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Din lokale installatør

EN SPARRINGSPARTNER
I ØJENHØJDE
Har du til tider svært ved at få overblik
og træffe de rigtige beslutninger i din
virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre
det komplekse enkelt, fokusere på det
væsentligste og træffe de beslutninger, der
skaber tryghed og vækst i din virksomhed.
EY i Grenaa
Storegade 1, telefon 73 23 30 00
www.ey.com/dk

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07
Balle
Tlf. 86 33 72 73

Deres garanti for
kompetence og engagement

Det virker bare hver gang
I Quickpot koordinerer vi vores kampagner, så alt
materiale er parat til tiden. Det er vigtigt, at afdelingerne
har tryksagerne, når kampagnerne kører. Jeg ved, at det
holder, når Frank har ansvaret for dem. Hvis de skal være
færdige til distribution på torsdag, så er de det. Og det er
ikke nødvendigt at tjekke farverne. Kvaliteten er i orden.
Steen Haugaard Fransen
Direktør, Quickpot

Dit lokale trykkeri
Ring til Frank Kruse på 86 43 93 00 og få
et kvalificeret bud på din næste trykopgave!

Digitalhuset Randers ApS | Holger Danskes Vej 11 | 8960 Randers SØ | Telefon 86 43 93 00 | www.digitalhuset-randers.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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stykke tid siden den har været på vejen, starter den også – næsten – i første hug.
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ansvar for mere end 30 mand, et område på størrelse med Sjælland og med nærmeste
overordnede 200 kilometer borte. Han mener, alder ikke betyder en skid, og at det blot er
et spørgsmål om at sætte sig ind i sin rolle og tage ansvaret.
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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).
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Mens Syddjurs med en marginal fremgang i Dansk Industris undersøgelse Lokalt
Erhvervsklima ligger i bunden, har Norddjurs oplevet et ordentligt hak i tuden
med et fald på 14 pladser i forhold til sidste år og laveste rangering nogensinde.

Det lokale
erhvervsklima

Overordnet Kommunale
vurdering af
rammeerhvervsvilkår
venligheden

Infrastruktur
og transport

Arbejdskraft

Kommunal
sagsbehandling

Skatter,
afgifter og
gebyrer

Fysisk
planlægning

Nr. 1
Favrskov 5 (7)

Nr. 24
Randers 36 (69)

Nr. 48

Nr. 72

Norddjurs 68 (54)
Aarhus 78 (67)
Syddjurs 84 (88)

Nr. 96
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Hverken de to borgmestre eller
Dansk Industris repræsentanter på
Djursland havde forventet resultatet i den årlige undersøgelse,
Lokalt Erhvervsklima, som er lavet
siden 2010 af Dansk Industri. Der
er flere forskellig gæt på årsagerne
til det ringe resultat, og bud på
forbedringer spænder over mere
dialog, samarbejde og udbygning af
infrastrukturen.
„Jeg ved ikke, hvem der har
svaret på undersøgelsen, men jeg
hæfter mig ved, at det er meget få
virksomheder i Syddjurs. Vi driver
glimrende erhvervsservice her
i kommunen, og at vi ligger lavt
betyder blot, at andre er bedre, ikke
at vi er ringe,“ konstaterer Claus
Wistoft, borgmester i Syddjurs
Kommune.
Han konkluderer derfor, at vejen
frem er mere krudt på dialogen
med virksomhederne, så de kan se,
hvad kommunen gør, og forvaltningen kan få at vide, hvad virksomhederne ønsker. I forvejen gør Claus
Wistoft meget ud af at mødes med
virksomhederne til netværksmøder.
I det kommende års budget har byrådet da også afsat en ekstra pulje
på en million kroner til dannelse af
netværk og til nye virksomheder.

Brug af
private
leverandører

Kommunens
image

Kommunens
velfærdsservice

Skal lytte til de
små virksomheder
René Hougaard Brund er direktør
for Scanpan i Ryomgård og sidder i
bestyrelsen for DI Østjylland, som
omfatter Syddjurs Kommune. Han er
enig med borgmesteren i, at dialog
med virksomhederne i kommunen er
vejen frem. Som medejer og direktør
oplever han, at han har en glimrende
dialog med Claus Wistoft og kommunen, så han anbefaler, at borg
mesteren fokuserer
mere på andre typer virksomheder.
VI DRIVER
„Syddjurs KomGLIMRENDE
mune skal have
ERHVERVSSERVICE
fokus på at sparre
med de mindre
HER I KOMMUNEN
virksomheder.
Borgmester Claus Wistoft,
Alle virksomheder
Syddjurs Kommune
fylder det samme
i undersøgelsen
uanset størrelse, og Syddjurs har forholdsvist
mange små virksomheder. Syddjurs
Erhvervspark i Mørke er et skridt i
den rigtige retning. Gør mere ud af
det! Lyt til de mindre, det vil give en
bedre placering i undersøgelsen,“
vurderer René Hougaard Brund.
I DI Randers-Norddjurs er Per
Hastrup formand og til dagligt admi-

Information
og dialog
med
kommunen

LYT TIL DE
MINDRE, DET VIL
GIVE EN BEDRE
PLACERING
Direktør René Hougaard Brund,
Scanpan

OVERORDNET ER
DET URETFÆRDIGT

Kilde: Dansk Industri
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Formand og adm. direktør Per
Hastrup, DI Randers-Norddjurs og
Prodan A/S

Lokalt Erhvervsklima
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Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

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

DJURSLAND

HALTER
Henning Kovsted hk@kovsted.dk

René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk

Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

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

Kontakt os for
en uforpligtende
drøftelse

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

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft.
Vi udfører syn og service på bl.a.:
· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

nistrerende direktør i Prodan A/S i
Randers. Han er overrasket over, at
Norddjurs det seneste år er faldet 14
pladser i undersøgelsen og havde
selv ventet en fremgang på omkring
10 pladser. Han mener, kommunen
gør det godt men ligesom i Syddjurs
kan blive bedre til at fortælle om det.
Skal være bedre til at informere
„Norddjurs Kommune gør et kæmpe
arbejde, så overordnet er det
uretfærdigt. Erhvervslivet har ikke
kvitteret for kommunens indsats.
Måske har man ikke været god nok
til at fortælle om alt det, man har
gjort ligesom i Randers, der med en
meget synlig dialog med sine virksomheder har foretaget et gevaldigt
spring opad på listen i år,“ mener
Per Hastrup.
Borgmesteren i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, erkender,
at der er behov for at være bedre
til at informere skriftligt til virksomhederne. At etablere portalen
Vækstnorddjurs og lave månedlige

Erhverv

Tæt på dig og din virksomhed
Sammen kan vi mere, siger vi i Andelskassen. Som erhvervskunde betyder
det, at du får en bank, der gør en dyd ud af at kende din virksomhed hele
vejen rundt og give den bedst mulige rådgivning og sparring.
Aftal et møde i Andelskassen. Så kan du høre mere om, hvad vi kan gøre
for din virksomhed – og du kan fortælle os, hvad du forventer af din bank.
Vi glæder os til at se dig!
Lene Nielsen
Filialdirektør i Andelskassen i Grenaa
Telefon 87 99 35 10
lnn@andelskassen.dk

