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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 

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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GARDINER OG  
SOLAFSKÆRMNING
– TIL ERHVERVSLIVET

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

Bestil uforpligtende  
rådgivning og opmålingsbesøg 

RING 86 32 54 44

Top kvalitet
Hurtig levering 
konkurrencedygtige priser
1.600 M2 OVERFLADEBEHANDLINGSANLÆG

8500 Grenaa . Tlf.: 86 32 66 66 . www.hsm.dk Certificeret efter: DS/EN ISO 9001 
 

550 m2 malerhal 365 m2 sandblæsehal
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re e
nd stål 



http://www.rjakobsen.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.garant.nu
http://www.hsm.dk


 5 SJOVT AT BESKÆFTIGE SIG MED
Søren Vestergaard fulgte i starten af firserne sit hjerte. Flyttede til Djursland, 
solgte sit autoværksted i Aarhus, og satsede udelukkende på klassiske biler fra 
England.

 9 DE SER IKKE, DE HANDLER MED DANSKERE
En stor del af de nordmænd, som køber på nettet, foretrækker at gøre det hos 
norske webshops. Derfor er det vigtigt som eksportør til landet at fremstå så 
norsk som muligt med hjemmeside og hotline.

 12 DET HUMANITÆRE ARBEJDE  
ER LOKOMOTIVET I LIONS
I Lions er humanitært arbejde omdrejningspunktet og det, medlemmerne 
brænder for. Igennem velgørenhed opstår det fællesskab, som udgør det stærke 
erhvervsnetværk.

 14 BILEN&BOSSEN:  
FIAT’EN DER HAR SELVMORDSDØRE

 16 DYNAMISK DUO VIL MØBLERE DJURSLAND

 18 PRAKTIKANTER FÅR VARIGE JOBS

 20 JEG ER EGENTLIG IKKE EN SÆRLIG  
SOCIAL PERSON
Personprofil Redaktør Lars Norman Thomsen, LokalAviserne på 
Djursland [forsidefoto]  Han har altid været meget aktiv i holdsporten og 
foreningslivet, som han mener er afgørende for de små samfunds overlevelse. 
Alligevel betegner han sig selv som ikke særligt social og holder meget af at være 
alene eller sammen med familien.

 22 AJOUR – KALENDER – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED

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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RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

http://www.vorupgruppen.dk
http://www.ritek.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.bygma.dk
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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

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

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

☎ 86 32 65 66 · www.emollersauto.dk · Find os på Facebook

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

Vi specialiserer os indenfor opbygning og 
reparationer af alt rullende materiel

Alt i hydraulik, slanger, ventiler, 
cylindre m.m.

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

NT NØDAGER ApS

NT KRANER
* Kraner 25-125 t/m

* Specialtransport

* Kørsel med Tipsættevogn

* Maskintransport

* Grus, sten og granit leveres

* Affaldscontainere

* mv.

ENERGIKLASSE:  Forbrug 22,2 km/l, CO2-udledning: 118 g/km Dacia Dokker Van 1.5 dCi 90 Ambiance fi nansiel leasing via Renault Finance (Santander 
Consumer Bank): 1.199 kr. pr. måned ved leasingperiode på 60 måneder inklusiv 15.000 kilometer om året med 15.000 kr. i forudbetalt leasingydelse. Kunde 
indestår for restværdi på DKK 21.458. Alle priser er eksklusiv moms. Der tages forbehold for positiv kreditvurdering samt pris- og renteændringer. Bilerne kan 
være vist med ekstraudstyr. *Pris ekskl. leveringsomkostninger på 3.440 kr. ekskl. moms. ** Mester Tidende december 2015. www.dacia.dk

Portræt af en 
VINDER. Håndværkerne har talt: 

Bedst i test** Bedst i test

Ny Dacia Dokker Van 
med 90 hk 
stærk dieselmotor 

Fra 82.090 kr.* ekskl. moms 
 

eller1.199 kr./md. 

Grenå . Rugvænget 29 . Tlf. 86 32 15 00

Grenå . Rugvænget 29 . Tlf. 86 32 15 00

http://www.bpelectric.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.emollersauto.dk
http://www.norddjursoppbygg.dk
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DEDIKERET
Nogle kender dem, for andre er de ukendte. De ofte mindre 
nichevirksomheder med dedikerede og entusiastiske specialister, der 
er eksperter og kendte langt uden for landets grænser.

SJOVT  
AT BESKÆFTIGE SIG MED

Søren Vestergaard fulgte i 

starten af firserne sit hjerte. 

Flyttede til Djursland, solgte 

sit autoværksted i Aarhus, 

og satsede udelukkende på 

klassiske biler fra England.

I dag, 35 år senere, er han en 
legende i Jaguar-kredse. Kendt som 
manden, der kan holde de ædle biler 
kørende, og som har reservedele 
på lager, som selv de autoriserede 
værksteder ikke har.

„Vi var privat flyttet til Vester 
Alling for at få mere plads. Jeg 
tænkte, at det var lige meget, hvor 
jeg drev forretning, og tog den 

beslutning at sælge værkstedet i 
Aarhus, starte Vintage Car Service 
op hjemme og samtidig udeluk-
kende koncentrere mig om klassiske 
biler,“ husker Søren, der ikke i et 
sekund har fortrudt den beslutning. 
Drivkraften var alene hans passion 
for især Jaguar biler, som han bl.a. 
havde stiftet bekendskab med på 
sin læreplads. „Jeg tænkte ikke så 



meget på, om der var et marked for 
det. Mere at det kunne være sjovt at 
beskæftige sig med.“

