus
Selvom selve opførelsen af Anholt
Havvindmølllepark først reelt påbe
gyndes til januar, så har en stor del

skabt interesse for andre byer med
lignende udfordringer. Eksempelvis
har Morten Basse været i Hvide
Sande for at forklare, hvordan netværket blev etableret, og hvordan
der gennem hele forløbet har været
to veldefinerede hovedaktiviteter for
netværket:
„Det ene fokusområde har
naturligt nok været at positionere os
eksternt. Men mindst lige så vigtigt
har det været at arbejde på de
interne linier for at geare og dygtiggøre virksomhederne til at være

Et professionelt netværk med succes
er nødt til at være en person, der
både skal fungere som indpisker
på de interne linier, men samtidig
være kontaktpersonen der profilere
netværket udadtil,“ forklarer Morten
Basse der er direktør i Djurs Wind
Power, og har altså været manden
der orkestrerede netværket.
Vi viste os frem
Fra første sekund har Djurs Wind
Power gjort hvad de kunne for at
positionere sig og vise netværket
frem. Inden det blev afgjort hvem
der skulle opføre mølleparken, skød
man bredt på de potentielle vindere.
Men efterhånden som hovedkontrakterne faldt på plads, gik et mere
målrettet arbejde i gang.
„Frem til juni 2010 spillede vi, så
at sige, på alle potentielle virksom
heder, der kunne blive en del af
projektet. Men vores arbejde er blevet nemmere jo længere projektet
er skredet frem,“ forklarer Morten
Basse.
Som et af de meget håndgribelige
tiltag har netværket afholdt workshops med projektets hovedaktører.
„Alle deltagerne i netværket har
haft mulighed for at deltage i et
fire timers møde med de væsent-
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af virksomhederne i Djurs Wind
Power allerede fået ordrer i forbind
else med projektet.
Morten Basse vurderer, at det for
enkelte virksomheder i netværket
udgør op mod 15-20 % af deres
årlige omsætning. Men der er også
de virksomheder, der må vente på
selve opstarten af byggeriet, inden
de kan mærke det på indkomsten.

Frem til juni 2010 spillede vi,
så at sige, på alle potentielle
virksomheder
„Eksempelvis har hotellerne heromkring ikke mærket så meget til
projektet endnu, men det kommer
helt sikkert når det reelt går løs fra
1. januar,“ vurderer Morten Basse.
I Djurs Wind Power anslår man
at byggeriet af havvindmølleparken
vil skabe 400 arbejdspladser mens
byggeriet står på, og 150 arbejds
pladser når havvindmøllerne er i
drift.

klar, når projektet løber af stablen.
Reelt var der kun to af virksomhederne i netværket der tidligere havde
leveret til off-shore projekter, så vi
har holdt stramt fokus på at finde ud
af, hvad virksomhederne skal være
i stand til“, forklarer Morten Basse
og nævner et ganske banalt eksempel der handler om tilgængelighed,
og at man som underleverandør
skal indstille sig på at være disponibel 24 timer i døgnet, ganske enkelt
fordi det koster rigtig mange penge,
hvis nogle af de store aktører skal
vente på, at underleverandørerne
dukker op.
Faktum er, at de 26 virksomheder
gennem otte workshops, en enkelt
studietur og faste møder hvert
kvartal har klargjort sig til byggeriet
sættes i gang. Direktør for Djurs
Wind Power, Morten Basse glæder
sig og er overbevist om at forarbejdet er på plads, „Jeg vil lægge
hovedet på blokken for, at du kan
ringe til hver eneste af de væsentlige aktører i dette projekt, og de vil
vide hvem Djurs Wind Power er.“

Et mønstereksempel
Samarbejdet mellem de 26 virksomheder og effekten af det har

Direktør Morten Basse, Djurs Wind Power
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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,-

Julefrokost

• Sildebord
• Laksebord
• Fiskeplatter
• Super lækre røgvarer
• Stort udvalg af forskellige
fiskeanretninger...