Stationsplads 4 · 8500 Grenaa
Telefon 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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R BAGEFTER
fredagscafeer for virksomheder
har ikke været tilstrækkeligt. Derfor
varsler han nu en gennemtænkt informationsstrategi over for virksomhederne.
Millioner til mobil og internet
„Vi skal øge dialogen og fortælle
den gode, rigtige historie. Og ikke
blot til virksomhederne men til alle
i og uden for kommunen. Vi scorer
lavt på image i undersøgelsen, og
det tolker jeg, som at vi skal samarbejde om at få et bedre image. Vi
er jo en del af det østjyske vækstområde. Vi har et oplæg på vej om,
hvordan vi kan fortælle historien om
Norddjurs. Image og infrastruktur
kan vi gøre noget ved,“ fortæller Jan
Petersen.
Netop på infrastruktur kan Norddjurs med en 93. plads ud af 96 ikke
ligge meget lavere. På vejområdet
er kommunen godt i gang med
omfartsvej til Grenaa Havn, ny
asfalteret Kanalvej til Ginnerup og et
planlagt trafikknudepunkt i Auning.
Samtidigt kan borgmesteren glæde
med nyheden om, at Norddjurs
investerer 10 millioner kroner i bedre
mobildækning og internet igennem
en lånepulje. Pengene skal bruges
til at lægge tomme rør til teleselskabernes fiberkabler, hvor der
alligevel bliver gravet samt master til
mobilantenner.
Analyse af samlet
transport på vej
„Vi scorer også lavt på infrastruktur,
men i Syddjurs er vi dækket godt ind
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med internet og mobildækning. Vi
har et mål for 2018, hvor 90 procent
af husstandene skal have adgang til
højhastighedsinternet. Resten skal
have adgang til mobilt bredbånd.
Vi har mange små
kreative virksomheder, der er afhænVI LIGGER
gige af internet. Og
HØJERE NÆSTE ÅR
som i Norddjurs har
vi fået mulighed for Borgmester Jan Petersen,
Norddjurs Kommune
at bruge penge på
rør og mobilmaster
igennem en lånemin ambition,“ stadfæster Claus
pulje. Vores største infrastruktur
Wistoft.
problem er, at vi ligger langt fra
Som svar har René Hougaard
E45,“ forklarer Claus Wistoft.
Brundt fra DI Østjylland et råd til sin
Netop på transportområdet er
borgmester i Syddjurs Kommune:
de to djurslandskommuner gået
„Så skal Claus Wistoft da vist satse
sammen igennem Djurslands
på en valgperiode mere, for der er
Udviklingsråd, DUR, om en stor
langt op til top 10!“
mobilitetsanalyse, der vender alle
emner om transport samlet set på
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
hele Djursland. Veje, kollektiv trafik
og letbane skal tænkes sammen og
sikre, at Djursland hænger sammen
og er koblet effektivt på Østjylland.
Borgmestre er optimistiske
Begge borgmestre lægger stor
vægt på resultatet af undersøgelsen
Lokalt Erhvervsklima fra Dansk Industri, og til spørgsmålet om, hvor højt
de ligger om et år, når den næste
udkommer, svarer de forskelligt,
men dog begge optimistisk.
„Vi ligger højere næste år,“ håber
borgmester i Norddjurs Kommune,
Jan Petersen.
„I mit valgprogram var det et mål,
at vi ligger i top 10. Det er stadig

Lokalt Erhvervsklima
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Managing Director Hans Lund, Greenoil
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Belært af, hvor svært det er, selv at komme ind på

Bager på Naturstyrelsen

markedet for oliefiltre til skibsindustrien i Tyskland, søger

SYDDJURS Borgmester i Syddjurs Claus Wistoft
har haft et uofficielt møde med Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen hvor han fremkom
med ønsket om, at få Naturstyrelsen til at flytte til
enten Kalø eller Følle. Ønsket bakkes op af både
Norddjurs Kommune og Business Region Aarhus.

en lille virksomhed i Ebeltoft efter en lokal forhandler, som
også er den model virksomheden anvender på sine andre
eksportmarkeder. Kunsten er at finde den helt rigtige.
struktur, som gør, at meget finere
„Vi skulle have brugt kræfterne på
partikler kan filtreres fra end i dem,
at finde den rette forhandler af voder sidder i gearkasser, motorer og
res produkt i stedet for at dyrke det
hydrauliksystetyske marked
mer. Og modsat
op selv. På trods
VI SKULLE HAVE
dem, der indgår
af pæn succes i
BRUGT KRÆFTERNE PÅ
i det kredsløb,
Tyskland, havde
AT FINDE DEN RETTE
olien pumpes
vi sparet tid og
FORHANDLER AF VORES
rundt i, filtremange kræfter
PRODUKT
rer Greenoils
ved at bruge en
system olien
repræsentant
direkte fra bundkarret kontinuerligt
med et sortiment på beslægtede
og i døgndrift.
områder. En sådan vil have adgang
til og kende de helt rigtige personer
Eksporterer til hele verden
i de tyske rederier,“ fortæller Hans
Lund, Managing Director hos Green „Investeringen for kunden i et af
vores filtre har tjent sig hjem ved
oil i Ebeltoft.
blot at spare et enkelt olieskift. Med
Han har oplevet, hvordan man
vores system monteret bliver levelettere bliver afvist, hvis man er
tiden for olien mangedoblet, og for
ukendt for rederiet. Man ringer til
hydrauliksystemer bliver den næromstillingen og bliver stillet om til
mest uendelig. Samtidigt bliver der
en tilfældig medarbejder. Måske får
færre driftstop og mindre slitage,“
man en aftale og besøger en ansat
lover Hans Lund.
i rederiet kun for at opdage, at det
Virksomheden blev stiftet i 2003,
ikke var den, man burde have talt
og efter fem års produktudvikling
med.
blev Hans Lund ansat til at sende
„I Tyskland har de stor tillid til deres sædvanlige leverandører, som er produktet på markedet. Efter et par
års fokus på Danmark tog Greenoil
i dialog med de rigtige mennesker
i 2010 hul på eksportmarkedet med
i rederierne. Derfor er det vigtigt
Norge som det første land. Her
at finde sådan en leverandør og få
valgte man fra
vedkommende
begyndelsen af
til at sælge sit
I TYSKLAND HAR
at benytte en reprodukt,“ under
DE STOR TILLID TIL
præsentant frem
streger Hans
DERES SÆDVANLIGE
for selv at prøve
Lund.
kræfter med det
LEVERANDØRER
norske marked.
Filter af fåreuld
„Vi fandt en forhandler, som
En forhandler til at repræsentere sig
solgte filtre til alt muligt andet inden
finder man typisk på udstillinger og
for den norske skibsfart. Siden er
messer, hvor der er god mulighed
eksporten vokset til at omfatte det
for at finde ud af, hvad vedkommeste af verden og fylder i dag
mende ellers sælger og til hvem,
omtrent halvdelen af vores omsætsamt at han ikke sælger direkte
ning,“ fortæller Hans Lund.
konkurrerende produkter. For tiden
I dag har Greenoli seks ansatte,
søger virksomheden efter den rette
som markedsfører, konstruerer,
repræsentant i Tyskland. Flere har
udvikler, samler og tester produktet.
budt sig til, men endnu er den rette
De dele, filterløsningen består af,
ikke fundet. Ind til det sker, fortsætbliver fremstillet af underleveran
ter det direkte salg til vores sydlige
dører i lokalområdet.
nabo.
Greenoils produkt er et system
med et lille oliefilter af fåreuld og
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
med en patenteret vandudskiller.
Fåreuld har særlige egenskaber i sin
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Energitilskud til museum
AUNING Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup
har modtaget en ekstra bevilling på 5 mio. kr. fra
den danske stat. Pengene skal anvendes til forskellige energitiltag, så museet kan reducere sine
energiudgifter.
Der skal etableres et nyt varmestyringssystem,
så der bliver bedre mulighed for at styre temperaturen i de enkelte lokaler på museet. En del af
museets ældste varmeanlæg vil blive udskiftet,
og energikrævende cirkulationspumper og kloak
pumper af ældre dato vil blive erstattet af nye
pumper, der er meget mindre energikrævende.
Museet anvender i dag næsten 800.000 kr. årligt
på energi, og med de nye tiltag vil det være muligt
at reducere dette beløb betydeligt. Museumsdirektør Peter Bavnshøj siger: „Det er en stor
glæde, at vi har modtaget denne ekstra bevilling.
I dag anvendes en stor del af museets drifts
bevilling til dækning af udgifter til varme og el.
Når energiprojektet er gennemført forventer vi, at
kunne frigøre flere midler til egentlige museumsformål til glæde for museets mange brugere.“

Stillezone på Mols-Linien
KATTEGAT Rederiet har indført stillezone på
morgenafgangene på hverdage. Dermed bliver
der mulighed for at arbejde eller tage sig en lur og
på den måde udnytte rejsetiden.
„Vores morgenafgange bliver mere og mere
populære, og en del af gæsterne har efterspurgt
et roligt område til at komme i form til dagen.
Det er det behov, vi ønsker at imødekomme med
indførelsen af en stillezone,“ siger Mols-Liniens
marketingchef, Mikkel Hybel og fortæller at selskabet hver morgen sejler op til 2000 passagerer på
de første morgenafgange fra Aarhus og Odden.

Kinesisk vindmøllebesøg
GRENAA Den kinesiske virksomhed TSP, som er
specialiseret i udvikling af tårne til vindmølleindustrien, har været på besøg i Norddjurs Kommune
med henblik på eventuelle udviklingspotentialer i
regionen.
„Besøget fra TSP er bestemt interessant for os
som kommune og region. Potentialer og faciliteter
for en virksomhed som TSP findes mange steder
i Danmark. Afgørende er, at der er fremtids
perspektiv i området. Og det er der i Norddjurs,
hvor der er kompetencer inden for vindmøller og
et stærkt samarbejde imellem virksomhederne i
Norddjurs,“ udtaler borgmester Jan Petersen.
Gæsterne fik en præsentation af Djurs Wind
Power og besøgte bl.a. APRO Wind A/S, DONG
Energy og Aalsrode Smede- og Maskinfabrik.