Reparation og reservedele
Sørens kunder 
kommer fra 
både ind- og 
udland. „Jeg er 
i gang med at 
lave en dansk 
venstrestyret 
Jaguar om til højrestyret, fordi den 
skal have et nyt liv i Sydafrika, hvor 
der er venstrekørsel. Det er et pro-
jekt på omkring 100 timer, og der er 
ved at blive lavet et helt nyt instru-

mentbræt hos en specialsnedker i 
England,“ forklarer Søren, der nor-
malt ellers selv laver al slags arbejde 
på bilerne, undtagen malerarbejdet. 
„En del af kundernes projekter er 

længerevarende, 
hvor der både 
skal laves karos-
seri-, mekanisk- 
og for eksempel 
sadelmager-
arbejde. Det 

kan nemt strække sig over en hel 
vinter.“

En anden del af virksomheden er 
handel med reservedele til Jaguarer. 
„Det er salg af reservedele til andre 

værksteder. Det er kommet til med 
tiden, fordi vi har købt et par firmaer 
op på Sjælland,“ fortsætter han. 
„Det betyder også, at jeg næsten 
aldrig selv står med en reparations-
opgave, hvor jeg skal vente på at 
hente reservedele hjem.“ 

Hellere en original
Med afsæt i 
om reser-
vedele 
skal 

6 www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2016Dedikeret

  DET MÅ DA VÆRE 

MEGET VÆRRE AT VÆRE 

UORIGINAL

Indehaver Søren Vestergaard, Vintage Car Service



være originale eller ej, har Søren 
ikke noget imod at blive opfattet 
som en original. „Mange vil nok 
kalde mig lidt af en original. Det 
bliver vi måske alle lidt med alde-
ren, for der kommer et tidspunkt, 
hvor man ikke lader sig styre som 
tidligere,“ smiler han, og fastslår, 
at „det da må være meget værre at 
være uoriginal.“

Gennem tiden har han haft både 
lærlinge og svende ansat. „Den-
gang vi var fire 
mand, for jeg 
rundt som fluen 
i flasken, og 
jeg var hverken 
rigere eller 
lykkeligere. I 
dag kan jeg tillade mig at tage den 
betaling, det koster, og det er en 
bedre situation. Mine ti fingre skal i 
det hele, og fruen og jeg kan tillade 
os at holde fri, uden at tage hensyn 
til om nogen flår i døren,“ slår han 
fast, ligesom han ikke har andre 
ansatte at tage hensyn til. „Jeg vil 
indrømme, at det ikke er uden be-
tydning, men som det er nu, må 

jeg selv ryge på mit eget værksted, 
og min pibe er kvalitetstid for mig,“ 
siger han alvorligt. „Måske er det 
her, den gamle original kommer ind i 
billedet igen, for nogle ting er blevet 
fuldstændig forrykte.“  

Lukker og slukker
Fremtiden? „Det er planen at vi 
stopper inden for de næste fem år. 
Reservedelslageret kan vi sælge, 
men sådan noget som det her er 

svært at give 
videre til nogen, 
for værkste-
det er meget 
synonymt med 
originalen,“ 
pointerer Søren. 

„Hvis en ung kunne se idéen, skulle 
han ind nu og oplæres, men jeg 
tror sgu ikke, der er ret mange med 
realiteterne i behold, der for 
alt i verden ønsker sig at gå 
og lave Jaguarer resten af 
livet.“

Men for Søren viste det 
sig, at være det helt rigtige 
at følge sit hjerte.

„Jeg tror for så vidt, 
at min beslutning den-
gang var fornuftig set 
i lyset af, hvad andre 
små værksteder må 
døje med i dag. Jeg 
trives i min egen lille 
tidslomme, og har 
rigeligt at lave.“

Jens Nikolajsen,  
jens@mercatus.dk
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  JEG TÆNKTE IKKE SÅ 

MEGET PÅ, OM DER VAR 

ET MARKED FOR DET
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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

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

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

 

Frank løser opgaven!
Jeg gav Frank frie hænder, og vi fik en virkelig flot bog 
ud af det. Han er en dygtig håndværker, der lægger 
sin sjæl i opgaven. Han trykker bl.a. også vores labels 
og udvikler og producerer vores emballage. Selvom vi 
måske ikke skal have mere end 2.000 kasser, er han 
til at snakke med, også med en god pris…

Lars Bendix, grundlægger
Farm Mountain Coffee, Randers

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

GPM Randers  |  Holger Danskes Vej 11  |  8960 Randers SØ  |  Telefon 86 43 93 00  |  www.gpmranders.dk

http://www.permoeller.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.gpmranders.dk


Danguitar.dk i Grenaa har 30 procent 
af sit salg i Norge, som er det 
eneste land, handelsvirksomhe-
den eksporterer til. Valget faldt på 
Norge, da konkurrencen ikke er så 
stor og priserne mindre pressede. 
På den anden side er det også mere 
besværligt, da Norge ikke er med i 
EU. Derfor har Danguitar.dk lavet et 
norsk selskab, Danmusikk.no, med 
priser i norske kroner og med norsk 
moms.

„Vi sender varerne herfra på 
paller til det norske postvæsen, 
som sender pakkerne ud til slutbru-
gerne. Vi har også en adresse hos 
en momsagent, der tager i mod 
returpakker. Danmusikk.no virker 
som en ren norsk webshop, og de 
ser ikke, de handler med danskere,“ 
forklarer Thomas Svenstrup, der ejer 
Danguitar.dk.

Pris en stor parameter
På Rugvænget i Grenaa, hvor virk-
somheden ligger med stort show-
room, har han ansat en nordmand, 
der tager sig af telefonsupport, så 

kunderne i Norge ikke 
mærker, at de via 
en viderestillet 
telefon ringer 
til Danmark. 
For at 
blive syn-
lig på det 
norske 
marked 
har han 
i første 
omgang 
brugt 
google.