Kig forbi
forbi butikken
butikken og
og lav
lav din
din egen
egen kombination...
kombination...
Kig

YOU NAME
NAME IT
IT –– VI
VI ”FISKER”
”FISKER” DET!
DET!
YOU

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

Søndre Kajgade 4 • DK-8500 Grenaa • Tlf. 8632 1470
Søndre Kajgade 4 • DK-8500 Grenaa • Tlf. 8632 1470
ulrik@friskfisken.dk • heine@friskfisken.dk • www.friskfisken.dk
ulrik@friskfisken.dk • heine@friskfisken.dk • www.friskfisken.dk

Julefrokost på Molskroen

– alle dage fra fredag den 18. november til søndag den 18. december

JULEFROKOST

JULEFROKOST

Appetizer

Appetizer

Stegt sild
kapers, æg og rå løg

”Fiskefilet”
helleflynder, karamelliseret citron og
pickles

serveres mellem kl. 12 og 15

Æbleflæsk
sprøde jordskokker og julekrydderier
Eggnog
kirsebær og krydderkage
Kaffe med sødt

”Julen har bragt….” en gavekurv fra Smag

Pr. person kr.

395,-

serveres fra kl. 18

Stegt andelever
rødbede, bacon og champignon
Andesteg
sprøde jordskokker og julekrydderier
Eggnog
kirsebær og krydderkage
Kaffe med sødt
Pr. person kr.

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.

TIL HAM

TIL

DE

HEN

Julek
u
ving rve og
aver
i alle
prisk
l
tilpa asser,
s
neto set lige
p dig
.
TIL

ALL

E

– Vi gør en dyd ud af at hjælpe modtageren af kurven, med at kunne bruge
specialiteterne i forbindelse med madlavningen.

525,-

Venligst ring for bordbestilling og yderligere information!
Vi ønsker glædelig jul og byder velkommen på MOLSKROEN!

www.molskroen.dk

“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

Molskroen · Femmøller Strand · 8400 Ebeltoft · Tlf.: 86 36 22 00 · Molskroen@molskroen.dk

Kontakt os for yderligere information og tilbud!
Skindergade 5
Tlf. 3514 1114
8400 Ebeltoft
smag@mad.dk
www.smagshjemmeside.dk
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Julefirmagaver
– vi kan pakke efter ønske
Når du vil give dine kunder eller personale en oplevelse!

Firmafrokoster og Firmamiddage
med besøg i vores eksklusive vinkælder

Tag kollegerne med til Kalø Vig i december og del en
anderledes juleoplevelse med hinanden.

Har I set vores smukke selskabslokaler?
Prøv en alternativ julefrokost
med vinsmagning og besøg i
vores eksklusive vinkælder.

I kan f.eks. starte dagen med at være arbejdssomme i et af
vores mødelokaler, spise god frokost og runde dagen af med
en gåtur i vintermørket – med varm kakao og julebag i
kurvene og levende lys i lanternerne.
Hvis I er en ganske lille
gruppe, kan I sågar fejre julen
i vores nye trætophus! Der
kan I side op til fem mand, og
I bestemmer selv om I vil
arbejde eller la’ være!

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

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

Julestemning
– mellem himmel og hav

Henvend dig med
dine ønsker

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

Ring og fortæl os hvad I har
lyst til – så laver vi en fin aftale
med jer.

Ring 8638 6618 og
spørg efter Rise

Se mere på www.kalovigcenter.dk
og følg os på Facebook.

Eller send en mail
til bkt@vinimpo.dk

KALØVIG Center · Præstekravevej 46 · 8410 Rønde
Tlf. 86 37 11 55 · mail@kalovigcenter.dk · www.kalovigcenter.dk

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

Vi leverer
også julefrokost
ud af huset!

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

HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?
***

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

***
***

***
***
***

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

***
***

***

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

***

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes 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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AquaDjurs

Palle Lyngsø Mikkelsen (51)
tiltræder 1. januar som direktør for AquaDjurs as, hvor han
afløser John A. Christiansen,
der efter tre år på posten har
valgt at gå på pension.
Palle kommer fra en stilling
som afdelingschef i Grontmij
A/S og han har 25 års erfaring
i spildevandsrådgivning.
AquaDjurs står for spildevandsforsyning, vand rensning samt driver vandværker i
Norddjurs Kommune.