Noter
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10 års erfaring med kloakrensning

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

NIELS PETER

• Industrispuling 0-3000 BAR
• Slamsugning
• Skorstensrensning
• Olie- og kemidestruktion
• Udskæring af trærødder
• Brønd- og rørsøgningsudstyr
• Tank- og kedelrensning

• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting
• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Jordrensning

Abildgårdsvej 10 · 8570 Trustrup · 86334677 · 86334121 · www.u-sinding.dk

Kvalitet og Omtanke

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

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

www.djurslandsbank.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode
Ålsrode har den viden, der skal til for at løse
opgaverne på den rigtige måde, de er en del af
processen. De har både det grej, der skal til,
og ved, hvordan det skal bruges.
aalsrode.dk
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KLUMME – STRESS

GRIN BARE
– DET ER ET GODT
MIDDEL MOD STRESS
Det kan godt betale sig at skrue
op for latteren og bare lade sig rive
med, når noget er sjovt. Som børn
griner vi ca. 400 gange dagligt, som
voksne er vi gennemsnitligt nede på
kun 15 gange.
Grin derfor gerne og mere, se lidt
flere komedier eller lav sjov med
dine kollegaer.
Grin er nemlig et fantastisk middel mod stress, derudover øger du
lungekapaciteten, styrker dit hjerte
og sover bedre, når du griner mere.
Endofinerne i blodet øges, det
gør dig gladere og får dig til at føle
mindre smerte. Derudover kommer
der gang i hele kroppen, så et godt
latteranfald kan næsten være lige
så godt som en gang træning – og
måske sjovere.
Lykkelige mennesker
lever længere
I den positive psykologi findes
denne formel for lykke: Lykke =
arv(50%) + miljø(15%) + vilje(35%)
Forskning viser, at godt humør
er et personlighedstræk, der i høj
grad er arveligt. En vis procentdel af
dit lykkeniveau er således genetisk
bestemt.
Også ydre miljømæssige faktorer
har afgørende betydning for lykkefølelsen. Din økonomiske situa-

tion, religiøse overbevisning, dine
personlige relationer og dit arbejde
spiller en væsentlig rolle
Du kan selv øge følelsen af lykke
Den sidste faktor er dine 35% vilje
til at tænke positivt og forandre de
ydre omstændigheder. Det du sætter fokus på vokser, og dine tanker
og dit livssyn former din verden.
Når du griner mere, bruger din
indflydelse på egen situation og
vælger den positive tilgang, kan du
øge din følelse af lykke.

Budgetforlig i Norddjurs

Af stresskonsulent Kirsten Kristensen,
Kirsten-K, www.kirsten-k.dk

Bent Klausen

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

MURERFIRMA RASMUS JAKOBSEN A/S
Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged
Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk
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SYDDJURS Venstre, SF, Socialdemokratiet,
Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance, Det
Radikale Venstre og Borgerlisten har indgået budgetforlig for 2016 og over-slagsår. Forliget sætter
en række nye pejlemærker for driften af kommunen og rummer desuden et stort anlægsbudget
på næsten 133 mio. kr.
I forliget lægges der vægt på, at der fortsat kan
leveres serviceydelser af høj kvalitet, samtidig
med at kommunens drift justeres og tilpasses.
Det stigende antal ældre og det faldende antal
børn vil i de kommende år betyde justeringer af
drift og ressourcer.
„Jeg er glad for, at vi igen i år har nået et bredt
forlig. Når jeg ser på vores resultat, som er blevet
til under svære økonomiske udfordringer, er jeg
glad for, at vi har fastholdt det lange perspektiv i
budgetlægningen, og ikke faldet for fristelsen for
kortsigtede løsninger,“ udtaler borgmester Claus
Wistoft.

NORDDJURS Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgængeren
Helle Plougmann står bag årets budgetforlig.
„Norddjurs Kommunes budget for 2016
indeholder både skatteforhøjelse, besparelser og
en opbremsning i investeringer og anlæg,“ udtaler
borgmester Jan Petersen.
„Budgetaftalen sikrer, at vi kan fortsætte med
gratis byggesagsbehandling, sikre udvikling
af turisme og oplevelser i Norddjurs og
konkurrencedygtige vilkår for erhvervslivet. Vi skal
have flere arbejdspladser, og vores virksomheder
skal kunne vokse. Vores indtægter skal stige og
efter skatteforhøjelsen mener jeg, at vi er på det
niveau, som er passende – også sammenlignet
med vore nabokommuner.“

MURERFIRMA

Kratbakken 10

Bredt budgetforlig i Syddjurs

Klumme – stress

Naturformidling samles
MOLS Der har gennem længere tid været usikkerhed om naturformidlingen i Syddjurs. Byrådet
har nu besluttet at samle den i en fælles forening,
der får base i DGI Karpenhøj på Mols. Det betyder
at aktiviteterne i det hidtidige Naturcenter Syddjurs i Basballe drosles ned. Hverken Nationalpark
Mols Bjerge eller Molslaboratoriet har ønsket at
indgå som partnere i den ny forening.

Rekord på Stenalt
STENALT FjordbyNetværket har, i samarbejde
med Stenalt Land- og Skovbrug, holdt efterårsmarked på Stenalt. Det er syvende gang arrangementet afvikles og igen i år med rekord mange
stande, idet sidste års rekord på 45 stande blev
slået med i alt 50 stande.
Efterårsmarked på Stenalt er et gammeldags torvemarked, hvor udstillerne præsenterer produkter
fra egen hånd. Det drejer sig bl.a. om frugt, grøntsager, kød, blomster, ost, øl og honning såvel som
forskellige former for kunsthåndværk og husflid.

Noter
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Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

Løntilskudsjob
Revalidering

Virksomhedspraktik

Skånejob

På udkig efter ny medarbejder?
Benyt dig af jobkonsulenternes viden om de
forskellige job-ordninger, når du har behov
for en ny medarbejder.
Kontakt os på 8959 2000
eller jobcenter@norddjurs.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

GARDINER OG
SOLAFSKÆRMNING
– TIL ERHVERVSLIVET

Bestil uforpligtende
rådgivning og opmålingsbesøg

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

RING 86 32 54 44

“
12

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2015

DEN SKAL
KUNNE BRUGES

Henrik Andersen, der driver Havnens Pølsevogn i Grenaa, har
den klare holdning til sin flotte Douglas T6 motorcykel fra
1930, at den skal kunne bruges. Og selv om det er et stykke
tid siden den har været på vejen, starter den også – næsten
– i første hug.
„Det hele startede med, at jeg kom
til at gå ind i en lille motorcykelforretning i Udbyhøj, hvor jeg går på
jagt,“ fortæller Henrik, der har kørt
motorcykel lige siden han måtte.
„Her blev jeg hurtigt henvist til en
gård i nabolaget, der viste sig at
være fuld af veteranbiler og motorcykler. Det var her jeg blev tændt.“
Chancen bød sig
Lidt betænknings tid senere tog
Henrik i sensommeren 2013
sammen med en ven til Øer, hvor
Douglas’en stod helt nyrestaureret.
„Den var lige blevet færdig, og da
jeg så den, tænkte jeg, at den måtte
jeg ha’,“ husker han.
Der gik noget tid med forhandling og sælgeren betingede sig, at
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Henrik ikke købte maskinen med
videresalg for øje. „Faktisk har
jeg mødt ham senere, og oplevet
hans glæde ved, at jeg stadig er den
lykkelige ejer af maskinen.“
Modellen er en touringcykel –
deraf tilnavnet T – og der findes ikke
ret mange af slagsen i Danmark.
„Jeg har altid været fascineret af
gamle ting, og efter jeg har fået
Douglas’en, har jeg fundet ud af,
hvor mange fede cykler, der findes,“
slutter Henrik der lige når at nævne
Amerikanske Indian som et godt
bud på en anden drømmecykel.