„Vi annoncerede 
meget på google, 
men med tiden 
lærte vi også at 
profilere os på 
prissammenlig-
ningssider. 
Pris er 
en stor 
parame-
ter for os 
i Norge, 
hvor 
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DE SER IKKE,  
DE HANDLER 
MED DANSKERE
En stor del af de nordmænd, som køber på nettet, 
foretrækker at gøre det hos norske webshops. 
Derfor er det vigtigt som eksportør til landet at 
fremstå så norsk som muligt med hjemmeside 
og hotline.

Ejer Thomas Svenstrup, Danguitar.dk
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Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

På udkig efter ny medarbejder?

Revalidering

Voksenlærling

Lærling/elev

LøntilskudsjobFleksjob

Virksomhedspraktik

Ordinært job

Skånejob

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.

Optimera har udviklet 
en app, så du kan tage 
Optimera med dig på 
din smartphone/tablet.
Kom ind til os og lad os 
hjælpe dig igang.

Optimera Løgten
Hjelmagervej 6 - 8541 Skødstrup
Tlf: 74 12 86 30
Mail: logten@optimera.dk

Ordblindeundervisning
på virksomheden?
Ordblindeundervisning
på virksomheden?

Husk, at virksomheden 
eller medarbejderen kan få 
lønkompensation for tabte 
arbejdstimer

Kontakt VUC Djursland for � ere informationer

vucdjursland.dk - 87 58 33 00

annonce 108x112.indd   1 15/03/2016   13.38

http://www.jobnet.dk
http://aalsrode.dk
mailto:logten@optimera.dk
http://vucdjursland.dk


vores konkur-
renters omkost-
ninger er større 
end vores. Vi 
er også stærke 
på, at vi har 
varerne på lager, 
så vi kan levere 
fra dag til dag i 
Oslo-området 
og til resten af Norge på to dage,“ 

fortæller Thomas.

Ud på nye markeder
Modsat danskerne kø-
ber nordmændene flere 
violiner end elguitarer 
og forholdsvist mange 
lysshows. I Norge er 

der mange, der er 
utrygge ved at 
bruge kort på 
nettet, og som 
fore-

trækker at købe 
med faktura. 
Derfor findes 
der norske virk-
somheder, som 
clearer kunderne 
og lægger ud 
for derefter at 
fakturere dem. 
På den måde er 

der kulturforskelle at tage hensyn til 
på alle markeder.

„Når vi en gang skal ud på et nyt 
marked, bliver det nok et EU-land, 
og så er planen, at vi først ser, hvilke 
konkurrenter, der er, hvad de sælger 
mest af, hvilke betalingsmuligheder 
der er mest almindelige, leverings-
tider og priser. Hvis vi kan være 
med på de parametre, så går vi ind 
på det marked og ansætter en, der 
kan sproget og kender kulturen,“ 
afslører Thomas.

Spiller selv elguitar
Han mener, det er vigtigt 
at eksportere og vokse, 
så Danguitar.dk kan 
lave prismæssigt bedre 

aftaler med sine leveran-
dører samt have et større udvalg at 
tilbyde sine kunder. På den måde 
kommer eksporten også til fordel for 
de danske kunder.

Thomas Svenstrup startede 
virksomheden for 13 år siden med 
guitartilbehør, da han var træt af 
at skulle helt til Århus for at købe 
strenge. Han spiller selv elguitar i 
amatørbandet The Hey Hos, der 
består af tre personer, som spiller 
egne rock- og punknumre.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
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  PRIS ER EN STOR 
PARAMETER FOR OS I 
NORGE, HVOR VORES 
KONKURRENTERS 
OMKOSTNINGER ER 
STØRRE END VORES
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Lions Club Rønde består af per-
soner med erhvervserfaring, som 
har overskud 
til humanitært 
arbejde og vil 
gøre en forskel 
for andre. For-
eningen samler 
både penge ind 
til velgørenhed 
ved blandt andet 
juletræssalg og skaffer igennem 
netværket ting, som kan være til 
hjælp for andre.

„Nogle af de ting, der er ubruge-
lige for os, er en fantastisk hjælp for 
andre ude i verden. Det kan være 
hospitalssenge, for eksempel. Vi 
sørger for, at der altid er en Lions 
Club, hvor hjælpen sendes hen, 
for at sikre, den når frem. Alt går 
ubeskåret til velgørenhed, og der er 
ingen omkostninger til administra-
tion,“ forklarer Kurt Vanggaard.

Forskelligheden er styrken
Han er præsident for Lions Club 
Rønde og sidder i programudvalget. 
Medlemmerne tæller folk med er-
hvervserfaring fra mange brancher, 
hvilket efter hans mening styrker 
netværket, for, som han siger, er det 
her, forskellighed giver konstruktiv 
tankegang, og der kan findes løsnin-
ger på det umulige. Det værste er at 
sidde sammen med en gruppe, hvor 
alle er enige.

„I et netværk som vores kan man 
diskutere sine ideer og finde nogen 

at samarbejde med om dem. Hvis 
ikke man kommer ud med sine 

ideer, brænder 
man inde med 
dem, og de 
bliver aldrig til 
noget. Forskel-
ligheden gør 
også, at man i 
sit netværk altid 
kan få anbefalet 

en god fagmand, når man har behov 
for en,“ mener Kurt Vanggaard.

Præsidenten sidder kun et år
Maden er altid første punkt på 
dagsordenen til møderne, som man 
ikke har pligt til at deltage i. Der er 
nemlig ingen, som bliver tvunget til 
noget. I øvrigt 
er der ingen 
ritualer i Lions 
andet end at alle 
sidder i mindst 
et og højst to 
udvalg. Man 
kan kun være 
præsident i et 
år ad gangen 
og kan altså 
ikke genvælges men dog blive valgt 
igen senere. Faktisk er det tredje 
omgang, Kurt Vanggaard er præsi-
dent. Til april er der valg, og så må 
han vige pladsen for den, der er Vice 
President, og han selv bliver Past 
President.

