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Mange nye Djursland-Gazeller
Send i udbud og spar 60 mio. kr.
Vil levere den bedste  
erhvervsservice i Danmark
Få inspiration til bedre  
miljøhåndtering
Jaguar med lattergas
Kunsten at være historiker og chef

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.koleteknik.dk
http://www.stark.dk
http://www.activ-rengoering.dk
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Mortensensvej 30 D · 8963 Auning · Tlf. 30 20 40 49 · www.apetit.dk

Forkæl dine medarbejdere op 
til jul med lækre specialiteter

– prøv vores håndlavede karameller 
eller hjemmelavede brændte mandler

Husk vi har også masser af 
gode bud på årets julefrokost.

Se mere på www.apetit.dk 

Giv en unik gave fra 
Djursland: 

"Djurs Drammen”

Gratis levering på hele 
Djursland ved køb på 

min. 1.500,- kr.

Kontakt Apetit og få pakket den kurv der 
passer til lige netop din virksomhed

Østergade 18 · Grenaa · Tlf. 8632 0086 · www.ostergadesslagter.dk

Ring eller kom ind i 
butikken for bestilling 
også til ud af huset

Husk at
bestille

friskslagtet
fjerkræ
til jul

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

 

VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

Aktiv erhvervspolitik der 
skaffer flere i arbejde...

- så      ved Møller 

http://www.apetit.dk
http://www.ostergadesslagter.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.permoeller.dk
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Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til 
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele 
Djursland. 83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90% 
det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011). 

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

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og jour
nalist Jørgen Peter Thygesen. Send gerne stof: Mercatus Reklame
bureau eller redaktion@erhvervdjursland.dk

Annoncer: Mette Skipper, tlf. 86 30 06 19.

Oplag: 2.300 elleve gange årligt. ISSN19033613.

Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark 
til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på Djurs
land samt online udgave til ca. 500 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 49.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes 
er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet 
med kildeangivelser efter gældende regler. 
Erhvervsprofilen, jobudsigt Norddjurs og 
advertorials er betalte indlæg.

Udbud – kom nu i gang!

Hvis de to kommuner på Djursland udbyder op

gaver i samme udstrækning som gennemsnittet 

i de ti kommuner, der er bedst til det, er der 60 

mio. kr. mere til udvikling af halvøen.

Potentialet er størst i Norddjurs: 36,9 mio. 

kr., mens Syddjurs er lidt længere med et 

besparelses potentiale på 21,6 mio kr.

Uanset partifarve og konstitueringsresultater 

efter valget, bør de to kommunalbestyrelser altså 

hurtigst muligt trække i arbejdstøjet og få gang i 

udbuddet, så både lokalbefolkning og ikke mindst 

de lokale virksomheder kommer til at mærke det!

Selvom den tekniske term i Dansk Industris 

beregninger er „konkurrenceudsættelse“, er der 

altså ingen grund til at udsætte processen. Vi 

har behov for at udnytte alle muligheder for at 

springe på væksttoget med højst mulig fart og 

tyngde.

Redaktionen

Mange nye Djursland-Gazeller 4 
Kun to ud af årets 11 Djursland-Gazeller har været med på den 
eftertragtede liste før. Til gengæld er DMP-Mølleservice A/S i Balle 
Supergazelle, fordi de har været på listen syv gange. Det er en placering 
virksomheden kun deler med een anden på årets samlede Gazelleliste 
for hele landet. Vi har talt med fire af Djurslands nye Gazeller.

Send i udbud og spar 60 mio. kr. 6
De to Djursland-kommuner kan, ifølge beregninger foretaget af Dansk 
Industri, spare næsten 60 mio. kr. om året ved sende opgaver i udbud – 
eller konkurrenceudsætte dem som det hedder i fagsproget – til samme 
niveau som gennemsnittet af de ti mest udbydende kommuner.

Vil levere den bedste  8 
erhvervsservice i Danmark
Forslaget til ny erhvervspolitik i Norddjurs for perioden 2014-2017 har 
netop været i offentlig høring, og nu bliver forslaget rettet til efter 
kommentarer fra både Djurslands Erhvervsråd, LO Djursland og Dansk 
Byggeri, SF-Norddjurs samt fra kommunens arbejdsmarkedsudvalg.

Få inspiration 10 
til bedre miljøhåndtering
Målet er at formidle og udveksle erfaringer og viden, for at reducere de 
deltagende virksomheders miljøbelastning og forøge deres produkti-
vitet. At det virker, er udviklingsgruppen for varmeværker under Miljø-
forum Norddjurs Erhverv et godt eksempel på. Den måde at håndtere 
miljøopgaverne på, kan mange andre brancher også få glæde af.

Djurslands Erhvervsråd 13
Mød fremtidens håndværker - Ny tradition: Nytårstaffel! - Hurtigt in-
ternet – hvordan? - United Djursland, en del af Business Region Aarhus

Jaguar med lattergas 15
Kunsten at være historiker og chef 16
Han er født i Hvide Sande og vokset op på Bogø. Tog en HF og 
læste fra starten af halvfemserne kunsthistorie på Københavns 
Universitet. Har arbejdet på Arken, været leder af Grønbechs Gård i 
Hasle på Bornholm og forstander på Thorstedlund Kunsthøjskole i 
Frederikssund. Nu er han direktør for Glasmuseet Ebeltoft.

Ajour – kalender – navne – selskaber 18 
regnskaber – ledighed – boligmarked
Borekongen skærer med diamanter 22
Efter at være startet op som selvstændig i april måned, er det gået 
stærkt for Martin Christiansen og hans en-mands virksomhed MC 
Diamantskæring. Han har løst opgaver i det meste af landet og har 
allerede fået faste årsaftaler i hus.

Forside: Direktør Dan Mølgaard, Glasmuseet Ebeltoft

http://www.bygma.dk
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aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Den vigtigste ting er den der følelse af, at de 
synes, det er sjovt at være med til at løse opgaverne.

Vi har en samarbejdspartner, der går op i det, vi 
går op i. Et ord er et ord – det holder hver gang.

Mange nye  
Djursland-Gazeller

Gazeller 2013

Djursland-Gazeller 2013
Nr. i

Region

Midtjyll.

Vækst

i %

Virksomhedsnavn By Omsæt./ 

Bruttores.

i 1.000 kr.

Antal

gazelle

kåringer

22 536,2 Footprint A/S Ebeltoft 5191  1

26 481,6 Lyneborg Grønt ApS Auning 7113  1

81 282,7 Grenå Spåntagning ApS Grenaa 7152  1

102 241,4 Kr Montage ApS Balle 1857  1

131 211,6 International Furniture A/S Ørum 8663  1

209 156,7 AutoSyn ApS Tirstrup 1566  1

215 151,0 Tp Offshore A/S Grenaa 9569  3

260 125,1 Danline A/S Vivild 4301  1

270 119,0 Duratex A/S Grenaa 1095  1

284 113,3 DmpMølleservice A/S Balle 38232  7

327 100,8 Ryomgård El ApS Ryomgård 5500  1

Kilde: Dagbladet Børsen.

Kun to ud af årets 11 Djursland-Gazeller har været med på 

den eftertragtede liste før. Til gengæld er DMP-Mølleservice 

A/S i Balle Supergazelle, fordi de har været på listen syv 

gange. Det er en placering virksomheden kun deler med een 

anden på årets samlede Gazelleliste for hele landet. Vi har 

talt med fire af Djurslands nye Gazeller.

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. Regnskabs
perioder på under 12 måneder i 
udgangsåret frasorteres. Regn
skabsperioder 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.

http://www.aalsrode.dk
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Footprint A/S
Startede op med krisen
De to ejerledere Helle Leicht 
Madsen og Johnnie Nielsen fra 
Ebeltoft baserede Footprint A/S, 
havde begge været i printbranchen 
i en del år, da de i 2008 startede for 
sig selv.
“Vi startede op med krisen og 
har derfor helt naturligt lært at 
håndtere den,” siger Helle. “Det 
har faktisk været rigtig godt for os. 
Vi bor i Ebeltoft og havde lyst til at 
være os selv, samtidig med at vi 
kunne se et marked, selv om der 
er hård konkurrence.” I dag er der 
ti medarbejdere, der producerer og 
færdiggør reklameflag, bannere, 
displays osv.