Douglas Model T6
Producent: Douglas Engineering Company (UK)
Model:
T6
Årgang:
1930
Motor:
600 cc boxermotor
Gear:
3 gear

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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Da Sten Petersen i 1992 som
ung møbelmand kom fra
Løsning til Grenaa, følte han
sig lidt som Mads Skjern fra
Matador. Han kendte intet til
byen og Djursland, men havde
fået job som 1. mand i en lokal
møbelbutik.

fortsætter han
Med i kufferHVIS DU
og pointerer, at
ten var også
OVERSÆLGER ELLER
både han og de
en drøm om,
andre medarengang at starte
GIVER DÅRLIG
bejdere dagligt
for sig selv. 12
RÅDGIVNING, RYGTES
møder kunderne
år senere blev
DET LYNHURTIGT
i deres fritid.
det virkelighed,
„Jeg møder
da han åbnede
dem jo selv i hallen søndag efterBolighuset og han kan i år fejre 30
middag, når jeg hepper på sønnerne
års jubilæum som møbelmand.
„Det har altid været vigtigt for mig til håndbold. Så der er kontant
afregning, hvis du ikke har ageret
at holde fast i mine grundlæggende
troværdigt.“
værdier,“ fortæller Sten, der også
Det er et mål, at kunderne går ud
er overbevist om, at de værdier er
af butikken med en opfattelse af at
baggrunden for den succes, han
de er blevet super godt behandlet.
har haft som selvstændig. Siden
Eller som Sten udtrykker det: „De
han i 2004 fik nøglerne til lokalerne
skal sige til sig selv, at det dæleme
på Trekanten og åbnede Bolighuhar været et godt sted at handle.“
set, har der kun været sorte tal på
bundlinien.
Erfaring og relationer
Bolighuset er med i Møbelkæden,
Det vigtige omdømme
der er en frivillig kæde med fælles
„Vi vil leve op til det, vi lover kunindkøb og markedsføring. „Vores
derne. Ikke bare møblernes kvalitet
indkøb er helt uden forpligtelser og
og funktion, men også hele værdidet er meget vigtigt for mig, selv
kæden med levering, opstilling og
at kunne vælge, hvilke varer jeg
montering,“ slår han fast.
tror på,“ siger Sten, der er med i
„Hvis du oversælger eller giver
kædens møbeludvalg, der bl.a. snart
dårlig rådgivning, rygtes det lynhurtager til messe i München.
tigt i et så relativt lille lokalområde,“

DET HANDLER OM

TROVÆRDIGHED
14
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Sten har siden læretiden fået all
round erfaring i møbelbranchen. Han
har arbejdet med gulvmontering,
som chauffør og ikke mindst som
rådgiver og sælger i flere bolighuse. „Den lærdom har været guld
værd for mig og jeg har erfaret, at
relationer og netværk har en kæmpe
indflydelse på min forretning.“
Det er også en af grundene til, at
han har etableret et advisory board,
der hjælper ham
og medarbejRELATIONER OG
derne med at
NETVÆRK HAR EN
udvikle forretningen. „Der sidder KÆMPE INDFLYDELSE
folk med indsigt
i branchen, i økonomi og som har et
stort, aktivt netværk,“ slutter Sten.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Ejerleder Sten Petersen, Bolighuset
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Grenaa Bo- og Aktivitetscenter, måske bedre kendt som Nærheden,
udfører opgaver for en række virksomheder. Værkstedet, der beskæftiger
udviklingshæmmede voksne, kan løse en bred palet af opgaver, bare de får god
tid til dem. En helt ny ordre kommer fra Hekla – HN Design, som får sorteret og
bearbejdet tomme dåser til et solpanel.

at få kontakt til Allan og få aftalen på
tørre og pakke dem. Dåserne bliver
Hvis man som virksomhed har
plads,“ roser Henning Nielsen.
malet sorte hos Hekla – HN Debehov for at få udført gentagne,
Han er indehaver af Hekla – HN
sign og monteret i det nyudviklede
relativt simple, manuelle opgaver,
Design, som har i alt 10 medarsolcelledrevne varmepanel, en luft
hvorfor så ikke henvende sig til
bejdere og ud over varmepaneler
Grenaa Bo- og Aktivitetscenter, hvor solfanger. Når solen skinner, driver
fremstiller Bekkasinen-ovne, sælger
udviklingshæmmede med stor entu- solcellen en ventilator, der blæser
arbejdstøj og
luften igennem
siasme og arbejdsglæde allerede løsikkerhedsfoddåserne og ind
ser den slags opgaver for en række
ALT DET, VI SKAL
tøj, foretager bei det rum, der
virksomheder på Djursland?
HAVE LAVET, OG SOM
tonboringer og
skal opvarmes.
„Vi er rigtig glade for det arbejde
leverer smede„Den her
vi udfører for virksomhederne.
KAN LØSES HER, SKAL
arbejde i sort og
opgave passer
Det er rart at have den kontakt.
HERHEN
rustfast stål, for
rigtig godt ind i
Vi kan sagtens bruge endnu mere
blot at nævne
vores hænder.
arbejde, men vi vil ikke presses på
Henning Nielsen, Hekla – HN Design
et udpluk af den
Og så er solpatid,“ fortæller Allan Carlsen, der er
nelet et smadder godt produkt, som alsidige virksomheds repertoire.
værkstedsassistent på Nærheden,
Luft solfangeren fungerer hele
vi snakker om at købe et af selv og
som Grenaa Bo- og Aktivitetscenter
året rundt, blot solen skinner en
sætte op i vores kælder, hvor det
også kaldes.
smule. Den består af en simpel
virkelig vil have en effekt,“ fortæller
Produktionen på det beskyttede
konstruktion, så der ikke er mange
Allan Carlsen.
værksted er nemlig ikke kontinudele, der kan gå i stykker. Samtidigt
Anvendelsen
erlig, da dagen
er den ikke dyr og vil typisk tjene
af genbrugsproaldrig kan forDEN HER OPGAVE
sig hjem på mindre end et år, lover
dukter, det der
udsiges. Derfor
PASSER RIGTIG GODT IND
Hekla – HN Design. Udviklingen
i dag hedder
kan de handiI VORES HÆNDER
upcycling, og an- af solfangeren af støttet af LAG
cappede dog
Djursland.
vende solceller,
sagtens udføre
Allan Carlsen, Nærheden
så der slet ikke
opgaven, blot
skal bruges strøm fra elnettet, gør
der er afsat tid nok til den. Typiske
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
panelet miljøvenligt. Med Nærheden
opgaver kan være at slibe og bore
som underleverandør er det tilmed
mindre emner, dreje bøsninger,
socialt bærdygtigt.
fræse og save samt pakke.
Et socialt og miljørigtigt panel
Et godt eksempel på en god opgave
har Nærheden fået fra virksomheden Hekla – HN Design i Allingåbro.
Den går ud på at sortere kasserede
sodavands- og øldåser uden pant
på, lave huller i dem samt vaske,

Tjent hjem på under et år
„Vi har et super godt samarbejde
med Nærheden. Vi får dåserne pakket i kasser med 69 i hver i super
god kvalitet, og alt det, vi skal have
lavet, og som kan løses her, skal
herhen. Det har været super nemt

VI VIL IKKE PR
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Bagerst fra venstre: to medarbejdere hos Nærheden, idemand Ib Jensen og ejer Henning
Nielsen, Hekla – HN Design, værkstedsassistent Allan Carlsen, Nærheden. Forrest fra venstre:
medarbejder hos Nærheden og daglig leder Anette Okkerholm Jensen, Hekla – HN Design

RESSES PÅ TID
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2015
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KUNDERNES TID SKAL

IKKE SPILDES


PÅ LANDEVEJEN

Direktør og medejer Morten Jakobsen og overmontør Dan Randrup, Apro Danmark ApS

18
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i bilerne, og generelt ligger virkMed døgnservice er Apro Danmark
somheden inde med rigtig mange
klos op ad Hessel Gods for foden
reservedele i sortimentet, da tid
af Ålsø bakke parat til at rykke ud
ofte spiller så stor en rolle. Når det
på hele Djursland med kort varsel
til gengæld drejer sig om det årlige,
til kunder, der oplever fejl eller
lovpligtige eftersyn, er det ikke så
nedbrud i deres kraner. Derfor
meget et spørgsmål om at rykke
fokuserer virksomheden, der har 12
hurtigt ud som
års erfaring med
nogle kunders
kranservice, på
EFTER TRE TIMER
Djursland for at
VAR KRANEN OP AT KØRE ønske om at
undgå driftstop.
holde reaktiIGEN MED NY KROG OG
Derfor tilbyder
onstiden nede.
virksomheden
WIRER
Dan Randrup
at lave eftersyn
er overmontør
uden for normal arbejdstid, for ekog ansvarlig for virksomhedens
krankunder, som alle har hans mobil- sempel i weekenden. Og samtidigt
kan de jo så ved samme lejlighed
nummer. Han og kollegerne laver
få lavet det tilsvarende lovpligtige
både service og reparationer.
eftersyn på porte. Det klarer montø„En af vores gode kunder, Stena
rerne nemlig også.
Recycling, havde en defekt kran forleden. Deres shredder, som findeler
Har eget portmærke
skrottet, havde lavet en skade på
„Det er en klar fordel at få lavet
den. Efter tre timer var kranen oppe
eftersyn på kraner og porte samtiat køre igen med ny krog og wirer,“
digt. Det er billigere, hurtigere og
fortæller Dan Randrup.
nemmere. Mig bekendt er vi de
En anden af virksomhedens kunder er Sabroe Jernstøberi i Hornslet, eneste, der laver lovpligtig eftersyn
på begge dele,“ fortæller direktør og
som er noget af det fjerneste, monmedejer af Apro Danmark, Morten
tørerne skal køre til på Djursland.
Jakobsen.
Her må kranerne arbejde i et hårdt
Som noget nyt er virksomheden
miljø, hvilket især går hårdt ud over
blevet autoriseret forhandler af
de elektriske dele. Samtidigt er der
tyske kraner fra SWF, som står for
både to- og treholdsskift, så der kan
god kvalitet i et
blive brug for
fornuftigt prislApro Danmarks
DET ER EN KLAR
eje. Derudover
hjælp med ret
FORDEL AT FÅ LAVET
kan de levere
kort varsel og
EFTERSYN PÅ KRANER
kraner af et
på alle tider af
hvilket som helt
OG PORTE SAMTIDIGT
døgnet.
mærke, kunden
måtte ønske, og så sælger de porte,
Eftersyn af både kraner og porte
som de selv får fremstillet, nemlig
„De ringer og siger, at kranen ikke
„Apro Port“, og altid kun monteret,
gør det, den skal, og så tager vi af
for montagen skal ifølge direktøren
sted. Der går højst en time, før vi er
leve op til virksomhedens kvalitetsfremme hos dem. Også om natten.
krav.
De har ligesom flydende jern i den
der ske, så det skal jo gå hurtigt,“
mener Dan Randrup.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
Apro Danmark har stort set alle
de reservedele, der skal bruges,