Hotel Ebeltoft
Strand

Ole Olesen er tiltrådt som
direktør på Hotel Ebeltoft
Strand. Han har tidligere
beklædt direktørposten på
hotellerne First og Quality i
Ålborg.

Havets Hus

Peter Hjulmand Nielsen har
overtaget projektledelsen af
det maritime oplevelsescenter Havets Hus. Han afløser
Daniel Astola, der har valgt
at forlade posten på grund af
uenighed om den fremtidige
strategi. Peter har tidligere
været kultur- og udviklings
direktør i Nordddjurs Komune.

Kystvejens

Laila Qvist (36) er startet
som direktør for Kystvejens
Hotel og Konferencecenter i
Grenaa. Hun kommer fra en
stilling som centerchef på
Himmerland Golf og Country
Club. Laila har 20 års erfaring
i branchen heraf de 15 som
daglig leder.
Hun afløser Thomas Weifenbach Jensen (45) som er
blevet direktør i Danparcs
Søhøjlandet i Gjern.

Nye selskaber
Norddjurs
33954824
33957378
33959826
33967284
33969082

4EVENT ApS.......................................................................................30.09.2011
SØLVBAKKEGÅRD OPFORMERING ApS........................................ 04.10.2011
LUNCH BOXEN ApS........................................................................... 07.10.2011
JOMI TRANSPORT & BJERGNING ApS......................................... 20.10.2011
APRO DANMARK ApS...................................................................... 25.10.2011

Syddjurs
33958315
33958862
33961383
33963254

MISS APPELT LINGERIE ApS..........................................................
JYSK BROLÆGNING ApS................................................................
FACTUM2 HERNING ApS.................................................................
DESIGNERNEXTDOOR ApS............................................................

05.10.2011
06.10.2011
11.10.2011
13.10.2011

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
29852804
31184355
27490522
30813847
28664478
13607583
30004051
26994772
87328228
32669190
31275229
31762502
15251107
29408297
31153840
12778597
28482272

JYSK BIO ApS..................................................................................... 03.10.2011
TN SERVICE, STENVAD ApS............................................................ 03.10.2011
ANPARTSSELSKABET AF 8. SEPTEMBER 2011............................ 04.10.2011
ANPARTSSELSKABET ØKO AF 8. SEPTEMBER 2011................... 04.10.2011
DEN ÅBNE ORNESTATION A/S........................................................06.10.2011
TRANSPORTFIRMAET AF 21.09.2010 ApS.....................................06.10.2011
2 COOL ApS........................................................................................ 11.10.2011
LAPIN BEER & LONG DRINK ApS.................................................... 12.10.2011
CATCO ApS......................................................................................... 17.10.2011
GRINDU ApS....................................................................................... 17.10.2011
MW BYG ApS...................................................................................... 17.10.2011
STIG O DRIFT ApS............................................................................ 17.10.2011
FISKERNES SAMLECENTRAL I GRENAA ApS.............................. 18.10.2011
IVERHUSET ApS................................................................................ 18.10.2011
ApS 5000.1609................................................................................... 19.10.2011
ASX 14560 ApS.................................................................................. 26.10.2011
GRENAA BILUDLEJNING ApS........................................................ 27.10.2011

Syddjurs
29637059
31769272
30198891
30357930
29145032
32138799
27626653
31601525
28294344
29692955
31275229
14334777
28490380
29772649
18434636

MHA-270911 ApS..............................................................................
WVJB SHIPPING ApS.......................................................................
ANICO ApS.........................................................................................
TØMRER LAURSEN ApS..................................................................
UNIQUE INVENTION ApS................................................................
ELITE SALGSVOGNE ApS................................................................
HT BYG PINDSTRUP ApS.................................................................
RASMUS GRØN VVS ApS................................................................
CREDIT EUROPEAN ApS..................................................................
LASSENS RUSTFRI ApS..................................................................
MW BYG ApS.....................................................................................
SKOVGÅRDSHUS ApS.....................................................................
TAG- & FACADEKONSULENTERNE ApS.......................................
JOVIL BYG ApS..................................................................................
REKLAMEBUREAUET NIELS BENJE ApS......................................