Vi tror på produktion i Danmark
“Kunderne skal være trygge ved at 
handle hos os, og vi har fokus på at 
hjælpe dem, både når det brænder 
på, og når der er lidt længere tid til 
opgavene,” forklarer Helle om bag
grunden for deres succes.
“Det handler i høj grad om effek
tivitet – det er faktisk hele vores 
eksistensberettigelse, for ellers er 
vi ikke konkurrencedygtige. Vi kan 
træffe meget hurtige beslutninger 
og bringe dem til handling med det 
samme.” slutter hun.

Grenå Spåntagning ApS
Vi er fleksible
Det er ifølge ejerleder Claus 
Hyldahl, Grenå Spåntagning ApS 
i Hammelev lidt uden for Grenaa, 
den simple udgave af forklaringen 
på virksomheden succes. “De 
enkelte medarbejdere kan selv tage 
beslutninger og ud over at køre med 
maskinerne er her både nogle der 
kan tegne og programmere. Skal 
det gå hurtigt, er vi klar til at køre i 
døgndrift og den fleksibilitet, er vi 

blevet kendt for,” slår han fast.

Rolig og stabil vækst
“Det er syv år siden jeg startede 
virksomheden, så det var næsten 
lige som krisen startede,” husker 
Claus. Han kom fra en stilling som 
afdelingsleder hos Terma og fra 
kun at være to mand og en mas
kine, er der i dag 17 ansatte og 15 
CNCmaskiner. “Jeg har investeret 
i nye maskiner i takt med, at jeg 
havde råd,” fortæller han og afslører 
dermed en anden mulig forklaring 
på det positive resultat: godt køb
mandsskab.
Der produceres emner til offshore 
industrien, elektronikkasser, reser
vedele både som enkeltordrer og 
rammeaftaler. Materialerne er stål, 
messing, aluminium og plastic.

Danline A/S
Enormt presset marked
Hos Danline A/S i Allingåbro, syntes 
ejerleder Søren HøyrupHansen 
det er lidt pudsigt, at de er blevet 
Gazelle. “Vi har altid haft sorte tal, 
og vi været rigtig gode til at tjene 
penge i et enormt presset marked. 
Så målt på bruttofortjenesten har vi 
haft vækst.”
7580 % af produktionen af 
kvalitetsbadekar går til eksport, 
ikke mindst til det øvrige Scandi
navien. Der har været adskillige 
konkurser i hele Scandinavien inden 
for branchen, så der i dag ikke er 
mange aktører tilbage. “Det er mit 
indtryk at mange af vores tidligere 
kolleger ikke tog krisen alvorligt.”

Tog krisen seriøs
“Vores redning har været, at vi 
helt fra starten tog krisen seriøst,” 
forklarer Søren. “Vi har haft fokus 
på produktet – troet på det og 
skåret ind til benet på omkost

ningssiden.” Det har desværre 
betydet farvel til en række medar
bejdere, salg af biler og som Søren 
udtrykker det: “Sagde vi Jylland
Posten op. Men vi er her endnu.”
Tiderne er skiftet for virksomheden 
og forretningen køres benhårdt. “I 
dag bliver alle investeringer meget 
nøje overvejet og det er slut med 
firmature og julefrokoster. Kan vi 
vente med et kundebesøg på Fyn til 
næste uge, og så få to aftaler i hus, 
gør vi det. Det afspejler ganske godt 
hele tankegangen i virksomheden i 
dag.”

Ryomgård EL ApS
Vi taler ordentligt til kunderne
Ejerleder Henrik Kvist overtog ved 
overgangen til 2010 Ryomgård EL 
ApS. Siden har der været travlt hele 
tiden. “Jeg tror, det har været en 
stor fordel for mig, at jeg købte et 
firma, der var oppe at køre,” siger 
Henrik. “Vi laver et godt stykke ar
bejde og taler pænt til kunderen, og 
det er nok grunden til, at vi har fået 
en del nye kunder samtidig med, at 
de gamle har holdt ved,” fortsætter 
han og peger på, at han oplever, at 
mund til mund metoden virker.

Arbejder selv med
Flere af medarbejderne har været 
i virksomheden i mange år. “Selv 
om jeg engang i mellem skal hæve 
stemmen som chef, har vi et godt 
og kammeratligt arbejdsforhold. Jeg 
kommer nede fra gulvet af, og er 
der for eksempel overarbejde i en 
weekend, er jeg næsten altid selv 
med på holdet.” Henrik har siden 
starten også overtaget Ørum El og 
han konstaterer, at de mange virk
somhedshandler og udskiftninger 
i branchen, også kan have gavnet 
hans forretning.

Ejerleder Henrik Kvist, Ryomgård EL ApS

Ejerleder Søren Høyrup-Hansen, Danline A/S

Ejerleder Claus Hyldahl, Grenå Spåntagning ApS
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Send i udbud og spar 60 mio. kr.

Kom og se det store 
udvalg fra Summerbird

Gave-
kurv/kasse
Pakkes efter ønske
Eks. Kr. 500,-

Hvad du ønsker...
- skal du få
Hos Walter fi nder du den 
personlige fi rma- eller 
personalegave. I har mulighed 
for at vælge frit blandt et 
væld af spændende varer fra 
hele kloden.

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

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

Jeg sammensætter julegaven,
dine medarbejdere og kunder
bliver glade for...

Priser fra 150 kr.
Ring til Elin på 3811 9270 så finder vi sammen 

frem til, hvad de virkelig sætter pris på!

Erhvervslivets stemme i Norddjurs!
Fokus på udvikling af de lokale virksomheder

TOMMY GLINDVAD De to Djursland-kommuner 
kan, ifølge beregninger 
foretaget af Dansk Industri, 
spare næsten 60 mio. 
kr. om året ved sende 
opgaver i udbud – eller 
konkurrenceudsætte dem 
som det hedder i fagsproget 
– til samme niveau som 
gennemsnittet af de ti mest 
udbydende kommuner.

Konkurrence om opgaveløsningen 
opnås ved, at kommunerne sender 
opgaven i udbud. Private virksom
heder og eventuelt kommunen selv 
byder ind på opgaven. De indkomne 
tilbud vejes på den samme vægt, 
så det sikres, at det bedste tilbud 
vinder, så opgaven løses bedst og 
billigst.

Konkurrence om de kommunale 
opgaver bidrager også til innovation 
og nytænkning, fordi private virk
somheder ofte byder ind med nye 
og smarte måder at løse opgaven på 
med brug af ny teknologi. Det kan 
både gøre opgaveløsningen billigere, 
skabe miljøforbedringer og sikre 
medarbejderne mod nedslidning.

Løn til 124 lærere
Det samlede besparelsespotentiale 
er med 36,9 mio. kr. årligt størst i 
Norddjurs. Beløbet svarer til at kom
muneskatten kan nedsættes med 
0,7 procentpoint eller til en årlig 
lønomkostning for 78 skolelærere 
eller 112 sosu‘er.
I Syddjurs er det tilsvarende beløb 
21,6 mio. kr., hvilket kan nedsætte 
kommuneskatten med 0,4 procent
point eller lønne 46 skolelærere eller 
65 sosu‘er.

Det er løsninger på de borger
nære områder, der tegner sig for 
det største besparelsespotentiale 
i begge kommunerne. Sociale 
opgaver ligger i top i begge kommu
nerne, hvor de er på i alt 36,2 mio. 
kr. årligt. Undervisning og kultur 
tegner sig for et potentiale på i alt 
12,8 mio. kr.

Når det drejer sig om konkur
renceudsættelse af administrative 
opgaver, ligger Syddjurs over gen
nemsnittet, og har derfor på det 
punkt intet besparelsespotentiale.

http://www.hos-walter.dk
http://esconcept.dk/delikatessegaver
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Turistpris
SYDDJURS  Djurs Sommerland er blevet 
be  lønnet med Region Midtjyllands Turisme
VÆKSTpris. „Hovedprisvinderen har været en 
katalysator i dansk turisme gennem mere end tre 
årtier. På baggrund af et indgående kendskab til 
markedstendenser, skarp forståelse af målgrup
per, et stærkt fokus på udvikling af kvalitet og 
serviceniveau – og frem for alt mod og vilje til at 
foretage investeringer – har I succesfuldt udviklet 
og fornyet jeres produkt gennem alle årene,“ 
sagde Regionrådsformand Bent Hansen. 

Aqua Djurs efteruddanner
NORDDJURS  Effektiviseringer og automatise
ringer har betydet en reduktion af arbejdsmæng
den hos Aqua Djurs. Derfor har selskabet valgt 
selv at varetage opgaver, der tidligere blev løst 
af underleverandører. En række medarbejdere er 
i den forbindelse blevet efteruddannet, bl.a. til 
kloakmester.
Eksterne entreprenører løser stadig årligt opgaver 
for 5060 mio. kr.