Når en kran bryder ned og produktionen stopper,
skal der ske noget i en fart. Derfor er det vigtigt,
at reparatøren ikke bor for langt væk og helst på
Djursland, så tiden bliver brugt på kranen frem
for på landevejen.
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IVÆRKSÆTTERCAFÉER
GIVER NETVÆRK
pt. har rådighed over. Men besøget
Cirka en gang i kvartalet afholder
på kommunens iværksættercafé gav
Norddjurs Kommune en „Iværksætmig med ét slag et godt netværk af
tercafé“, hvor alle interesserede
professionelle rådgivere, som jeg
potentielle iværksættere, gratis,
allerede har benyttet mig en del af.
uden tilmelding og helt anonymt,
Vækstkonkan komme
sulent Lise
og få gode råd
BESØGET PÅ
Hanneslund har
i forbindelse
KOMMUNENS
f.eks. hjulpet
med opstart af
IVÆRKSÆTTERCAFÉ
mig en del, og
virksomhed.
jeg har også haft
Rundt i lokalet
GAV MIG MED ÉT SLAG
god hjælp fra
sidder specialiET GODT NETVÆRK
LAG Djursland,
ster parate til at
der har givet
guide deltagerne AF PROFESSIONELLE
mig et tilsagn
til at komme
RÅDGIVERE
om 70.000 kr. til
videre. Til stede
at investere i nyt produktionsgrej,
er bl.a. revisor, advokat, reklamehvis jeg selv kan skaffe resten af
bureau, A-kasse for selvstændige,
pengene.
Skat, jobcenter, LAG Djursland og
Gennem Jobcenter Norddjurs
erhvervskonsulenter fra kommunen
har jeg fået tilknyttet en pige i
og Væksthus Midt. Det er relativt
arbejdspraktik. Hun har været ude af
nyt, at jobcentret også deltager i
arbejdsmarkedet i nogle år og skal
disse arrangementer, og det sker
indsluses. Det fungerer rigtig godt,
på grundlag af den bevidste strategi
og det er en god ordning, også for
om øget samarbejde.
mindre virksomheder, som på den
måde kan få tilknyttet medarbejdere
Netværk af
uden selv at skulle ansætte i første
professionelle rådgivere
omgang.
En af de tidligere deltagere er
Jeg overvejer også at få tilknyttet
Torkild Junggreen Have, manden
flygtninge. Her er en del manuelt
bag Nordisk Bryghus i Allingåbro,
arbejde, og da jeg selv er gammel
der allerede er kommet rigtig godt
dansklærer, tror jeg også, at det
i gang med sin virksomhed, men
med at lære dansk vil gå
stadig arbejder med nogle af de
lidt lettere for dem.“
udfordringer, der er for helt små
iværksætter-virksomheder. „Det går
faktisk rigtig godt, men hvis jeg, og
gerne flere, skal leve at det her, skal
min ølproduktion effektiviseres. Det
kræver investeringer, som jeg ikke
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Fælles målrettet tilgang
til virksomhederne
„Vi skal have langt mere fokus på
at møde virksomhederne der hvor
de er. Vi skal skabe anledninger, der
giver dialog og hvor der er udbytte
for virksomhederne,“ konstaterer
arbejdsmarkedsdirektør Michael
Engelsbæk, Norddjurs Kommune.
„Det gør vi f.eks. ved fælles tilstedeværelse på Iværksættercafeérne,
som er et af de naturlige mødesteder. Når vi så samtidig trækker på
de samlede kompetencer i arbejdsmarkedsafdelingen og erhvervsafdelingen, kan vi hjælpe virksomhederne hurtigt videre.“
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2015

Det øgede samarbejde mellem arbejdsmarkedsafdelingen og
erhvervsafdelingen i Norddjurs skal medvirke til, at kommunen bliver
mere målrettet mod virksomhederne. Samarbejdet er bl.a. en realitet på
de såkaldte „Iværksættercafeér“, der kan give meget konkret udbytte
for deltagerne.

Torkild Junggren Have, Nordisk Bryghus
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Som 23-årig stod han i Makedonien med ansvar for mere end 30 mand, et
område på størrelse med Sjælland og med nærmeste overordnede 200 kilometer
borte. Han mener, alder ikke betyder en skid, og at det blot er et spørgsmål om at
sætte sig ind i sin rolle og tage ansvaret.
„Det var fedt i militæret dengang. Her blev jeg
Navnet er Morten Erbs, nytiltrådt forstander på Kalø
udfordret voldsomt i fantastiske udviklingsrammer. Jeg
Økologisk Landbrugsskole. 40 år. Han er vokset op i
havde nok noget kolerisk i mig som barn, og der sidder
Tanzania, Danmark og Portugal og har taget gymnasiet
stadigt et godt temperament i mig. Men i militæret
i Australien. At have set verden har sat tingene i perlærte jeg, at hidsighed er energi, og jeg lærte at tøjle
spektiv, og han mener, vi danskere har en tendens til at
den,“ fortæller Morten.
beklage os over små ting.
„Har man været ude at møde mennesker, for hvem
Gennemført økolog
ikke en gang det basale er opfyldt, tænker jeg, vi har en
Som 23-årig stod han i Makedonien med det store
tudefjæs-agtig attitude. Vi brokker os over, vi har travlt,
ansvar for den sydlige del af landet. Han var med til
og at det er pisse uretfærdigt. Så tænker jeg: Hvis ikke
at trække FN’s observatører ud, inden NATO’s bombdet er værre, så come on!“
ning. Da han kom hjem,
Han betegner sig selv
som et produkt af rodløse
I MILITÆRET LÆRTE JEG, AT begyndte han på Kalø
Landbrugsskole. Her
forældre, som gav ham en
mødte han Gry, der gik
opvækst under meget frie
HIDSIGHED ER ENERGI, OG JEG
på højskolen på samme
rammer i både „UdkantsLÆRTE AT TØJLE DEN
matrikel. I dag har de tre
afrika“ i Tanzania, Lissabørn og bor sammen i
bon, Hanstholm og Følle,
Vistoft ved Trehøje. Morten var en af de første elever,
hvor forældrene byggede en gård. Morten og hans fire
der insisterede på at lave et økologisk speciale på den i
mindre søskende fik eksempelvis lov at lege tagfat på
dag helt igennem økologiske landbrugsskole.
tagryggen af huset iført træsko.
„Økologi betyder meget for mig. Det er for mig en
overordnet tilgang til livet. Jeg har været mange steder
Lærte at tøjle temperamentet
i verden, hvor jeg har set konsekvenserne af vores livs„Det får mine unger alligevel ikke lov til, for jeg har jo
stil. Det gælder både krigszoner og enorme sydameriset mange komme alvorligt til skade igennem tiderne.
kanske skovområder, der er blevet fældet og tilplantet
Jeg prøver at give ungerne frit løb, men må ofte bide
med soya. Jeg kalder dem
mig i fingrene for ikke at
grønne ørkener.“
gribe ind,“ indrømmer
ØKOLOGI BETYDER MEGET
Mortens tilgang til
Morten.
verden og livet kommer
Efter gymnasiet, som
FOR MIG. DET ER FOR MIG EN
landbrugsskolens elever
han tog i Perth i Australien,
hvortil han rejste helt alene OVERORDNET TILGANG TIL LIVET til gode, for mange af dem
er efter hans mening for
som 15-årig, mente Morhurtige til at overbevise sig selv om, at det er for svært.
ten, han skulle være mappedyr. Med på grunge-bølgen
Men de skal investere i sig selv og tage ansvar for sig
og med flot Nirvana-hår søgte han ind på uddannelsen
selv. For ansvar har jo ingen alder!
til markedsøkonom, men fandt dog snart ud af, at det lå
langt fra hans personlighed. I stedet søgte han ind i livgarden ligesom syv af familiens generationer før ham.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
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Forstander Morten Erbs, Kalø Økologisk Landbrugsskole