Lions Club Rønde er kun for 
mænd og tæller 22 medlemmer 

og er den mindste enhed i et stort 
nationalt og internationalt hierarki. 
Præsidenten for en lokal klub delta-
ger i møder i distrikter og zoner i sit 
geografiske område. Halvdelen af 
det beskedne kontingent fra med-
lemmerne går til Lions International 
og resten til administration.

Verdensomspændende netværk
Lokalt støtter Lions Club Rønde en 
lang række formål, som strækker 
sig over småanskaffelser i klub-
ber og institutioner til større beløb. 
Typisk forventer man, at de klubber, 
man støtter – spejdere, motocros-
sklubben og andre foreninger – selv 
bidrager med en indsats som for 
eksempel at stå parkeringsvagt ved 

arrangementer. 
Ofte får en 
forening imellem 
fem og 10.000 
kroner til et 
formål.

Lions Club er 
en international 
organisation 
med næsten 1,4 
millioner med-

lemmer fordelt på 46.000 klubber 
over store dele af verden. Organisa-
tionen er uden politisk eller religiøst 
standpunkt og blev grundlagt i USA 
i 1917 som led i en sammenslutning 
af forskellige klubber, der havde til 
formål at hjælpe andre mennesker.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

I Lions er humanitært arbejde omdrejningspunktet og det, 

medlemmerne brænder for. Igennem velgørenhed opstår det 

fællesskab, som udgør det stærke erhvervsnetværk.

DET HUMANITÆRE ARBEJDE  
ER LOKOMOTIVET I LIONS

  HVIS IKKE MAN 
KOMMER UD MED SINE 
IDEER, BRÆNDER MAN 
INDE MED DEM, OG 
DE BLIVER ALDRIG TIL 
NOGET

  NOGLE AF DE TING, 
DER ER UBRUGELIGE FOR 
OS, ER EN FANTASTISK 
HJÆLP FOR ANDRE UDE I 
VERDEN
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DET HUMANITÆRE ARBEJDE  
ER LOKOMOTIVET I LIONS

Præsident Kurt Vanggaard, Lions Club Rønde
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Fiat 500 D

Producent: Fiat

Byggeår: 1960-1965 (500 D)

 1957-1975 (Alle modeller)

Antal: 3,893,294 (Alle modeller)

Motor: 2 cyl luftkølet 0,5 L

Effekt: 17,5 HK

http://www.revisionsgruppen.dk
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Den charmerende lille Fiat 500 fra 
1962 fulgte med i generations-
skiftet, da Bjarne Sommer overtog 
Autogaarden Erik H. Sommer 
Ebeltoft A/S efter sine forældre. „Vi 
er faktisk landets ældste Fiat-for-
handler, og min far syntes, det var 
sjovt at have et eksemplar af den 
legendariske lille 
Fiat 500. Han 
fik den totalt 
restaureret og 
den har så stået 
i forretningen 
lige siden,“ for-
tæller Bjarne. „Dørene i den her 
model åbner bagud og blev derfor 
kaldt „selvmordsdøre“. Det blev dog 
ændret i 1965, hvor den også blev 
forsynet med en kraftigere motor og 
varmeanlæg.“

Bilen anses for at være det italien-
ske svar på Folkevognen, og efter 
introduktionen i 1957 trillede der 
frem til 1972 3,5 millioner eksem-
plarer ud fra fabrikken. Ifølge løse 

rygter er mange italienere undfanget 
på bagsædet af den lille charme-
trold, hvilket i sig selv må anses for 
lidt af en bedrift. „Vi forhandlede 
oprindeligt Mercedes og havde brug 
for også at kunne tilbyde billigere 
biler,“ husker Bjarne om baggrunden 
for „ægteskabet“ med Fiat. „Alle 

kendte en der 
havde en Fiat 
500, og vores 
har gennem ti-
den været udlånt 
som blikfang til 
forskellige arran-

gementer.“ Den røde Fiat er netop 
blevet solgt, eller som Bjarne siger: 
„Den får nu sin anden ungdom, for 
køberen er en ung pige, der vil køre i 
den om sommeren.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

FIAT’EN DER HAR  
SELVMORDSDØRE

  ALLE KENDTE 
EN DER HAVDE EN 
FIAT 500
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Medarbejdere i virksomhederne på Djursland skal 

sidde godt og ved pæne møbler, der udstråler et godt 

image. Det mener duoen Svend Janerka og Jesper 

Rasmussen, som vil hjælpe med at opnå netop det.

Ved at ansætte Svend Janerka og 
Jesper Rasmussen i kontormøbel-
afdelingen styrker Papirgården i  
Grenaa sin service på området 
markant. Nuværende og kommende 
kunder kan i nær fremtid forvente, 
at de to herrer henvender sig for at 
følge op på behov, ergonomi og stil.

„Det er vigtigt, at medarbejdere i 
virksomheden får den rigtige stol og 
det rigtige bord, når der skal købes 
møbler ind. Det er også vigtigt at 
møblerne bliver indstillet til med-
arbejderen, som også skal kunne 
bruge dem korrekt. Alt det ved 
vi meget om og hjælper vi med,“ 
fortæller Svend Janerka.

Udover hæve/sænkeborde og 
kontorstole er Papirgården leverings-
dygtig i andre 
møbler som 
konferenceborde 
og –stole, reoler, 
skabe, kørepla-
der, ståmåtter, 
kantinemøbler, 
arbejdsplads-
belysning samt 
meget mere. Dermed er der god 
mulighed for at få dækket det meste 
af sit behov hos en enkelt leveran-
dør.