Nyt Kvadrat samarbejde
EBELTOFT  Kvadrat har indledt et samarbejde 
med Rybaserede Akva Waterbeds. De to virk
somheder har sammen udviklet og udvalgt en 
 serie eksklusive og slidstærke stoffer, der er 
særligt egnede til brug på vandsenge. For Kvadrat 
er der tale om et nyt nicheområde, og begge 
parter har store forventninger til kombinationen af 
moderne vandsenge og eksklusive møbelstoffer. 

Algekonference
GRENAA  Omkring 100 forskere og erhvervsfolk 
har været samlet på Kystvejens Hotel og Konfe
rencecenter til Danmarks største konference om 
alger for i to dage at diskutere, hvordan vi bedst 
muligt dyrker de store makroalger – i daglig tale 
kaldet tang – og udnytter de mange forskellige ar
ter som en ny og bæredygtig ressource fra havet.
Bag konferencen stod AlgeCenter Danmark, der 
er et partnerskab mellem Aarhus Universitet, Tek
nologisk Institut, Kattegatcentret og Havets Hus.

Flere med Grenaabanen
DJURSLAND  I 2012 har der været stigninger på 
passagertallet på Grenaabanen. 
Grenaa terminalen tegner sig for den største 
stigning på 65% og 317 påstigninger pr. dag. Hele 
banen har haft en stigning på 11,2% og 764 på
stigninger pr. dag og heraf tegner påstigningerne 
på Djursland sig for de 694.

Send i udbud og spar 60 mio. kr.

Kilde: Dansk Industri (Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger)

3,0 Trafik og infrastruktur
3,2 Administration

0,0 Byudvikling

9,0 Undervisning og kultur

0,1 Sundhed

21,6 Sociale opgaver

1,5 Trafik og infrastruktur
0,6 Byudvikling

-0,7 Administration

3,8 Undervisning og kultur

1,7 Sundhed

14,6 Sociale opgaver

Opgaver, der kan konkurrenceudsættes
Byudvikling
Omfatter bl.a. faste ejendomme, 
fritidsområder og faciliteter, kirke
gårde, natur og miljøbeskyttelse 
og redningsberedskab.

Undervisning og kultur
Omfatter bl.a. folkeskolen, ung
domsuddannelser, folkebiblioteker, 
kulturel virksomhed, folkeoplysning 
og fritidsaktiviteter.

Administration
Omfatter bl.a. administrativ organi
sation, erhvervsudvikling, turisme 
og landdistrikter.

Sundhed
Omfatter bl.a. genoptræning,  
tandpleje og forebyggelse.

Trafik og infrastruktur
Omfatter bl.a. kommunale veje, 
kollektiv trafik og havne.

Sociale opgaver
Omfatter bl.a. dagtilbud til børn 
og unge, tilbud til børn, unge og 
voksne med særlige behov, tilbud 
til ældre og handicappede, tilbud 
til udlændinge, revalidering samt 
arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Besparelsespotentiale Norddjurs, mio. kr. årligt

Besparelsespotentiale Syddjurs, mio. kr. årligt

Note: Besparelsespotentialet er beregnet ud fra, hvad den enkelte  
kommune kunne konkurrenceudsætte opgaveløsninger for, hvis den  
konkurrenceudsatte lige så meget som gennemsnittet af de ti mest  
konkurrenceudsættende kommuner for hver af de seks opgavetyper.
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Visionen er, at kommunen senest 
i 2017 er blandt de 25 bedste i 
landet, når det kommer til den 
samlede erhvervsvenlighed. Place
ringen i DI‘s undersøgelse i 2013 
er en beskeden 43. plads blandt 
de 96 deltagende kommuner, men 
da kommunen i 2012 indtog en 
30. plads, burde en 25. plads være 
inden for rækkevidde på fire år.

Djurslands Erhvervsråd er da 
heller ikke imponeret over kom
munens ambitionsniveau, og stiller i 
øvrigt spørgsmålstegn ved, om der 
skal laves andre målinger end den 
benchmarking, Dansk Industri og 
Dansk Byggeri gennemfører hvert år 
i samtlige kommuner:

„Det er jo dem der anvendes som 
pejlemærker alligevel. Så hellere 
bruge energien og sætte overlig
geren højere end blandt de 25 
bedste“, bemærker erhvervsrådets 
bestyrelse.
Med hensyn til erhvervsservice 
vil Norddjurs „skabe den bedste 
erhvervsservice i Danmark“ i målpe
rioden. Det skal ske ved at forbedre 

Carlo From Christensen

Virksomhedservice 
frem for kontrol
Stem en erfaren 
erhvervsmand ind!

Kovsted & Skovgård er et seriøst
revisions- og rådgivningsfi rma, der
med baggrund i revisors opgaver
med regnskab, skat og revision
tilbyder kunderne en engageret
indsats, som nærmeste samarbejds-
partner. 

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft · Hovedgaden 34, 1 sal, 8410 Rønde · Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N
Tlf. 7022 0999 · Fax 7023 0999 · mail@kovsted.dk · www.kovsted.dk

Henning Kovsted hk@kovsted.dk René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

Kontakt os for 
en uforpligtende 

drøftelse

Lyd & Billede Eksperten · Hovedgaden 45 · 8410 Rønde · 86 37 20 11 · www.LBeksperten.dk

Nyt navn  
– samme gode service

Velkommen til Lyd & Billede Eksperten.

Nyt navn… men stadig på farten med vores 

veludannede  serviceteknikere . 

Vi løser  opgaver  i alle størrelser – projektering, 

rådgivning , montering, installation og service. 

Vi har fokus på tæt dialog, dine ønsker og behov.

Vi  har eksisteret siden 1967 og er Djurslands største lyd- og billedeforretning. Vi tilbyder et stort udvalg af kvalitetsprodukter inden for lyd, billede, elektronik og tilbehør…  

MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32 

Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

Vil levere den  
bedste erhvervsservice  
i Danmark

http://www.kovsted.dk
http://www.LBeksperten.dk
http://www.rjakobsen.dk
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Samler affald under jorden
GRENAA  Boligselskabet B45 har i samarbejde 
med Reno Djurs etableret undergrundscontainere 
i en af deres afdelinger. Det betyder færre tøm
ninger, lettere sortering og en minimering af luft
generne. Reno Djurs forventer at der vil komme 
flere af den type løsninger i fremtiden.

+20 % i Djurs Sommerland
SYDDJURS  En stigning i antal gæster på 20 % 
i forhold til 2012 og næsten 100.000 gæster over 
rekordåret 2011, er det flotte resultat for sæson 
2013. „Det har på alle måder været en fantastisk 
sæson. Vores største investering nogensinde i 
Danmarks længste rutschebane Juvelen er blevet 
taget utroligt flot imod af vores gæster, og samti
dig har vejret i år været ægte sommerlandsvejr,“ 
siger en tilfreds adm. dir. Henrik B. Nielsen.

Flere byggesagsbehandlere
DJURSLAND  De to Djursland kommuner har 
planer om at ansætte hver to sagsbehandlere. 
„Vi mærker klare forbedringer med hensyn til helt 
ukomplicerede sager. Til gengæld er der i den 
grad plads til forbedringer med hensyn til miljø
tilladelser. Jeg kender en sag, der har strukket 
sig over fire et halvt år,“ har formand Ole Brus 
Sørensen fra Syddjurs Erhvervsforening udtalt til 
Aarhus Stiftstidende. Kommunalbestyrelsen har 
derfor i det kommende budget afsat midler til to 
nye stillinger målrettet til at håndtere miljøsager.
I Norddjurs er der indarbejdet nye tankegange 
og processer og især indførelse af den såkaldte 
quickekspedition har været en succes. Det er nu 
muligt at komme i kontakt med en byggesags
behandler hele ugen, hvor man hidtil kun har 
kunnet henvende sig telefonisk mandage og 
torsdage.
„En effektiv sagsbehandling er afgørende for 
en god borger og erhvervsservice,“ påpeger 
Miljø og Teknikudvalgsformand Jens Meilvang og 
tilføjer: „Med ansættelse af to nye medarbejdere 
og en flok nuværende, der har gennemgået et ef
fektiviseringsforløb, er jeg overbevist om, at vores 
byggesagsbehandling nu har fået den saltvands
indsprøjtning der er nødvendig for at opnå en 
optimal service.“

Møbeldesiger på udstilling
GRENAA  Hans Sandgren Jakobsen deltager med 
et smykkeskrin på Snedkernes Efterårsudstilling 
2013, der har temaet „opbevaring“. „I en del år 
har jeg designet og snedkereret bakker og bokse 
til forskellig formål. Jeg har eksperimenteret med 
talrige samlingsmetoder og måder at bearbejde 
træet på, så geringer og hængsler får et funktio
nelt og æstetisk udtryk,“ udtaler møbeldesigne
ren.
Skrinet er fremstillet i pæretræ, ahorn, læder og 
rustfrit stål og Østjysk CADCAM A/S er blandt 
producenterne.

og forfine kommunens „One Stop“ 
model, så virksomheder og iværk
sættere oplever, at de kun skal ringe 
ét sted hen for at få hele „pakken“. 
I den forbindelse efterlyser er
hvervsrådet klare mål for forbedring 
af byggesagsbehandlingen. Dansk 
Byggeri vil have servicen udvidet til 
også at omfatte den regionale og 
nationale service, som man bl.a. 
praktiserer i Odense.