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Ajour

04.10.2011
04.10.2011
06.10.2011
06.10.2011
11.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
18.10.2011
19.10.2011
25.10.2011

Alle data er indhentet i perioden
29.09.2011 - 28.10.2011.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Kvist & Jensen, Grenaa
Statsautoriserede Revisorer A/S
Østerbrogade 16 1., 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2011
Bruttofortjeneste
5,3
(5,0)
Resultat før skat
0,3
(-0,2)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
10
(10)

Ican A/S
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2011
Bruttofortjeneste
1,2
(1,7)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
3
(7)
Århus Charter A/S
Lille Torv 2, 8000 Aarhus C
Regnskabsafslutning 30-04-2011
Bruttofortjeneste
13,1
(25,3)
Resultat før skat
4,0
(6,5)
Egenkapital
7,4
(10,0)
Antal ansatte
36
(39)

Tata Steel Denmark Byggesystemer A/S
Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-03-2011
Bruttofortjeneste
25,6
(24,0)
Resultat før skat
-7,0
(-10,0)
Egenkapital
34,3
(39,1)
Antal ansatte
61
(62)

Wernerfelt A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2011
Bruttofortjeneste
7,7
(4,1)
Resultat før skat
3,3
(0,3)
Egenkapital
5,2
(2,7)
Antal ansatte
7
(7)

Nymann Autoparts A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-04-2011
Bruttofortjeneste
20,3
(18,1)
Resultat før skat
8,7
(7 ,3)
Egenkapital
74,0
(71,3)
Antal ansatte
35
(43)

A/S Grenaa Motorfabrik
Søndre Kajgade 3-5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2011
Bruttofortjeneste
16,4
(15,6)
Resultat før skat
4,8
(4,9)
Egenkapital
8,7
(8,7)
Antal ansatte
26
(26)

L.B. Stanseforme ApS
Sletten 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2011
Bruttofortjeneste
4,3
(4,1)
Resultat før skat
1,6
(0,2)
Egenkapital
3,0
(2,2)
Antal ansatte		
(7)

Svend Pilgaard Automobiler A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-04-2011
Bruttofortjeneste
5,9
(7,0)
Resultat før skat
-1,2
(0,1)
Egenkapital
6,6
(7,5)
Antal ansatte
(15)

Blikkenslagerf. Ernst Meyer ApS Hornslet
Sletten 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2011
Bruttofortjeneste
1,4
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(-0,2)
Egenkapital
3,1
(3,0)
Antal ansatte
(3)

BK Teknik A/S
Auningvej 89B, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-04-2011
Bruttofortjeneste
1,8
(8,3)
Resultat før skat
-2,1
(-1,6)
Egenkapital
1,7
(4,8)
Antal ansatte
11
(27)

Brix Grafisk Kommunikation ApS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-06-2011
Bruttofortjeneste
9,3
(9,6)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,6)
Antal ansatte		
(16)

Auning Trætransport ApS
Energivej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-06-2011
Bruttofortjeneste
8,6
(7,4)
Resultat før skat
-1,5
(-3,8)
Egenkapital
0,3
(-3,2)
Antal ansatte
16
(18)

Reko A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2011
Bruttofortjeneste
3,4
(5,4)
Resultat før skat
-0,6
(0,4)
Egenkapital
2,5
(3,0)
Antal ansatte
7
(15)

Skomø A/S
Julius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2010
Bruttofortjeneste
9,9
(10,2)
Resultat før skat
2,5
(2,2)
Egenkapital
4,3
(4,0)
Antal ansatte
35
(24)

Iværksætteruge: 3 foredrag
16. november 2011
Kl. 12.30-17.00. 3 foredrag om salg,
vækst og finansiering: Hvordan
realiserer du drømmen om et Grace
land Randers? V./dir. Henrik Knudsen.
Hvordan får iværksætteren power til at
vækste? V./Jesper Nielsens (Pandora
og håndboldklubben AG København).
Hvordan får du finansieret dine vækstplaner?
Sted: Graceland Randers.
Arr. Væksthus Midtjylland m.fl.
Tilmelding: uf@reu.dk
Teori U
17. november 2011
Kl. 17.30-19.30. Temamøde
Bliv introduceret til Teori U, leder

Din lokale installatør

Arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj
GWT

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

GRENE WORKWEAR TECHNICAL

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

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Kvalitet til tiden

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

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S
Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40

Stationsplads 4
8500 Grenaa
Tlf. 8630 0355

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

skab der åbner fremtiden. Den
mest opsiktsvækkende teori og
praksis i dette årti om innovative
arbejdskulturer.
V./chefkonsulent, Tina Bue, Ankerhus.
Sted: Kystvejens Hotel, Grenaa.
Arr. Norddjurs Kommune.
Tilmelding: tlf. 8959 4080.