Stor erfaring i ergonomi og salg
Svend og Jesper hjælper meget 
gerne med at finde frem til de løs-
ninger, virksomhederne har behov 
for. Det gælder indretning efter den 
plads og det behov, der er. Det gæl-
der også stilen rent design mæssigt, 
så den passer til resten, og så 
gælder det ergonomien, hvor alle 
medarbejdere jo ikke har samme 
behov, og derfor ikke nødvendigvis 
skal have den samme stol eller det 
samme bord.

„Hvis man ikke tager ergonomien 
alvorligt, kan det få store konsekven-
ser for den enkelte medarbejder 
og sygemeldinger som følge deraf 
kan koste dyrt på bundlinjen for 
virksomheden. Der skal ikke mange 
sygedage til at finansiere en ergo-
nomisk rigtig kontorstol, indstillet til 
medarbejderen,“ mener Svend.

Han blev ansat på Papirgården for 
et par måneder siden og har mange 

års erfaring med ergonomiske 
stole. Jesper Rasmussen derimod 
er endnu ny i faget og helt nyansat. 
Han er klar til at lære håndværket, 
og møbler har altid interesseret 
ham. Han er til gengæld som tidli-
gere annoncesælger for en lokalavis 
i Grenaa en dreven konsulent. Han 
mener, virksomhederne også skal 
se på det indtryk, de giver deres 
gæster.

Lån en stol og prøv den af
„Det indtryk, besøgende på en virk-
somhed får af møblerne og indret-
ningen er meget vigtigt. Nye møbler 
og velholdte lokaler giver kunderne 
et godt førstehåndsindtryk af en 
virksomhed. Det kan ganske enkelt 

ikke betale sig at 
spare på dem,“ 
forklarer Jesper.

Han og Svend 
vil gerne tages 
på råd tidligt 
i processen. 
De oplever nu 
og da, at folk 

spørger på en specifik stol, men i 
løbet af rådgivningssamtalen finder 
de frem til, at det er en helt anden 
model, der i virkeligheden er behov 
for. Derfor kan kunderne lige så godt 
først som sidst komme, allerede når 
de erkender et behov.

Papirgårdens kunder tæller virk-
somheder i alle størrelser, der på 
lige fod får kompetent rådgivning. 
Også hjemmearbejdspladser er der 
stor erfaring i at indrette. Industri- 
og håndværksvirksomheder samt 
institutioner udgør den største 
kundegruppe, men også private er 
meget velkomne.

En stol kan man låne for at prøve 
den af på kontoret derhjemme, men 
det bliver ikke nødvendigvis i den 
rigtige farve. Til gengæld er der på 
Papirgården på Århusvej et stort 
showroom, hvor man kan få råd-
givning til at vælge møblerne, som 
kan sammensættes efter behag i de 
ønskede farver.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

  DER SKAL IKKE 
MANGE SYGEDAGE 
TIL AT FINANSIERE EN 
ERGONOMISK RIGTIG 
KONTORSTOL



www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2016 17Advertorial

DYNAMISK DUO  
VIL MØBLERE DJURSLAND

Jesper Rasmussen og Svend Janerka, Papirgården A/S
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Der var stort engagement hos de 
ca. 15 fremmødte virksomheder, der 
alle har påtaget sig et socialt ansvar 
ved at tage primært kontanthjælps-
modtagere i praktik, på et velbesøgt 
fyraftensarrangement på Gl. Estrup 
i februar.

Virksomhedscentrene tager  
et socialt ansvar
Jobcenter Norddjurs vil gerne have 
et fast samarbejde med flere virk-
somheder med mod på at hjælpe 
borgere, der har andre udfordringer 
end ledighed, tilbage på arbejds-
markedet i et eller andet omfang. 
„Antallet af praktikanter afhænger 
af virksomhedens størrelse, og er 
virksomheden parat til at indgå i 
et forpligtende samarbejde med 
Jobcentret for 
at afklare og 
opkvalificere 
ledige, kan man 
blive virksom-
hedscenter,“ 
forklarer chef for 
ungeindsatsen 
i Norddjurs Kommune, Lotte Kruse. 
Praktikkens varighed er individuel 
og aftales med Jobcentret. Hun 
pointerer, at man ikke forpligter sig 
til et vist antal praktikanter. „Det 
er vigtigt, at der er rum til nye 
praktikanter og at de passer ind i 
virksomheden.“ Hensigten med 
praktikken er at afklare arbejdsev-
nen hos den enkelte, og det koster 
ikke virksomheden lønudgifter. En 
jobkonsulent fra Jobcentret bliver 
tilknyttet virksomheden som fast 
kontaktperson, og virksomheden 

udpeger en mentor, som får tilbudt 
en kort mentoruddannelse, og som 
efterfølgende varetager opgaven 
med praktikanter.

Rigtig mange 
er kommet i job 
eller uddannelse 
efter en praktik 
i et virksom-
hedscenter, 
en stor del af 
dem er faktisk 
blevet ansat i 
praktikvirksomheden. „Vi oplever 
stort engagement hos mentorerne, 
og det er kraftigt medvirkende til 
succesen. Vi er rigtig glade for, at 
virksomhedscentrene påtager sig 
et socialt ansvar,“ konstaterer Lotte 
Kruse.

Stor branche-
spredning  
i centrene
De nuværende 
centre tæller 
bl.a. så forskel-
lige arbejdsplad-

ser som SuperBrugsen i Auning, der 
lige nu bl.a. har en kvinde fra Syrien 
i praktik og Grenaa Motorfabrik, som 
har en uddannet smed og en ung 
mand på 18 år, der skal uddannes 
bagefter. „Arbejdsopgaverne af-
hænger selvfølgelig af den enkeltes 
kvalifikationer“, forklarer fabriks-
chef Kim Pedersen. „Ufaglærte får 
typisk forberedelsesarbejde som 
afvaskning eller pudsning af maskin-
stumper, men de løser altid reelle 
opgaver. Hvis de er gode nok, bliver 
de tilbudt beskæftigelse bagefter. 