Både LO Djursland og Erhvervsrådet 
vil have mere fokus på iværksæt
teri, „der skal mange flere i gang 
som selvstændige“, hedder det fra 
erhvervsrådet. Fire linier om at sikre 
høj kvalitet i vejledningen er slet 
ikke nok, er rådets konklusion.

Der efterlyses mere og bedre dialog 
mellem kommune og virksomheder 
i Norddjurs fra både Dansk Byg
geri og Djurslands Erhvervsråd, der 
konkret vil have „aktører, der er 
tæt på »kogepladen«“ mere med i 
dialogen.

Når den endelige 
erhvervspolitik er 
vedtaget senere på 
året, skal den følges 
op af treårige hand
lingsplaner med kon
krete mål, så det kan 
tjekkes, at effekten 
i realiteten betyder 
nye virksomheder, 
arbejdspladser og 
iværksættere – og 
om virksomhederne 
er tilfredse med den 
kommunale informa
tion, markedsføring 
og service.

Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

A
12025

En sparringspartner 
i øjenhøjde

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

KPMG i Grenaa, Storegade 1, telefon 73 23 30 00

kpmg.dk

Vil levere den  
bedste erhvervsservice  
i Danmark

Forslaget til ny erhvervspolitik i Norddjurs 
for perioden 2014-2017 har netop været i 
offentlig høring, og nu bliver forslaget rettet til 
efter kommentarer fra både Djurslands Erhvervsråd, 
LO Djursland og Dansk Byggeri, SF-Norddjurs samt 
fra kommunens arbejdsmarkedsudvalg.

http://www.bentklausen.dk
http://www.kpmg.dk
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Der kommer lidt vanddamp ud af 
skorstenen på Trustrup  Lyngby 
Varmeværk ellers er det ikke nemt 
at se, at anlægget leverer varme til 
omkring 500 forbrugere i lokalom
rådet. At der er fokus på ansvarlige 
miljøforhold, er tydeligt, miljøcertifi
ceringerne pryder væggen, og vær
ket nyder godt af sit medlemskab af 
udviklingsgruppen for varmeværker 
under Miljøforum Norddjurs Erhverv.

Møder med guldkorn
Driftsleder Michael Meldgaard Chri
stensen har stor glæde af netværket 
og er yderst begejstret for effekten 
af det kollegiale samarbejde. „Det 
fungerer på den måde, at Norddjurs 
Kommune fungerer som sekretær 
for gruppen, og står for alt det prak
tiske. Vi mødes ude på de enkelte 
varmeanlæg og skiftes til at komme 
med indlæg, der er relevante. Der 

kommer virkelig mange guldkorn, 
jeg kan bruge til noget i min daglige 
drift, ligesom jeg er sikker på, at 
andre kan bruge mine.“

„Der kommer virkelig mange 
guldkorn, jeg kan bruge til 
noget i min daglige drift.“

Konkret er det lykkedes var
meværket i Trustrup, at reducere 
udledningen af stoffet cadmium til 
under det halve af grænseværdien. 
„Vi lavede nogle forsøg og endte 
med selv at lave et billigt anlæg af 
et stativ og nogle plasticbaljer med 
savsmuld, som vi filtrerer vandet 
igennem,“ forklarer Michael, der 
med den løsning, har været med til 
at inspirere andre varmeværker til 
lignende anlæg.

Advertorial

Målet er at formidle og udveksle erfaringer og 
viden, for at reducere de deltagende virksomheders 
miljøbelastning og forøge deres produktivitet. At det 
virker, er udviklingsgruppen for varmeværker under 
Miljøforum Norddjurs Erhverv et godt eksempel på. 
Den måde at håndtere miljøopgaverne på, kan mange 
andre brancher også få glæde af.
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Michael har også samlet viden i 
gruppen til at gennemført kvalitets
sikring af værkets arbejdsrutiner, 
et fokus han har bragt med fra sit 
tidligere job. „Jeg har en fortid 
fra Dong, hvor vi nærmest havde 
sikkerhedshjelmen på i bad,“ siger 
Michael med et glimt i øjet.

„Vi hjælper med at holde 
styr på tingene, så det bliver 
nemt for virksomhederne.“

Frirum uden kontrol
Hos Norddjurs Kommune er det 
civilingeniør Carsten T. Willadsen, der 
står for Miljøforum. „Som tilsyns
myndighed har vi stor interesse i, at 
virksomhederne er miljøbevidste og 
overholder gældende lovgivning,“ 
fremhæver han. „Men vi kan mærke, 

at miljøforum skaber et frirum, som 
giver virksomhederne mulighed for at 
få nogle uformelle samtaler med fo
kus på udvikling og miljøspørgsmål.“

„Der er også andre 
fagområder, som vi er klar til 
at hjælpe i miljøforum, når 

de har behov for det!“

Kommunen har også mulighed 
for, at forhåndsbriefe om kommende 
regler og miljøkrav, ligesom de kan 
hjælpe med at skaffe kompetente 
eksterne foredragsholdere.

„Vi hjælper med at holde styr 
på tingene, så det bliver nemt for 
virksomhederne,“ siger civilinge
niøren, der ikke lægger skjul på, at 
udviklingsgruppen for varmeværker 
er en af de store succeser. „Men der 

er også andre fagområder, som vi er 
klar til at hjælpe i miljøforum, når de 
har behov for det!“

Ikke umiddelbare konkurrenter
At der er en meget stor vilje til 
vidensdeling blandt varmeværkerne, 
kan naturligvis skyldes, at de ikke 
direkte er konkurrenter. „Vi er 
kolleger og sparer med hinanden 
også uden for de fastlagte møder,“ 
præciserer Michael. At se sine 
faglige konkurrenter som kolleger 
er ifølge Carsten en kæmpe fordel 
i miljømæssig sammenhæng. „De 
kan spare rigtig mange ressourcer 
og der kan laves mange miljøforbed
ringer ved at dele sine erfaringer i 
udviklingsgrupper, lige som mange 
af vores aktive medlemmer har 
opnået at få et GMC Miljøcertifikat,“ 
slutter Carsten T. Willadsen.

Advertorial

Få inspiration  
til bedre 
miljøhåndtering

Driftsleder Michael Meldgaard Christensen, Trustrup - Lyngby Varmeværk
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Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R E R  A / S

  Stationsplads 4,   8500 Grenaa   - Tlf. 8630 0355   

  Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Kvalitet og Omtanke
 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Professionelt værksted

Svend Pilgaards professionelle værksted 
beskæftiger sig bl.a. med:

l  Alt i reparationer af personbiler, varebiler, 

  lastbiler og busser 

l  Eftersyn, olieskift, bremser og styretøj

l  Lovpligtig eftersyn og reparation af fartskrivere

l  Fejludlæsning

l  Bremseprøve også på lastbiler

l  Salg og udskiftning af dæk

l  Styretøjsudmåling med firehjulsudmåler

l  Reparation og servicering af aircondition

l  Reparation og udskiftning af ruder.

Vi servicerer og reparerer 
alle bilmærker og yder 
3 års garanti på reservedele

Svend Pilgaard Automobiler A/S · Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 · www.svendpilgaardautomobiler.dk

Book en prøvetur!
Kontakt os og lad os give dig  

et uforpligtende tilbud!

NY

http://www.nyborg-s.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
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United Djursland, en del af Business Region Aarhus
Djursland, en perle midt i Danmark. 
Vores geografiske beliggenhed 
som nabo til to store vækstområder 
Randers og Aarhus, og Grenaa midt i 
Kattegat.