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

Jule- og medlemsmøde
8. december 2011
Kl. 18.00-21.00. Jule- og medlems
møde med Ulrik Wilbek: „Ledelse,
motivation og opbygning af teams.“
Efterflølgende julefrokost.
Sted: Hotellet, Rønde. Pris 150/300 kr.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening
Tilmelding: tlf. 8880 9951.

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2011

BP Electric A/S

H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2011
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17 tommer
til 1 krone
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XL-BYG Vorup rsø og Ø. Tørslev
Hadsund, Tho
Partner plæneklipper
Selvkørende, med elstart og bioklip.

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

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

299,-

DANMARKS
BILLIGSTE

2199,SPAR 800,-

SPAR 200,-

BORD + 6 STOLE

3995,-

EL-START OG
STOR 625 MOTOR

VILD
PRIS

Spar 3000,-

MED LYSG,
I HÅNDeTrAsamt

brødhogldekurv
ste

2899,SPAR 1000,WEBER GASGRILL Q320 LTD
Med grillareal på 46x56 cm, 2 brændere af rustfrit stål,
brødhylde, indbygget termometer, elektronisk tænding,
1 grill-out lys på håndtaget, låg og bund af støbt aluminium.

2

KAP-/GERINGSSAV KGS 216
Præcist lejret trækfunktion.
2
“laser”
for præcise snit og indbygget lys (lampe).

Lige nu får du 17’’ alufælge og dæk for en merpris på kun 1 krone. Bakkamera,
indbygget multi-medie-navigation, 2-zonet klimaanlæg, læderrat, Bluetooth® og
fartpilot følger derimod med i prisen.

FDM AutoIndex 2011

DEWALT BOREMASKINE

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

toyota.dk

699,-

10 KG

5995

INKL. 2 BATTERIER

1.299,-

Avensis
D-4D DPF TX Stationcar: Beskatningsgrundlag 258.135 kr. inkl. lev.omk., ekskl. grøn ejerafgift og evt. metallak. 7.537 kr.
SPAR 2.0
450,Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,5 km/l. CO -udslip 142 g/km. 1 Beskatningsgrundlagene gælder kun ved leasing via Toyota Financial
Services, ALD, Nordania, Leaseplan, Finans Nord, Autolease, Fleggaard og Alm. Brand Leasing. 2 Gælder ved
køb,
privat- eller erhvervsSPAR
750,leasing og indregistrering af nye, udvalgte versioner af Avensis inden den 31. december 2011. 17’’ alufælge (Adeona) og dæk (Michelin
215/55-17) til Avensis for en merpris på 1 krone. Førpris inkl. moms og montering 18.830 kr. Kan ikke kombineres med andre rabatter
og kampagner. For mere information
henvises til brochuremateriale og toyota.dk. Specifikationer, udstyr og priser kan ændres uden
APOLLO
forudgående varsel. Den viste model
er med ekstraudstyr.
Ægte Brasiliansk
hængekøje, Der tages forbehold for trykfejl.
1

2

Toyota Grenaa

SPAR 40,-

1.499,-

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

Trekanten 20 · tlf. 86 32 79 00
www.toyota-grenaa.dk

Danmarks
mest tilfredse
kunder

SPAR 1500,-

VILD
PRIS

Toyota Randers

Kristrupvej 168 · tlf. 89 11 33 33
www.toyota-randers.dk

1499,SPAR 500,-

GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

LEGEHUS
TOGVOGN

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.

DANCOOK
GRILLBRIKETTER Toyota har

HYNDE
Avensis
2.0
DPF TX Stationcar
SÆDED-4D
INKL. SORT
Beskatningsgrundlag kun 258.135 kr.