Vi har i dag fire fastansatte, der har 
været i praktik først.“

Mentor hos Nørgaard Teknik, 
Helle Jensen, har været med til 

at sluse 12-13 
medarbejdere 
ind som faste 
medarbejdere 
på virksomhe-
den. „Vores 
jobkonsulent 
Hanne ved godt, 
hvem hun skal 

komme med. Det er vigtigt, at de 
passer ind i virksomheden, ellers 
virker det ikke. Vores indsats koster, 
så praktikperioden er vigtig. De skal 
vise hvad de duer til, så der bliver 
et langsigtet perspektiv i arbejdet, 
både for os og de personer, vi får 
i praktik.“

Samarbejdet med  
virksomhederne er en 
vigtig indsats
Lotte Kruse vil gerne have 
flere virksomheder på 
banen, som vil gøre en 
social indsats. „Vi ved at 
samarbejdet med virk-
somhederne virker, og 
derfor er vi altid åbne 
for samarbejde med 
virksomheder i Nord-
djurs Kommune.“

Lars Chalmer Rasmussen, 
lars@mercatus.dk

En lang række lokale virksomheder hjælper ledige ind på 

arbejdsmarkedet gennem fast samarbejde med Jobcentret.

PRAKTIKANTER FÅR 
VARIGE JOBS

  DET ER VIGTIGT, 
AT DE PASSER IND I 
VIRKSOMHEDEN, ELLERS 
VIRKER DET IKKE

  ARBEJDSOPGAVERNE 
AFHÆNGER 
SELVFØLGELIG AF 
DEN ENKELTES 
KVALIFIKATIONER
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Fabrikschef Kim Pedersen, Grenaa Motorfabrik



20 Personprofil www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2016

Lars Norman Thomsen er redaktør på LokalAviserne 
på Djursland, hvor han ivrigt dækker og debatterer lokal 
politik og sport. Foreningslivet, især det, der ligger til 
grund for holdsporten, frygter han alvorligt truet af den 
fremstormende individuelle idræt til fare for de små 
samfund på Djursland. Han er selv, og har altid været, 
meget aktiv i foreningslivet og holdsporten, selv om 
han ynder at være alene med sine nærmeste.

„Jeg elsker at være alene eller sammen med min 
kone, Sus, og vores tre 
døtre. Jeg er egentlig ikke 
en særlig social person. 
Når jeg indgår i fælles-
skaber, skal der helst ske 
noget. Der skal være en 
dagsorden, et program. 
Det der med bare at være sammen med en masse 
mennesker for hyggens skyld er ikke mig,“ erklærer 
Lars Norman Thomsen.

Skriver sent om aftenen
Ind til for nyligt har han været fodboldtræner i samar-
bejde med en kollega for to seniorhold i sin barndoms-
klub, IF Midtdjurs i Ryomgård, hvor han bor med sin fa-
milie. De to træningspas om ugen er for Lars ikke den 
store belastning. Det, der kræver noget, er planlæg-
ningen og koordineringen, så man kan stille de bedst 
mulige hold til weekenden. I dag er han dybt engageret 
i at få anlagt en kunstgræsbane i Ryomgård.

„Man kan spille året rundt og døgnet rundt på en 
kunstgræsbane. Det er en god måde at tiltrække nye 
medlemmer. Det styrker det fællesskab, der er grund-
laget for de små samfund på Djursland. Vi ved, hvad 
et godt fællesskab betyder for de unge. Jeg oplever, 
at unge fra lokalområdet, der er flyttet til Aarhus for at 
studere, gerne kommer hjem til Ryomgård for at træne 
og spille med, hvis der er noget seriøst at komme hjem 
til,“ fortæller Lars.

Hans hverdag er lang, for han står tidligt op og går 
sent i seng. Han arbejder rigtig godt efter den daglige 
løbetur, som han afslutter senest klokken 22.30, hvor 
han ser Deadline på DR2. Bagefter når han som regel 
at skrive tre indlæg på LokalAvisernes website og læse 

de mange artikler, han har samlet sammen fra andre 
medier i løbet af arbejdsdagen. Han læser også en del 
bøger, gerne om rockmusik og politikerbiografier.

Hundredvis af kassettebånd
„Jeg har altid 25 bøger med, når vi er på ferie, og jeg 
får læst mindst halvdelen. Det er en fast tradition, at 
vi hver sommer er af sted i 14 dage, hvor vi intenst 
oplever et område. Vi lejer en lejlighed eller et hus og 

kører ud derfra. Vi er altid 
i bil,“ afslører den 55-årige 
redaktør.

Han har, siden han som 
barn samlede på fodbold-
kort, været noget af en 
samler. Han mener, han 

ligefrem var berømt en gang for at klippe uanede 
mængde af artikler ud af aviser og gemme dem. 
Han har tidligere haft en garage fyldt op med 
numre af Tipsbladet og Weekendavisen, 
men i dag er det mest nørdede nok, at han 
har imellem 700 og 800 kassettebånd.

„De er fyldt med radioudsendelser 
fra P1 fra 80’erne, og jeg har et kata-
log over hele samlingen. Især mine 
døtre har haft glæde af samlingen 
til skoleopgaver,“ mener Lars 
Norman Thomsen.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

JEG ER EGENTLIG IKKE EN SÆRLIG 

SOCIAL PERSON

 DET DER MED BARE AT VÆRE 

SAMMEN MED EN MASSE MENNESKER 

FOR HYGGENS SKYLD ER IKKE MIG
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Han har altid været meget 

aktiv i holdsporten og 

foreningslivet, som han 

mener er afgørende 

for de små samfunds 

overlevelse. Alligevel 

betegner han sig selv 

som ikke særligt social og 

holder meget af at være 

alene eller sammen med 

familien.