Siden 2005 har de to kommuner 
arbejdet med integration af 8 kom
muner: Skolesammenlægninger, 
borgerservice, ældreområdet, børne 
og ungeområdet, implementering af 
IT systemer. Men processen må ikke 
standse her. 

Efter ganske få år mærker vi ændrin
gerne: Vi får lidt længere at køre til 
vores supersygehus, men kompeten
cen er i verdensklasse.

Business Region Aarhus trækker 
udvikling, arbejdspladser og forskning 
til den Østjyske region.

Djursland skal være med på vog
nen, men vi er bestemt ikke alene, 
Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Bil
lund, Viborg, de kommer fra syd, vest 
og nord… Djursland skal fortsat have 
fokus på udvikling af infrastrukturen, 
uddannelse af vore unge mennesker, 
iværksættere, turisme og bosætning.

Det nye Randershængsel til E45 
bringer Djursland tættere det nordlige 
Danmark. Nu gælder det forlængelse 
af Mvej 15 til Djursland, og at Guden

åens nord og sydside gøres landfast 
i den østlige ende, så trafikken ikke er 
afhængig af færgens lukketid og en 
tilfrossen fjord. Sådanne restriktioner 
lagde vi bag os i sidste århundrede!

Turistsæsonen skal udvides med 
et centralt beliggende helårsresort, 
med vandaktiviteter og indendørs 
forlystelser i tæt samarbejde med 
Nationalparken og turisterhvervet. 
Skoletjenester og erhvervsturisme 
skal fortsat udbygges.

Det vil generere vækst i de vinter
måneder hvor mange attraktioner 
ligger i dvale. 
Det næste hold politikere skal 
fortsætte det visionære arbejde, 
fortsætte arbejdet med at samle 
Djursland til een enhed og give tu
rismen, erhvervs og kulturlivet rum

melige arbejdsvilkår, så vil Djursland 
blomstre.

Ole Sørensen
Rejsecenter Djursland
Næstformand, Djurslands Erhvervsråd
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Mød fremtidens  
håndværker
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 
giver sit bud på, hvad der kommer 
til at ske i byggebranchen de kom
mende år hos Viden Djurs på tirsdag 
den 12. november kl. 17:30. Du kan 
også få et smugkik i Viden Djurs‘ 
nye sciencecenter, hvor direktør 
Ole Svit viser rundt. Det er gratis at 
deltage!

Ny tradition: Nytårstaffel!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
fredag den 10. januar kl. 16.

Djurslands Erhvervsråd inviterer 
her alle medlemmer til at være 
med til at skyde det nye erhvervsår 
i gang. Vi byder på champagne, 
pindemadder og kransekage til det 
stående taffel, hvor der også bliver 
rig mulighed for at sige godt nytår til 
netværket.

Vi inviterer også den nye politi
ske ledelse i de to kommuner til at 

komme og fortælle om deres planer 
for erhvervspolitikken og konkrete 
initiativer, der hjælper virksomheder
nes vækst, i 2014.

Nærmere besked om arrange
mentet i næste nummer af Erhverv 
Djursland.

Hurtigt internet – hvordan?
Mange både små og store virksom
heder på Djursland har svært ved at 
få den hastighed på deres internet, 
de har behov for. Vi vil gerne i er

hvervsrådet være katalysatorer for, 
at det bliver bedre hurtigt! Derfor 
planlægger vi, i samarbejde med 
den lokale internetudbyder Prima
net, at holde et temaarrangement, 
hvor vi stiller skarpt på den elek
troniske infrastruktur på Djursland 
– og hvordan vi kan gøre noget ved 
det. Det bliver i februar – og du får 
datoen senere.

Bestyrelsens klumme

Bliv medlem af Djurslands Erhvervsråd
Bliv en del af vores virksomhedsnetværk med over 200 medlems

virksomheder og bliv inviteret til spændende virksomhedsbesøg og 
aktuelle temaarrangementer.

Kontingent kun 880 kr./år incl. moms (op til 9 medarb.)

Se mere og meld dig ind på  

www.djurslandserhvervsraad.dk
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Fremtidens håndværker
Tirsdag d. 12. november
17.30 Velkomst ved Ole Brus  
Sørensen og Harald Grønlund
· Fremtidsforsker Jesper Bo  
 Jensen.
· Rundvisning i Viden Djurs‘ nye 
 sciencecenter af Ole Svit.
· Let traktement undervejs
20.00 Tak for i aften 
Tilmelding senest d. 11. november:  
87 58 04 53 eller lotte@videndjurs.dk
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Snedkermesteren 
vil fra sløjt til vækst

Harald Grønlund

Stem personligt på

Produktionsarbejdspladser  
er nøglen til velfærd

Politik fra ”maskinrummet”

Værkstedshumoren  
tilbage i politik

Vi høvler  
bureaukratiet væk

Mere fokus på  
erhvervsud- 
dannelserne
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Jaguar E Series II
Britisk bygget sportsvogn.
Den er produceret i 72.507 eksemplarer.
Producent: Jaguar Cars Ltd
Produktion: 1961  1974
Teknik: 6 cyl. rækkemotor DOHC  
 på 4.235 ccm
 265 HK
 0100 på 7,0 sek,  
 topfart 242 km/t
 automatgear

Med en far der var vild med ameri
kanerbiler, lå det lige for, at Regi
onschef Torben Kristensen, EL:CON 
Grenaa A/S, arvede interessen for 
særlige køretøjer. „Jeg har altid haft 
et eller andet med benzin at gøre, 
og i starten var det også cowboybi
lerne fra USA, der især fascinerede 
mig,“ beretter Torben med et stort 
smil.

I studietiden blev SU‘en strukket 
lidt ved at dyrke hobby‘en. „Nogle 
gange købte jeg en bil nærmest i en 
papkasse, samlede den og solgte 
den igen,“ husker han.

Jaguaren
Det var interessen for at køre ræs, 
der bragte ham tæt på Jaguaren. 
„Det var en skotøjsfabrikant på Fyn, 
der havde samlet en otteti biler. 
Han var på spanden og solgte ud 
af dem, så i november 1994 var jeg 
den lykkelige ejer af en Jaguar E.“ 
Bilens 265 heste skulle bruges til 
ræs, og der blev foretaget nogle tek
niske justeringer, blandt andet blev 
der monteret en tank til lattergas 
og en særlig indsprøjtning, så bilen 
kunne yde over 100 HK 
ekstra.

Familie-hygge-bil
Efter seks til otte år som banebil, 
blev Jaguaren pensioneret. „Det var 
lidt synd at blive ved med at køre 
ræs i en så smuk bil, så jeg fandt en 
anden banebil og bruger i dag kun 
Jaguaren til ren hyggekørsel. Fra 
påske til efterårsferie. Om vinteren 
kommer den ikke ud.“

Torben er medlem af Jaguarklub
ben og deltager forskellige hyg
geture. „Vi pakker picnicsættet og 
tager ud i det blå med madpakke 
eller kører spontane småture, når 
vejret er godt.“

Laver alt selv
Torben har ikke glemt tricksene fra 
ungdommens papkasseprojekter og 
det kan ses på den super velholdte 
Jaguar, der stadig er i originalfar
ven. „Når man har et job, der er så 
krævende som mit, er det perfekt 
at have en hobby. Så jeg laver alt på 
bilen selv, og holder også selv min 
ny baneræser – en Alfa Romeo – 
ved lige,“ slutter Torben, der er ved 
at gøre klar til en lørdag med ræs i 
gocart ude i lufthavnen.

Jaguar med lattergas



Han er født i Hvide Sande og vokset 
op på Bogø. Tog en HF og læste fra 

starten af halvfemserne kunsthistorie 
på Københavns Universitet. Har arbejdet 

på Arken, været leder af Grønbechs 
Gård i Hasle på Bornholm og forstander 

på Thorstedlund Kunsthøjskole i 
Frederikssund. Nu er han direktør for 

Glasmuseet Ebeltoft.
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Direktør Dan Mølgaard, Glasmuseet Ebeltoft



Du skal ikke lade dig snyde af, at Dan Mølgaard‘s CV 
mest af alt ligner en standard karrierevej for en kultur
institutions førstemand. For vejen har på ingen måde 
været ligeud og valgene har ikke nødvendigvis været 
planlagt i detaljer i forvejen. Og så er han bestemt ikke 
den typiske kunsthistoriker.