ANSVAR
HAR INGEN ALDER
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VEJSKAT TIL STORE VAREBILER I TYSKLAND
Den tyske vejafgift for lastbiler er pr.
1. oktober ændret, så større varebiler bliver omfattet af afgiften. Vægtgrænsen for afgiften er sænket fra
12 til 7,5 tons og større varevogne
frem over også skal betale afgift.
Afgiften afregnes enten automatisk
hvis bilen har det elektroniske OBU
system, eller der kan købes dags
tilladelser på tankstationerne.
„Det får blandt andet betydning
for kurérvirksomheder med varebiler, der ellers var undtaget. De
kunne hidtil undgå afgiften med
de mellemstore varebiler. Men for
fremtiden skal de betale vejafgiften
på samme måde som de „store“

lastbiler over 12 t, som vejafgiften
hidtil gjaldt for,“ forklarer Lars Eriksen fra Dantax Revision i Harrislee i
Tyskland til idag.dk.
Flere veje med
I sommer er antallet af afgiftspligtige veje desuden blevet udvidet, så
flere Bundesstrassen også er blevet
belagt med afgiften.
„Nu gælder vejafgiften også for for
eksempel Bundesstrasse B 199
og B 200 omkring Flensborg. De
bruges meget af de danske vognmænd i grænseområdet“, slutter
Lars Eriksen.

Vi specialiserer os indenfor opbygning og
reparationer af alt rullende materiel
Alt i hydraulik, slanger, ventiler,
cylindre m.m.

Rolshøjvej 10 · 8500 Grenaa · Tlf. 7217 0044
info@norddjursoppbyg.dk · www.norddjursoppbygg.dk

NT NØDAGER ApS
X Kørsel med Tipsættevogne
X Entreprenørkørsel (4 aks)
X Grus, sten og granit leveres
X Kørsel med 3 aks. Trækkere m/u Hydralik
X Maskintransport
X Nedb. Trailere
X Udlejning af affaldscontainere
X mv.

Nødager · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
www.friispedersen.dk

NY
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

Book en prøvetur!
Kontakt os og lad os give dig
et uforpligtende tilbud!

Svend Pilgaard Automobiler A/S · Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 · www.svendpilgaardautomobiler.dk
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STIGNING
I ANTAL
BILER
TIL
ERHVERV
Salget af erhvervsbiler stiger. Fra
september 2014 til august er der
nyregistreret 96153 personbiler i erhvervslivet, hvilket er en stigning på
22,7 % i forhold til samme periode
året før. Salget af vare- og lastbiler
er i perioden steget med 18,1 % til
35.941 nyregistreringer.
Erhvervsbilsalget ligger nu væsentligt højere end før finanskrisen og
tallene for 2015 overgås kun i 2011,
hvor der grundet udfasning af reglerne omkring favorable leasing- og
demobiler blev indkøbt ekstraordinært mange biler.
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Hvis der laves arbejde på en norsk
bil i Danmark og den efterfølgende
udføres af EU, kan reparationen
ske uden momsfakturering. Det er
Dansk Bilbrancheråd, der i år har
fået Skats tilsagn om forholdet, der
iøvrigt er modsat Skats tidligere
vurdering fra 2012.

rent faktisk er udført, og derfor har
brancherådet udarbejdet en erklæring, som kunden skal udfylde og
underskrive. Erklæringen bør gemmes sammen med en kopi af kundens pas, bilens registreringsattest
og gerne en kopi af færgebillet med
bilens registreringsnummer.

Værkstedets bevisbyrde
Det er imidlertid det enkelte
værksted, der skal bevise, at bilen

Potentiale for værksteder
Hos Dansk Bilbrancheråd regner
man med, at det især er nord

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2015

2015M08

jyske værksteder, der vil nyde godt
af Skats nye procedure. „Det er
generelt en stor sejr for Dansk
Bilbrancheråd, da momsfritagelsen
kan skabe vækst for de værksteder,
der for eksempel er beliggende i
nærheden af store turistattraktioner,“ forklarer organisationen.

Biler
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Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning Find mægler Min boligside

Boligsidens Markedsindeks
Nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

Norddjurs

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

øgte boligportal
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Antal erklærede konkurser
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15
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Grundet længerevarende nedbrud på den offentlige portal www.datacvr.virk.dk er data i dette
Ændring
Ændring år - 24.09.2015.
gældende
for måned
perioden 30.07.2015

Nøgletal
nummer

Norddjurs

-0.4%

11.3%

Syddjurs

2.1%

5.9%

Cvr nr
36974893
36977035
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36997028
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37063444
37067997
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37081795
37085731
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37102806
37103179
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Murerfirmaet NN Byg ApS........................................................................... 31.07.2015
SBC Transport IVS....................................................................................... 04.08.2015
P. N. Solutions ApS...................................................................................... 11.08.2015
Vognmand Thomas Berg Aps...................................................................... 17.08.2015
MSSB ApS................................................................................................... 21.08.2015
Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn................................................ 03.09.2015
Dansk Algeservice ApS................................................................................ 07.09.2015
Juul & Videbæk Invest ApS......................................................................... 07.09.2015
Georgsminde af 2015 ApS........................................................................... 08.09.2015
Østship Aps................................................................................................. 09.09.2015
Manticore Games IVS.................................................................................. 09.09.2015
Ændring år
SATÆndring
Grenaamåned
ApS..........................................................................................
10.09.2015
-6.4%
6.1%
Eternal Life ApS...........................................................................................
11.09.2015
0.2%IVS......................................................................................
-12.3%
Burningsweets
01.08.2015
Lauridsen & Vester IVS................................................................................ 10.08.2015
Mosson IVS................................................................................................. 10.08.2015
Memorable ApS........................................................................................... 11.08.2015
Better Climate ApS...................................................................................... 13.08.2015
Iversen‘s Corner IVS.................................................................................... 13.08.2015
Helges ivs.................................................................................................... 17.08.2015
EH Consult ApS........................................................................................... 18.08.2015
WTGP-REG IVS............................................................................................ 26.08.2015
Frølund Engineering ApS............................................................................. 28.08.2015
Rolsø Retreat IVS......................................................................................... 01.09.2015
Entreprenørfirma J. Kvist ApS..................................................................... 02.09.2015
Fra 2 ApS..................................................................................................... 07.09.2015
OH Tickets IVS............................................................................................. 11.09.2015
Hjælpemiddelcentralen ApS........................................................................ 14.09.2015
Munk Management ApS.............................................................................. 15.09.2015
TrioGlobal ApS............................................................................................. 16.09.2015
Melon Mania IVS......................................................................................... 18.09.2015
Ryomgård Bodega ApS................................................................................ 23.09.2015
Rottenstein Handel og Service ApS............................................................. 23.09.2015
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
5