Redaktør Lars Norman Thomsen, LokalAviserne på Djursland
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LO Djursland
Der er valgt ny bestyrelse 
i LO Djursland. Det er (fra ven-
stre mod højre):
Johnny Eldrup 3F, Bent Mad-
sen 3F (kasserer), Flemming 
Leth Dansk Metal, Torben 
Jakobsen HK (Formand), 
John Petersen Dansk Metal, 
Joan Brøgger 3F, Lars Møller 
HK, Karen Ø. Sørensen FOA, 
Peder Ebbesen 3F, Karoline 
Bergkvist Søgaard SL, Jens 
Dalsgård Olsen Dansk Metal, 
Mette Marhauer Thomsen 
SL, Bent Klim Johansen HK, 
Benthe Andersen 3F (sup-
pleant) samt Karsten Poulsen 
HK (suppleant - ikke med på 
billedet). 

Danske Bank

Thomas Uhrbrand Hald (41) er 
ny filialdirektør i Danske Bank 
i Ebeltoft. 
Han kommer fra en stilling 
som souschef i Jyske Bank 
i Silkeborg, og har tidligere 
været privatrådgiver i Danske 
Bank i Horsens og senere i 
Jyske Bank i Randers, hvor 
han især havde fokus på pen-
sionsområdet. 
Oprindeligt er Thomas uddan-
net i en tøjforretning i Ringkø-
bing og har været butikschef 
og kørende sælger, inden han 
begyndte som privatrådgiver i 
BG Bank i Lyngby i 2005.

HK Østjylland

Viggo Thinggaard er stoppet 
som formand for HK Østjyl-
land på grund af foreningens 
interne alders-regler. Han har 
bestredet posten i 33 år og 
hans afløser vælges på næste 
generalforsamling.

FC Djursland 
Finn Pedersen har overtaget 
direktørposten i FC Djursland 
efter Ronni Didriksen.

Gjerrild Vandrerhjem
Danhostel Gjerrild Vandrer-
hjem skal til årsskiftet have 
nye forpagtere idet Dorthe 
Lyk og Torben Leth Ander-
sen efter 13 år stopper som 
værter.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Attraktive vilkår for 
erhvervskunder

www.spardjurs.dk   mail@spardjurs.dk

Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde dig!

Østjyllands Politi
For god plads får Østjyllands 
Politi til at flytte fra den nu-
værende politigård på Vestre 
Skovvej i Grenaa til den gamle 
toldbygning på Grenaa Havn, 
der tidligere rummede havne-
administrationen. Etaten har 
købt bygningen, der er under 
ombygning.

RevisionsGruppen – 
Kovsted & Skovgård
1. juli fusionerer Revisions-
Gruppen Ebeltoft med 
Kovsted & Skovgård Stats-
autoriseret Revisionsaktiesel-
skab. Ved fusionen indtræder 
Aage Madsen samt Carl-Emil 
Nielsen og Peter Kjeldsen 
som partnere i Kovsted & 
Skovgård.
Den nye fælles Ebeltoft-
afdeling bliver på kontoret på 
Østeralle 8, og alle medar-
bejdere i de fusionerende 
virksomheder fortsætter som 
hidtil. I alt beskæftiges her-
efter 55 medarbejdere, heraf 
de 20 i Ebeltoft og resten på 
kontorerne i Rønde og Århus.

Årets Håndværker
Tre Djursland-håndværkere 
er nomineret til at blive Årets 
Håndværker inden for hver 
deres kategori. 
MC Tag A/S i Kolind som 
Årets Tagdækker, Koed 
Tømrer- og Byggeforretning 
ApS som Årets Tømrer med 
under ti ansatte samt Almsten 
Sikring i Ryomgård som Årets 
Specialist.
„Vi er stolte over den aner-
kendelse vi har fået, ved at 
blive nomineret som Årets 
Håndværker,“ udtaler direktør 
Lars Christian Almsten Jo-
chumsen. „Det viser, at vores 
målsætning og strategi har 
virket. Vi har arbejdet målret-
tet med at gøre vore kunder 
endnu gladere og tilfredse 
med os, som deres foretrukne 
samarbejdspartner indenfor 
tyverisikring.“ 

Restaurant Flindts
Søskendeparret Nanna og 
Emil Flindt har åbnet Restau-
rant Flindts i de lokaler ved 
Bønnerup Havn, der tidligere 
husede Den Blå Kutter. De to 
har tidligere drevet Flindts Re-
staurant og Vinotek i Grenaa.

Færgevej 1 · Grenaa · 8630 0619  · 
lars@mercatus.dk · www.mercatus.dk

Hjemmeside-tjek! 
• Finder dine kunder det,  

de søger? 
• Er din side mobilvenlig? 
• Skal den opdateres/udvikles  

eller helt fornys?
Få et uforpligtende og gratis 
„serviceeftersyn“

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre
mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Prisen på ejerlejligheder steg i februar

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i februar

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

x Norddjurs x Syddjurs

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

x Villa/Rækkehuse

Salgspris pr. m² Vælg Vælg

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -3,8% 7,2%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 4,2% 8,6%
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Er du fx studerende eller journalist, kan du
kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få
statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig
selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi
tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente
pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Boligsidens Markedsindeks
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NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre
mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.
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(Du kan sammenligne op til fire områder)

x Norddjurs x Syddjurs

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

x Villa/Rækkehuse

Salgstid Vælg Vælg

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -16,1% 20,0%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -10,2% -5,8%
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salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.
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(Du kan sammenligne op til fire områder)

x Norddjurs x Syddjurs

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)
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Salgspris pr. m² Vælg Vælg
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NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre
mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.
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Udbud Solgte