En skæv profil
Om det er generne fra moren, der er billedkunstner 
eller fra faren, der har været tømrermester, der præger 
Dan, er svært at afgøre. „I studietiden arbejdede jeg 
om sommeren i Tivoli, hvor jeg startede som kontrollør 
i rutchebanen,“ fortæller Dan. Hans tekniske snilde og 
iderigdom gjorde, at han senere også blev beskæftiget 
med vedligeholdelse og opsætning af nye forlystelser. 
„Ved siden af mit fag som kunsthistoriker har jeg altid 
været praktisk og teknisk orienteret. Det var mig de 
hev fat i, hvis der skulle være lys, men ingen lampe, 
eller et eller andet skulle kunne svæve frit i rummet.“

„Måden vi rejser på, er stadig den 
samme. Vi bestiller flybilletter  

og måske den første overnatning,  
og så ser vi, hvad der sker.“

Verden skal udforskes
Hvor sommeren var fyldt op med arbejde, blev der tid 
til længere rejser i vinterhalvåret. „Min kone og jeg har 
rejst meget og tog på lange ture i vores kassevogn, 
blandt andet til Jordan og Syrien. Det har været med 
til at sætte tingene i relief og åbne mine øjne for andre 
kulturer og livsformer,“ forklarer Dan.

Fire børn senere er rejserne i kassevognen skiftet 
ud med flyrejser. „Vi har bl.a. været i Thailand, men 
måden vi rejser på, er stadig den samme. Vi bestiller 
flybilletter og måske den første overnatning, og så ser 
vi, hvad der sker.“ Til december drager det meste af 
familien nogle uger til Vietnam på rygsækferie.

Vejen til Ebeltoft
I firserne blev der også tid til et højskoleophold. Det 
var i Rønde og allerede dengang, fik Dan et godt øje 
til Djursland. „Jeg blev faktisk rigtig begejstret for 
området, og syntes det kunne være et spændende 
sted at bosætte sig.“ Det var imidlertid på Sjælland og 
Bornholm, de næste stationer ventede.

„Nu er den gal, det er i Jylland,“ fortalte Dan sin 
kone Camilla, da stillingen i Ebeltoft lokkede. „Men hun 
har altid haft en fornemmelse af, at vi en dag rykkede 
til Jylland.“

„Jeg har aldrig sluppet min lyst til det praktiske og 
jeg har gennem årene forvandlet tre håndværkertilbud 
til menneskeboliger,“ siger han med et smil. Til gen
gæld var deres nye hus i Ebeltoft næsten indflytnings
klart. „Jeg har slugt nok gipsstøv i min tid.“

„Jeg har aldrig sluppet min lyst  
til det praktiske og jeg har gennem  

årene forvandlet tre håndværkertilbud  
til menneskeboliger.“

Det ligger i kunsten
Det var nok lidt tilfældigt, at han landede på netop det 
studie, og han tænkte først over, at det er et typisk 
kvindestudie, da han første gang mødte op på universi
tetet. „Vi var to mænd og 32 kvinder,“ husker Dan.

Han og hans familie er blevet super modtaget i 
Ebeltoft og han er utrolig glad for sin nye rolle. Han kan 
lide, at det er en lille organisation, hvor alle bidrager 
og er fleksible. „Jeg syntes, at museet er et fantastisk 
sted med en solid lokal forankring, og jeg har det godt 
med, at barren er sat højt. Selv om pengene er små, er 
ambitionerne store,“ slår han fast.

At han ser kunst i et større perspektiv er sikkert: 
„Jeg ser ingen modsætninger mellem erhverv og 
kunst. Kunstnere gør jo netop det, vi altid har været 
gode til. Er innovative, ser nye muligheder og per
spektiver. Holder os skarpe. Det er det, rigtig mange 
mener, vi skal leve af i fremtiden,“ slutter direktøren, 
der iøvrigt selv er en habil tegner og maler, der finder 
lærred og pensler frem, når tiden tillader det. Det gør 
den sjældent, men på ønskelisten er også planen om, 
en gang selv at lære at bygge sin egen lille båd.

Kunsten at være 
historiker og chef
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Ebeltoft Strand
Claus Udengaard er ny køk
kenchef i Restaurant ES på 
Ebeltoft Strand. Mesterkok
ken har tidligere forpagtet 
Endelave Kro samt været køk
kenchef på bl.a. Nørre Vissing 
Kro, Fakkegrav Badehotel og 
Svineriet. Claus har fokus på 
produkter fra mindre økologi
ske producenter i nærområdet 
og han arbejder tæt sammen 
med Økologisk Landsforening 
og Dyrenes Beskyttelse.

Midtjysk Erhvervs-
køreskole ApS
Anny og Niels Christiansen 
Ohlrich, som tidligere har 
drevet Grenaa Autoophug & 
Import, samt NACTransport, 
har på Rolshøjvej i Grenaa 
åbnet en afdeling af Midtjysk 
Erhvervskøreskole ApS, som 

Eksporttur til Moskva 
og St. Petersborg
10.-15. november. Rusland vil i 2014 
være verdens 8. største økonomi. 
Få indsigt i markedsmuligheder og 
udfordringer. Mød og netvæk med 
russiske parter, som har langstrakt 
erfaring på det russiske marked.
Ar.: Eksportforeningen, 
martin.winkel@dkexport / 6020 8557.

Fremtidens håndværker
12. november. kl. 17.30 til 20.00, Viden 
Djurs, N. P. Josiassensvej 44, Grenaa. 
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen: Hvad 
fremtidens håndværker skal kunne og 
hvordan brancherne vil udvikle sig.
Ole Svit, direktør for Viden Djurs, 
rundvisning i skolens nye sciencecenter 
og Samarbejde mellem praksis og teori.
Incl. let traktement.
Ar.: Djurslands Erhvervsråd og Syddjurs 
Erhvervsforening.

Tilmelding Lotte Nørgaard 8758 0453 / 
lotte@videndjurs.dk

Erhvervspolitik i Syddjurs
18. november. kl. 7.30 Syddjurs 
Udviklingspark, Fabriksvej 5, Mørke. 
Morgenmøde for erhvervsdrivende 
og iværksættere. Mød byrådets 
repræsentanter dagen før dagen.
Ar./tilmelding: Syddjurs Erhvervsforening,
hm@syddjurserhverv.dk
Info: www. syddjurserhverv.dk

Konceptudvikling af fremtidens 
landsbybutik på Djursland
18. november. kl. 19 til 22 i Glassalen i 
Kolind. Opstarts og informationsmøde. 
Fremtidens dagligvarebutikker kan/
skal udvides til ”servicecentre” for 
lokalområdet. For indehavere/forpagtere/
bestyrelser af dagligvarebutikker og 
gårdbutikker samt borgerforeninger og 
distriktsråd i lokalsamfund under 1000 
indbyggere på Djursland.
Ar./info www.LAGDjursland.dk
Tilmelding: koordinator@lagdjursland.dk 
/ 2055 3305.

Læhegn eller vindmøller i ledelse
5. dec. kl. 12.30 til 14.30 Temamøde 
på Kystvejens Hotel, Kystvej 26, 8500 
Grenaa. Ledelse over landegrænser 
v/Kurt Skov, Blue Water Shipping. 
Betydningen af god – og stærk ledelse
v/Træner Kasper Hjulmand, FC Nord
sjælland. Slap line eller stramme tøjler i 
bestyrelsesledelse v/Best.for. Michael 
Christiansen, bl.a. Danmarks Radio
Paneldebat.
Tilmelding dwp@djurswindpower.dk
Info: www.djurswindpower.dk.