20051043 NYE JYDSKE A/S......................................... 07.08.2015, Selskabet opløst efter fusion
34712735 300
NICOLAIS KØRESKOLE ApS........................................... 11.08.2015, selskabet opløst
10322073 LUNEX ApS................................................................ 17.08.2015, Likvidation vedtaget
27278078 AKTIESELSKABET AF 30. MAJ 2011.............................. 22.08.2015, selskabet opløst
200
21181803 FONDEN BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN...................... 03.09.2015, opløst efter fusion
10412102 DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND. BØNNERUP HAVN.03.09.2015, opløst efter fusion
35830391 100
HØBJERG BØNDERNE ApS............................. 10.09.2015, Anmodning om opløsning
20065443 SCANDING A/S............................................................. 11.09.2015, opløst efter fusion
0
36072768 SCANCOAT.DK
IVS........................................... 11.09.2015, Anmodning om opløsning
34204063 SERVICE & IMPORT ApS................................................ 11.08.2015, selskabet opløst
33355130 ABCHOF BIO ApS........................................................... 11.08.2015, selskabet opløst
30241754 PHI INVENTION ApS....................................................... 11.08.2015, selskabet opløst
33075677 STALD LYKKESTRUP ApS....................................... 13.08.2015, Konkursdekret afsagt
18644894 MURERFIRMA BENT THOMASEN A/S..................... 20.08.2015, Likvidation vedtaget
25814983 MØLLE SKOVLY ApS...................................................... 22.08.2015, selskabet opløst
27542468 ARNHILD ApS............................................................26.08.2015, opløst ved erklæring
27542743 DYRHØJVEJ 37 ApS..................................................26.08.2015, opløst ved erklæring
34354200 FLINDTS NATUR - EL ApS............................................... 26.08.2015, selskabet opløst
30565045 JKH afv ApS............................................................... 27.08.2015, Likvidation vedtaget
30731921 DJURSLANDS HESTEPRAKSIS ApS......................... 01.09.2015, Likvidation vedtaget
33878001 EPH DRIFT ApS............................................................ 02.09.2015, opløst efter fusion
37782211 ENTJJ A/S.................................................................. 02.09.2015, Likvidation vedtaget
32161146 6 I. Q. SALES AND SUPPORT ApS............................ 03.09.2015, Konkursdekret afsagt
35244875 AUTO-MEKKA.DK ApS..................................... 10.09.2015, Anmodning om opløsning
25452984 5 ENTREPRENØRFIRMA OLE VOGNSTRUP A/S...... 10.09.2015, Konkursdekret afsagt
20996196 VIGGO THOMASEN ApS........................................... 11.09.2015, Likvidation vedtaget

Hvor skal vi hen? Fremad!
7. oktober kl. 14.00 - 18.00 Hotel Ebeltoft
Strand, Ndr. Strandvej 3, Ebeltoft.
Borgmester Jan Petersen, Norddjurs:
Velkomst.
Karin Krogh, Nyt Potentiale: Få personlig
gennemslagskraft, uanset om du
skal sælge et produkt, en idé eller dit
synspunkt.
CEO Lars Nørgaard Bjørn, CEO Seneco:
Sæt skub i tingene og få sat fokus
på innovation og nytænkning i din
virksomheden.
Journalist Åse Anderson, TV2OJ:
Ordstyrer.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd, Syddjurs
Erhvervsforening og Lederne Kronjylland.
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk
Hvorfor hvorfor?
28. oktober kl. 16.00 - 20.00 Workshop
og middag på Møllerup Gods,
Hubertuskroen. Visionær ledelse og
kommunikation i det daglige arbejde på
vej mod målet ved MBA Jørgen Keinicke
og kommunikationsrådgiver Lone Bolther
Rubin. Værterne på Møllerup Gods
fortæller om deres „hvorfor“, og hvordan
det styrer deres mange forskelligartede
aktiviteter.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd
Info/tilm.: gratis, senest 21. oktober til
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk
Få hjælp ved medarbejder sygdom
29. oktober kl 16.30 til 17.30 i Pyramiden,
Rønde Idrætscenter.
Få kompetent sparring til forebyggelse
af sygefravær samt redskaber til
fastholdelse af medarbejdere i et „fast
track“ forløb.
Tilmelding ikke nødvendig.
Arr./info: Jobcenter Syddjurs,
tlf. 8753 5000
Inspirationsdag HR chefer
2. november 2015 kl. 13.00-19.00 Ree
Park Safari.
Kom til inspirationsdag og få idéer til,
hvordan I optimerer medarbejdernes
trivsel og effektivitet.
I programmet indgår foredrag om
vinderkultur samt eksotisk tapas.
Gratis
Arr./info/tilm.: Ree Park Safari, Susan
Thorup st@reepark.dk, 4034 7011 senest
23. okt.

4

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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ATTRAKTIV BELIGGENDE LOKALER
VED INDFALDSVEJ TIL GRENAA
Rugvænget – m. reklameplads mod århusvej

i gebyr for
erhvervskunder

Den er go’ nok - det gælder ALLE gebyrer
Kontakt os og prøv os af!

BUTIK / KONTOR / LAGER / M.M.

469 m udlejes til
195 kr pr m

Send stof til:

2

2

(kan evt. udvides med 300 m2)
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Få relevante
indlæg optaget
gratis i Ajour.

info@
erhverv
djursland.dk

Ole Fast
8632 2916 / 2046 2377
Ole.Fast@gmail.com

Ajour
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PR Electronics
Elektronikvirksomheden i
Rønde har indgået guldpartner-aftale med AGF. Aftalen
inkluderer bl.a. trøjesponsorat
af det lokale AGF-talentcenter
i Rønde, der åbner i foråret
2016, samt sponsorat af VIPlounge og spillerboks i Ceres
Park.
Ifølge Simon Bisbo, salgsdirektør hos PR electronics,
har sponsoraftalen med AGF
til hovedformål at udbrede
kendskabet til virksomheden i
Østjylland: „For at kunne leve
op til vores store ambitioner
om vækst, skal vi være i stand
til at tiltrække og fastholde de
bedste medarbejdere, og det
skal sponsoraftalen med AGF
hjælpe os med.“
VAM A/S
Det lokale entreprenørfirma
VAM A/S har underskrevet en
6 årig rammeaftale med Aarhus Vand, Favrskov Forsyning
og Odder Spildevand på 340
mio. kr. VAM skal i perioden
stå for alt spildevandsarbejde i
Favrskov og Odder kommuner
samt i store dele af Aarhus
Kommune.
„Vi er utroligt glade for endnu
engang at kunne vinde så stor
en opgave. Det betyder ikke
alene meget for VAM, men

KLUMME – ADVOKAT
Selv om kreditorer siden
marts 2013 har kunnet kræve
et ekstra gebyr på 310 dkr.
hos deres erhvervsdrivende
debitorer, sker det kun sjældent.
Ved en lovændring blev det
imidlertid muligt for kreditorer
at pålægge en erhvervsdrivende
debitor et gebyr – det såkaldte
kompensationsgebyr – på
310 dkr. (40 EURO). Kompensationsgebyret kan pålægges straks, misligholdelsen
er indtrådt, og det er ikke
nødvendigt for kreditor at
varsle gebyret eller at fremsende nogen særskilt rykker.
Kreditor kan således på et
hvilket som helst tidspunkt i
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også for lokalområdet. Vi har
især satset på innovation i
vores løsningsforslag, og jeg er
stolt af, at vores kompetente
og ansvarsbevidste medarbejdere er i stand til at løfte sådan
en opgave. Uden dem havde
vi ikke vundet en omfattende
opgave som den her,“ siger
Benny Kristensen, administrerende direktør i VAM A/S.
Rønde Efterskole
Rønde Efterskole og Rønde
Højskole er påbegyndt opførelse af en ny hal til næsten
12 mio. kr. Hallen der skal
supplere den eksisterende
hal, skal stå færdig til næste
skoleår. Efterskolen har bl.a.
landets største badmintonlinie i landet og det har givet
kapacitetsproblemer. Skolerne
vil også få mulighed for at
gennemføre fx. håndboldarrangementer med op til 1.000
besøgende.
Terma
Der er sat underskrifter på en
ny milliardordre hos Terma,
der skal levere haleror til
F-35 jagerflyet. Det kommer
til at påvirke beskæftigelsen
på virksomhedens fabrik i
Grenaa, der inden for kort tid
allerede har ansat omkring 30
nye medarbejdere.

Hvis den danske stat beslutter
sig for at købe F-35 jagerflyet,
forventer Terma, at afdelingen
i Grenaa næsten kommer til at
vokse fra 250 til 500 medarbejdere.
Post Danmark
Postetaten har åbnet posthus
i Let Køb i Gjerrild, så lokalbefolkningen kan købe frimærker
samt afhente og sende pakker
og breve.
Kalø Økologiske
Landbrugsskole
Skolen har taget nye undervisningsfaciliteter i brug. Der
er tale om et undervisningsmiljø, der er baseret på meget
praksisnær undervisning, hvor
undervisningslokaler og produktionsfaciliteter nærmest er
smeltet sammen. Byggeriet
har kostet 5,5 mio. kr.
Activ Rengøring
En større opgave omkring
håndværkerrengøringen på
DNU Skejby, har fået Activ
Rengøring til at samarbejde
med vikarbureauet at-once.
„Vi havde i en periode på otte
uger brug for væsentligt flere
assistenter, end vi selv kunne
mønstre,“ fortæller Ebbe Andersen, distriktschef hos Activ
Rengøring. „Når jeg ringer til

dem og skal bruge 10, 15 eller
20 vikarer dagen efter, ja, så
står de bare klar. Og det er
dygtige vikarer, vi får ud.“

Djursland Landboforening
Carsten Kløcher, der er chef
for Djursland Landboforenings
afdeling for Planteavl, er blevet tildelt hædersbevisningen
Årets Neg af kolleger i Planteavlskonsulenternes Forening.
Tildelingen blev offentliggjort i
forbindelse med konsulentforeningens generalforsamling,
i Aarhus, af formanden Erik
Sandal.
Formand for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke,
udtaler: „Jeg er umådelig
stolt over, at prisen i år er
givet til Carsten Kløcher.“
FC Djursland
Ronni Didriksen har efter
aftale med bestyrelsen,
besluttet at fortsætte som
direktør for FC Djursland A/S
frem til årsskiftet. Der er
blevet tilknyttet en ekstern
konsulent, der sammen med
moderklubberne, skal kortlægge, hvordan den fremtidge
ledelse i selskabet skal se ud.