Nytårstaffel
10. januar 2014 kl. 16.00. 
Djurslands Erhvervsråd inviterer alle med
lemmer til champagne, pindemadder og 
kransekage. Reserver allerede nu dagen
Info: www.djurslandserhvervsråd.dk

http://www.djurswindpower.dk
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Nye selskaber
Norddjurs
35486143  DANANOR ApS ..................................................................................  03.10.2013
35513779  PARADISFISKEN ApS.........................................................................  10.10.2013

Syddjurs
35483373  L B 30092013 ApS ............................................................................ 30.09.2013
35516433  STUTTERI EVO ApS .......................................................................... 15.10.2013
35517707  WORK HORSE ApS .......................................................................... 18.10.2013
29822905  ØERS MASKINFABRIK ApS .............................................................. 16.10.2013
29822972  ØSTJYLLANDS VEJHJÆLP ApS ...................................................... 16.10.2013

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs 
37985477  REVISIONSFIRMA HOLGER PETERS ApS ........................................  23.09.2013
24205649  RUBEK EMBALLAGE A/S ..................................................................  25.09.2013
26301130  STENVADAM ApS ..............................................................................  26.09.2013
33959826  LUNCH BOXEN ApS ..........................................................................  28.09.2013
29008884  JAST GRENAA ApS ............................................................................  29.09.2013
32083315  GRENAA VVS SERVICE ApS ..............................................................  10.10.2013
15828609  US VANDTEKNIK ApS ........................................................................  10.10.2013
33251114  MWORKERS ApS .............................................................................  21.10.2013

Syddjurs
34708967  DESIGNPLAKAT ApS..........................................................................  26.09.2013
32880673  DJURS TOTALBYG ApS .....................................................................  27.09.2013
28680015  MARTIN MUNCH ApS .......................................................................  28.09.2013
33751117  MUNJI DENMARK ApS .....................................................................  28.09.2013
27251773  BYGMON ApS ....................................................................................  01.10.2013
29426562  HUSENE A/S ......................................................................................  01.10.2013
25565541  OLE HEDENSTED ApS ......................................................................  01.10.2013
30577698  MESBALLE MURERFORRETNING ApS ............................................  02.10.2013
30346750  JHP KIOSK ApS ..................................................................................  10.10.2013
32832881  HANDELSFIRMAET A/S 102013 .......................................................  14.10.2013
32672388  LYKKESTRUP BYG ApS ......................................................................  18.10.2013
18807572  PANI ApS ............................................................................................  18.10.2013
21335738  JUNIOR CLOTHING ApS ...................................................................  21.10.2013

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Nørredjurs 
El-forretning
Auning ElService har solgt af
delingen Nørredjurs Elforret
ning – tidligere kaldet Nørre 
Djurs Elforretning – i Voldby til 
Søndergaard ApS i Grenaa.

OK Plus i Trustrup
Butikken ved OK Plus i Tru
strup, har fået ny forpagter. 
Det er Lene Rasmussen, der 
selv skal stå de økonomiske 
og administrative opgaver, 
hvorimod det er datteren 
Charlotte, der bliver butikkens 
daglige drivkraft.

Huset
Finn og Birthe Rasmussen har 
overtaget restauranten Huset 
i Grenaa efter Tina Knop. Finn 
har i 25 år været hoteldirektør, 
blandt andet på en række 
af Marriottkædens hoteller, 
senest i Moskva.

Erano A/S solgt
Erano A/S i Randers er overta
get af Lund Metal A/S i Terp, 
der er et søsterselskab til 
Ltek A/S i Nørager og som or
ganisatorisk fungerer som en 
selvstændig enhed. Arbejds
områderne er laserskæring, 
bukning, stansning, drejning, 
certificeret svejsning, samt 
lakering. 

Envision Energy
Den kinesiske vindmølle
producent Envision Energy 
etablerer sig i Grenaa med 
610 mand. Det er i høj grad 
samarbejdet Djurrs Wind 
Power, der er baggrund for 
etableringen. ”Kombinationen 
af et stærkt netværk mellem 
kompetente virksomheder og 
et fokus på at gå nye veje, har 
afgjort beliggenheden,“ siger 
direktør Anders Rebsdorf, 
Envision Energy.

udbyder alle AMU chaufførud
dannelser, efteruddannelser 
samt kørekort til lastbil eller 
bus. Uddannelserne tilbydes 
både som dag og aftenhold. 
Virksomheden har desuden af
delinger i Viborg og Randers.

Lindhardt Steffensen 

Cand. Jur. Nicolai Lund Søren
sen (36), er tiltrådt som advo
kat hos Lindhardt Steffensen 
Advokater i Grenaa. Nicolai 
skal primært arbejde indenfor 
selskabsret, insolvensret, 
forsyningsret og procesret.
Han kommer fra en stilling 
som militærjuridisk rådgiver i 
Forsvaret og har desuden væ
ret hos Advokatfirmaet Hjul
mand Kaptain i Nordjylland.

Advokat Pernille Bønløkke 
er udnævnt som associeret 
partner hos Lindhardt Steffen
sen Advokater og er dermed 
indtrådt i ledelsen. Hun blev 
Cand. Jur. i 2009, og har 
været advokatfuldmægtig og 
senere advokat hos Lindhardt 
Steffensen Advokater. 

Alle data er indhentet i perioden 
27.09. - 25.10.2013.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S Grenaa Motorfabrik
Søndre Kajgade 35, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 20,2 (17,8)
Resultat før skat 5,9 (4,9)
Egenkapital 9,6 (9,2)
Antal ansatte  ()

Aktieselskabet Mikael Laursen Of 
Denmark
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 0,6 (0,3)
Egenkapital 4 (4,4)
Antal ansatte  ()

Anpartsselskabet af 10/1 2006
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 0,4 (1,8)
Resultat før skat 0,4 (0,0)
Egenkapital 2,2 (1,5)
Antal ansatte 3 (4)

Bolighuset Grenaa ApS
Trekanten 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,9)
Resultat før skat 0,5 (0,1)
Egenkapital 1,1 (0,7)
Antal ansatte 3 (7)

Brix Grafisk Kommunikation ApS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 8,4 (9,1)
Resultat før skat 0 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte  ()

Danline A/S
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,3)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 7,5 (7,9)
Antal ansatte  ()

Eurotech Ebeltoft ApS
Martin Hansens Vej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,5)
Resultat før skat 0,2 (0,5)
Egenkapital 2,4 (2,6)
Antal ansatte 7 ()

Ican A/S
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,6)
Resultat før skat 0 (0,1)
Egenkapital 2,5 (2,5)
Antal ansatte  ()

Nymann Autoparts A/S
Ebdrupvej 2527, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 18,1 (18,4)
Resultat før skat 6,1 (5,8)
Egenkapital 82,9 (78,3)
Antal ansatte   ()

http://www.nykredit.dk
http://www.sparekassendjursland.dk
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Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Ny virksomheds-hotline
når du har behov for jobassistance 
fra Jobcenter Syddjurs

Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft 
Tlf.: 87 53 54 40 · www.jobcentersyddjurs.dk

Jobkonsulenterne sidder parate til at 
hjælpe dig med finde dine nye 
medarbejdere, uanset om det er 
ordinære jobs, løntilskudsjobs, 
virksomhedspraktikker eller fleksjob. 
Vi finder den kvalificerede arbejds-
kraft eller den praktikant, der har 
behov for at afprøve nye jobområder.

Hvis du tror på styring efter værdier og rammer
– så stem på Benny Hammer!

www.bennyhammer.dk
facebook.com/benny.hammer.politik

Stem personligt på en energisk politiker 
og erhvervsmand med handlekraft!
Motorvej og letbane
Jeg vil have letbanen opgraderet, så vi får halvtimesdrift og 
gennemgående tog til Aarhus. Djurslandmotorvejen skal 
fortsætte helt til Grenaa Havn.

Mobil virksomhedsservice
Jeg vil have både Jobcentret og erhvervsservice tættere på 
virksomhederne, så vi sammen kan skabe reelle arbejdspladser. 
Vi skal selv være tovholdere i vores erhvervsservice.

Lad de private virksomheder komme til
Vi skal lade private byde på flere opgaver, både med hensyn til 
køb af varer og ydelser. Det giver billigere og bedre løsninger.

http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.jobcentersyddjurs.dk
http://www.bennyhammer.dk
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HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

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

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

 

Rygaard Transport & Logistic A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 143,8 (138,1)
Resultat før skat 8 (8,1)
Egenkapital 66,6 (60,9)
Antal ansatte 238 (238)

Scanding A/S
Djursgade 31, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,6)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 1,4 (1,2)
Antal ansatte  ()

Schmidt Møbler, Grenaa ApS
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 2,6 (3,0)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 1,6 (1,7)
Antal ansatte  ()

Skomø A/S
Julius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 15,4 (14,2)
Resultat før skat 3,9 (3,4)
Egenkapital 5,8 (5,3)
Antal ansatte 30 ()

Svend Pilgaard Automobiler A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 6,6 (7,7)
Resultat før skat 0,3 (1,1)
Egenkapital 7,4 (7,4)
Antal ansatte  ()

United Foam ApS
Rågholmvej 15, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,3)
Resultat før skat 0,2 (1,4)
Egenkapital 2,7 (2,6)
Antal ansatte 7 ()

Wernerfelt A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 5,4 (7,5)
Resultat før skat 0 (2,3)
Egenkapital 5,9 (6,4)
Antal ansatte  ()

Århus Charter A/S
Lille Torv 2, 8000 Aarhus C
[Aarhus Lufthavn]
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 15,8 (8,8)
Resultat før skat 2,4 (6,3)
Egenkapital 4,6 (0,2)
Antal ansatte 32 (33)

DS Smith tilfreds 
trods underskud
SCA i Grenaa hedder efter 
overtagelse nu DS Smith 
Packaging Denmark. Regn
skabet for de forløbne 16 
måneder (omlagt pga. over
tagelsen) har givet et førskat 
resultat på minus 22,3 mio. kr. 
Tilfredsstillende og i overens
stemmelse med forvent
ningerne siger ledelsen, da 
resultatet indeholder et tab i 
udenlandske dattervirksomhe
der på 36,3 mio kr., som ifølge 
direktør Thomas Kure Jacob
sen næsten udelukkende er 

engangsomkosninger, samt 
yderligere 4,7 mio. kr. i om
kostninger i forbindelse med 
integration af virksomheden i 
DS Smith koncernen. Isole
ret set er resultatet for den 
danske del af DS Smith altså 
positivt.
Ledelsen ser skeptisk på ud
viklingen af markedsvilkårene i 
Danmark i næste regnskabsår, 
så der forventes betydelig 
konkurrence. Dog forventes 
det, at resultatet bliver bedre 
end sidste år.
En overskrift i Børsen med 
overskriften „Papkæmpe er 
klar med flere fyresedler“ 
har været lokalt samtalestof, 
men Thomas Kure Jacobsen 
fortæller, at der ikke er planer 
om at gennemføre større 
fyringsrunder. „Vi investerer 
nu i nye maskiner, og i den 
forbindelse skal vi være færre 
medarbejdere. Det er kendt 
af medarbejderne, og vi har i 
det hele taget løbende en god 
dialog med dem om, hvordan 
vi kan reducere gabet til de ty
ske omkostninger yderligere“, 
konstaterer han.

Direktør Thomas Kure Jacobsen, 
DS Smith Packaging Denmark A/S

DS Smith Packaging 
Denmark A/S
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa

Ejer: Sca Packaging 
 International Bv (Holland)

Regnskabsafslutning 
30.04.2013

Bruttofortjeneste 403,7 (320,6)

Resultat før skat 22,3 (2,3)

Egenkapital 319,3 (356,9)

Antal ansatte 683 (758)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

http://www.mfnorddjurs.dk


Med en uddannelse som landmand, 
elleve år i landbruget og otte års er
faring fra diamantskærerbranchen, 
var Martin klar til at starte for sig 
selv. „Jeg blev opfordret til at starte 
op for mig selv af flere af de kunder, 
jeg havde arbejdet for, mens jeg var 
ansat i en større diamantskærervirk
somhed,“ fortæller Martin. „Årene 
i branchen havde givet mig den 
faglige ballast og som afdelingsleder 
for det østjyske område, havde jeg 
også erfaring i for eksempel tilbuds
givning og sagsstyring.“

„De har altid sagt, at jeg løste 
opgaverne super godt, og som 
de ville have det. Derfor kaldte 

de mig »Borekongen«.“

Borer og skærer huller
MC Diamantskæring borer og skærer 
huller i beton og murværk. „Opga
verne er typisk udskæring af huller 
i betonvægge til eksempelvis døre 
eller vinduespartier eller boring af 
huller til gennemførsel af rør til venti
lation eller andre tekniske installatio
ner,“ forklarer Martin, der er i stand 
til at gennemskære ganske vold
somme og stærke konstruktioner. 
Også betonelementer 
med 

Borekongen  
skærer med  
diamanter
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Efter at være startet op som selvstændig i april måned, er 
det gået stærkt for Martin Christiansen og hans en-mands 

virksomhed MC Diamantskæring. Han har løst opgaver i det 
meste af landet og har allerede fået faste årsaftaler i hus.



støbefejl eller moduler, hvor der er 
behov for en ekstra dør, borer han i.

„Et af de største huller jeg har 
været med til at lave, var til en 
brønd, og det havde en diameter på 
1200 mm i en meget tyk beton
tank,“ husker Martin, der oftest 
arbejder som ren underleverandør 
for større entreprenører.

En gang imellem bliver det også til 
mere specielle opgaver. For eksem
pel har han – omgivet af fire vagter 
– stået for at bore et pengeskab op, 
hvor nøglen var blevet væk.

En konge service
At MC Diamantskæring har sloganet 
»En konge service« har sin egen 
historie. „Jeg har arbejdet en del på 
sygehuset i Skejby, og de har altid 
sagt, at jeg løste opgaverne super 
godt, og som de ville have det. Der
for kaldte de mig »Borekongen«,“ 
siger Martin med et glimt i øjet. I 
dag praktiserer han et meget højt 
serviceniveau over for sine kunder. 
„Jeg er fleksibel og kommer, når de 
har brug for det, ligesom jeg sætter 
en stor ære i, altid at levere et per
fekt stykke fagligt arbejde.“

Det betyder, at han i dag har 
en fast og stabil kundekreds som 
hovedsageligt er skabt via mund til 
mund metoden.

„Jeg brænder for mit arbejde, 
og der er aldrig to dage der 
er ens. Det opvejer at min 

arbejdsuge ofte er ret lang.“

„Det er mest i de større byer, der 
er voldsomt gang i byggeriet og der, 
jeg derfor har de fleste opgaver,“ 
forklarer han. Men der er også min
dre opgaver for både virksomheder 
og private, der skal have boret et 
enkelt hul til en installation eller en 
ny emhætte.

Iværksætterhjælp
Opfordringen til at starte op for 
sig selv, satte tankerne i gang 
hos Martin. Han mødte op til en 
iværksættercafé hvor han i forvejen 
havde lavet budgetter. Med en 
revisors hjælp 

blev et par banker kontaktet, men 
da Martin skulle foretage ret store 
investeringer i værktøj, rystede de 
lidt på hånden.

„Det hele faldt på plads, fordi en 
af mine potentielle kunder tilbød 
mig en stor fast årsaftale og al
lerede efter to måneder fra starten, 
havde jeg omsat for mere end 
300.000 kr.,“ beretter Martin, der 
også selv står for fakturering og den 
daglige bogføring.

„Jeg brænder for mit arbejde, og 
der er aldrig to dage der er ens. Det 
opvejer at min arbejdsuge ofte er 
ret lang,“ konstaterer Martin, der 
har et godt samarbejde med et par 
andre enkeltmandvirksomheder i 
branchen. „Det betyder større flek
sibilitet, fordi det på den ene side 
er nemt at være alene, og på den 
anden, at jeg kan leje kapacitet, når 
det er nødvendigt.“
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Ejer Martin Christiansen, MC Diamantskæring



www.renault.dk

SIG FARVEL TIL ARBEJDSBILEN. 
SIG GODDAG TIL ARBEJDSPLADSEN 
PÅ FIRE HJUL.

Lige siden 1903 har Renault udstyret håndværkere med pålidelige kollegaer på fi re hjul. I dag har vi det mest 
tidssvarende varebils-program med den nye Master, der har uendeligt mange indstillingsmuligheder, og 
den alsidige Trafi c som de to bedste tilbud lige nu. Så der er ingen grund til at bruge sin tid i en gammel 
arbejdsbil, når man kan få en hel arbejdsplads i stedet. SE MERE OM DE MEST SÆLGENDE VAREBILER I 
EUROPA PÅ WWW.RENAULT.DK ELLER BESØG DIN LOKALE FORHANDLER. 

TRAFIC FRA 
KR. 139.900

MASTER FRA 
KR. 149.900

PRISERNE ER EKSKL. MOMS

Renault Master kan køre op til 
1200 km på en tank (brænd-
stofforbrug fra 12,2 km/l). Det 
giver den nye Master klassens 
førende brændstof økonomi 
(NEDC) for forhjulstrukne 
modeller.

Nyt instrumentbræt i Trafi c, 
Carminat TomTom GPS®

og mange opbevaringsmulig-
heder er nogle af de nye 
forbedringer indvendigt.

MEST 
ØKONOMISK 
I KLASSEN

ENERGIKLASSE:          -           Ny Master fra 149.900 kr.. Pris ekskl. moms, ekskl. levering. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12,8 km/l (L2H2 3,5 t 2,3 dCi 125 hk). 
CO2-udledning: 221 g/km (L2H2 3,5 ton 2,3 dCi 125 hk). Bilen er vist med ekstraudstyr. Trafi c fra 139.900 kr. ekskl. moms. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 14,5 
km/l (L1H1 2,9 t 2,0 dCi 115 hk). CO2-udledning: 195 g/km (L1H1 2,9 t 2,0 dCi 115 hk). Bilen er vist med ekstraudstyr.
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