DET GLEMTE GEBYR

Mange kreditorer overser en mulighed for større omkostningsdækning hos debitor.
sin rykkerprocedure opkræve
beløbet, og det påvirker ikke
kreditors øvrige krav på renter,
gebyrer eller andre indrivelses
omkostninger, hvis han på et
tidspunkt i rykker- eller inddrivelsesprocessen pålægger
debitor kompensationsgebyret.
Kreditor kan kun pålægge
debitor kompensationsgebyret,
hvis debitor er erhvervsdrivende. Det er derfor ikke
muligt at opkræve gebyret hos
en forbruger.
På trods af, at kreditorer i
over to år har kunnet opkræve
kompensationsgebyret, er det
imidlertid kun meget sjældent,

at vi ser det anvendt. Da der
ikke er mange argumenter
for ikke at opkræve beløbet,
må kreditorernes manglende
udnyttelse af muligheden
skyldes, at mange kreditorer
ikke kender reglerne eller er
i tvivl om, hvordan reglerne
anvendes.

dringen senere til inkasso, vil
de fleste advokater medtage
gebyret i opkrævningen til
debitor.
Af Søren Christensen Volder
Advokat (H), Partner,
Lindhardt Steffensen Advokater A/S
www.lsa-advokater.dk

Vi anbefaler, at kreditor på sin
første eller anden rykkerskrivelse
påfører kompensationsgebyret
på 310 dkr., og eventuelt til
føjer en meddelelse til debitor
om, at debitor kan se bort
fra gebyret, såfremt debitor
straks indbetaler den skyldige hovedstol og eventuelle
påløbne renter. Sendes for-
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Alle data er indhentet i perioden
28.08.2015 - 24.09.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

GREGERS VESTER JAKOBSEN.
MALERFIRMA OG FARVEHANDEL ApS
Østergade 10, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,3
(0,5)
Resultat før skat
-0,2
-(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,8)
HORNSLET AUTOLAK ApS
Sortevej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
2,1
(2,1)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
4
(3)
MIDTDJURS
TØMRER & MURER ApS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-03-2015
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
-0,1
-(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,5)
M. NIELSEN OG SØNNER
MASKINFORRETNING ApS
Bredgade 38, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
0,2
-(0,1)
Egenkapital
3,9
(3,7)
TANDLÆGESELSKABET DCHH ApS
Birkevej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
6,2
(2,4)
Resultat før skat
4,3
(2,1)
Egenkapital
6,3
(3)
TATA STEEL DENMARK
BYGGESYSTEMER A/S
Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-03-2015
Bruttofortjeneste
19,2
(33,6)
Resultat før skat
-3,1
(3)
Egenkapital
26,6
(31,7)
Antal ansatte
18
(0)

Ejerleder Tommy Bøgehøj, Skomø A/S

VÆKST MED MÅLRETTET
FORRETNINGSUDVIKLING
Tidligere har det været svært
virksomhedens tre kunde
Skomø A/S i Ebeltoft runder
at have nok fokus på at udvikle
segmenter, altså bilhandlere,
i år så godt og vel de 20 mio.
virksomheden. Men med en
ejendomsmæglere og retail,
kr. i bruttofortjeneste. Det er
medarbejder med de rigtige
og så vækste i dem. „Jeg har
omkring en fordobling på fem
kompetencer ansat specifikt
lært, at vi skal holde snotten
år, og opfylder derfor godt og
til det, lykkes vi rigtig godt
fra alt andet. Tidligere har vi
vel ejerleder Tommy Bøgehøjs
med at udvikle os. Vi arbejder
prøvet nye forretningsområder
målsætning om en kontinuerlig
bevidst med at have adskillige
af, uden
at de
har
bidraget
årlig vækst på 10-20%. SØGNING SØGNING
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DIN SIDE
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BØVLF

Direktør Michael Boserup, Bo Brejnholm og Karina Mohrsen, Specma Hydraulic A/S

30

Erhvervsprofil
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FJERNEREN
PÅ HAVNEN

Specma Hydraulic A/S på havnen i Grenaa er en vigtig brik i dagligdagen for rigtig
mange virksomheder. Ikke kun spidsen af Djursland men også på resten af Djursland
nydes der godt af deres ekspertise. Andre virksomheder i Jylland, på Fyn og Sjælland
har også fået øjnene op for, at virksomheden lever op til parametre som kompetence,
fleksibilitet, hurtighed og service.
Vigtigt at minimere
produktionsstop
Når en industrivirksomhed eller et
rederi har behov for en reservedel
i en fart, eventuelt for at mindske
produktionstab, ringer de ofte til
Specma Hydraulic.
Den tre mand store virksomhed
har specialiseret sig i at finde den
helt rigtige komponent i den bedst
mulige kvalitet, med den korteste
leveringstid.
„Vi får tit at vide af kunderne, at
vi er deres bøvlfjerner. Vi er manges
foretrukne skaffevareleverandør“
fortæller direktør Michael Boserup. „Vi har døgnservice,
så det er muligt at ringe på
alle tider af døgnet efter
en reservedel.
En manglende
part i en
pro-
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med Michael
duktionsmaskine
DET ER AFGØRENDE
Boserup som
eller en skibsAT FREMSKAFFE DEN
medejer, samt i
motor kan ofte
dag med Karina
koste mange
HELT RIGTIGE PART OG
Mohrsen og
penge for hver
HURTIGT FÅ DET HELE OP Bo Brejnholm
time, den står
som ansatte,
stille. Derfor er
AT KØRE IGEN
sælger hydraulik
det afgørende at
og pneumatik, samt spidskompefremskaffe den helt rigtige part og
tencerne lejer og øvrige transmishurtigt få det hele op at køre igen.
sionsprodukter. Dertil kommer bl.a.
For os er det vigtigt, at vi får
arbejdsbeklædning, samt løftegrej
spurgt rigtigt, så vi kan levere den
og sikkerhedsudstyr.
optimale løsning for kunden. Vi har
Virksomheden på den østlige del
opbygget et lokaltilpasset lager, der
af Djursland er delvist ejet af den
afspejler vores kunders behov, og
svenske koncern Specma Group,
har vi ikke delen hjemme, skaffer vi
som selv fremstiller hydraulikløsden hurtigt,“ garanterer han.
ninger til industri og søfart, ligesom
„Vi ved, at industrien primært
koncernen arefterspørger
bejder målrettet
kvalitetsproVI ER ISÆR GODE
på at optimere
dukter, og det
LOKALT, HVOR VI KENDER vedligeholdelse
går vi meget op
og drift af
i at efterleve.
VORES KUNDERS BEHOV
løsningerne. En
Vi er eksperter
stor del af aktiviteterne omhandler
på vores områder, så kunden ikke
tillige distribution og after sales.
behøver at være eksperten.“
„Specma Hydraulic A/S indgår
i vores nordiske division og er en
Teknisk backup
vigtig del af vores forretning i DanFirmaets primære kunder er virkmark, som vi ser et stort potentiale
somheder inden for industri, skibsi. Lige nu fokuserer vi dog på den
service, skoventreprenører, entrelokale forretning i og rundt om Greprenører, samt øvrige reparatører.
naa,“ siger Magnus Anderson, Vice
„Vi er især gode lokalt, hvor vi
President i Specma Nordic Division.
kender vores kunders behov. Hvis
Specma Group omsætter årligt
det skulle ske, at en kundes behov
for i omegnen af 1,1 milliarder
rækker ud over det, vi kan levere,
danske kroner og har 700 ansatte
har vi teknisk backup, via vores
på verdensplan og opererer ud over
mange leverandører,“ forsikrer
i Norden i USA, Kina, Brasilien, EngMichael.
land og Polen.
Fokuserer på Djursland
Specma Hydraulic, der blev
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
grundlagt i 2007 som datterselskab af Specma Group
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Julefrokost
MED MUSIK OG DANS
Traditionel julefrokost
”ALL INKLUSIVE”
Fra kl. 18.30 - 01.00
3 retters buffet
Aftenkaffe
Øl, vand og vin ad libitum
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