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

x Norddjurs x Syddjurs

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

x Villa/Rækkehuse

Salgstid Vælg Vælg

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -16,1% 20,0%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -10,2% -5,8%
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

http://www.spardjurs.dk
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I Syddjurs Kommune lægger vi stor vægt på at kunne til-
byde et bredt udvalg af billige og velbeliggende erhvervs-
grunde, som imødekommer virksomhedernes forskel-
ligartede behov – alle med god infrastruktur med hurtig 
adgang til Aarhus og E45 ad hovedvej 15 (Grenaavej).
 Grundene er beliggende i en ny erhvervsudstykning på 
Gråskegårdevej i den sydvestlige del af Tirstrup, tæt på 
hovedvej 15 og 5 minutters kørsel fra Aarhus Lufthavn. 
Grundene er velegnede til lettere industri-, håndværks- og 
værkstedsvirksomhed, service og lager, der ikke medfører 
gener i form af røg, støj eller lugt. Der er mulighed for at 
opføre bolig i tilknytning til virksomheden.

Grundene ligger på Gråskegårdevej, matrikel 39k og 39m, 
Tirstrup by, Tirstrup.
Grundstørrelserne er fra 1.540 m2-2.320 m2.
Lokalplan: LP158, Erhvervsområde Tirstrup.

Mere inforMation
Du kan få mere information om de ledige erhvervsgrunde, 
herunder deres præcise beliggenhed, grundstørrelser og 
priser på www.syddjurs.dk/erhvervsejendomme eller du 
kan kontakte juridisk konsulent David Kastberg Reimann, 
87 53 51 48, der står til rådighed med vejledning og 
information.

VELBELIGGENDE ERHVERVSGRUNDE I TIRSTRUP SÆLGES

Grundpriser 
190.960-287.680 kr. ekskl. MoMs.  Pris 
ekskl. alle tilslutningsafgifter. 
størrelsen af disse afgifter fast-
sættes af forsyningsselskaberne

du kan få hjælP til at afklare 
lokale erhvervsforhold og 
hvilke Muligheder, du har, 
hvis du køber erhvervsgrund i 
syddjurs af erhvervskonsulent 
bo kristensen, 87 53 50 35.

Galleri Grevelsgaard
Bettina Vahle og Brian Kaltoft 
har åbnet Galleri Grevelsgaard i 
en gård i Fausing. 30 udstillere 
lægges der ud med, hvoraf de 
22 er fra lokalområdet.

Energihåndværkerne 
 Djursland
En ny type butik har set 
dagens lys i Grenaa. Det er 
Energihåndværkerne Djurs-
land, som vil gøre det nem-
mere at få råd og vejledning 
om energioptimering af 
boligen. Derfor har netværket 
åbnet en såkaldt pop-up butik, 
der indtil videre er åben i tre 
måneder.

Grenaa Bil-Center
Foreningen, BLIN Bygnings-
og Landskabskultur i Nord-
djurs, har udvalgt Grenaa  
Bil-Centers nye bygning som 
årets bygning, med udgangs-
punkt i, at den kombinerer sit 
formål med salg af biler med 
flot design og god arkitektur.

Landmad.dk
Business Region Aarhus har 
nomineret Landmad.dk blandt 
i alt ni iværksættere til Iværk-
sætterprisen 2016 i katego-
rien Den kreative pris.

Landmad.dk er en franchise 
købmandsbutikskæde med in-
tegreret cafe & web, hvor te-
maet er salg af danske/lokalt 
producerede fødevarer af høj 
kvalitet. Konceptet er drevet 
af et stort IT-styringssystem, 
der giver bønderne og de min-
dre producenter en helt unik 
salgsplatform både i form af 
detailbutikker, cafeer, web-
shops samt foodservice-salg. 
Forretningsmodellen betyder, 
at butikker og producenter er 
hinandens forudsætninger, 
derfor virker det. Butikkerne 
placeres centralt i byer der har 
tilstrækkeligt kundegrundlag 
og i forbindelse med andre 
indkøbsmuligheder og spise-
steder.
De tre vindere kåres på 
Iværk&Vækst sidst i april i Bio-
Nutria Park, Randers i hver af 
de tre kategorier: Det bedste 
fysiske produkt, Det bedste 
immaterielle produkt og Den 
kreative pris.

Djurs Sommerland og 
 Kattegatcentret
På Sveriges største hjem-
meside for børnefamilierejser, 
www.barnsemester.se er 
to af Djurslands attraktioner 
kåret som Nordens bedste 

idet Djurs Sommerland for 
tredie år i træk er kåret som 
det bedste sommerland i Nor-
den og Kattegatcentret tog 
førstepladsen som det bedste 
akvarium i Norden.
Det er brugerne, altså børne-
familier der ved at anmelde 
et besøg i attraktionerne er 
med til at bestemme, hvilke 
attraktioner der bliver nomine-
ret. Efter nomineringen følger 
en afstemningsperiode på ca. 
en måned, hvorefter afgørel-
sen falder. „Det er dejligt for 
Djursland at vores attraktio-
ner kan gøre sig gældende 
i en nordisk konkurrence,“ 
udtaler en stolt Flemming 
Rasmussen, turismedirektør 
Destination Djursland. „De 
nordiske lande og særligt 
Norge og Sverige er vigtige 
markeder for os. Med de to 
kåringer er Djurs Sommerland 
og Kattegatcentret med til at 
sætte øget fokus og synlighed 
på Djursland som en feriede-
stination for børnefamilier, 
hvilket kommer hele området 
til gode.“

Østjysk museumssamarbejde
Tre af Djurslands attraktioner, 
Glasmuseet Ebeltoft, Gammel 
Estrup – Herregårdmuseet 

og Dansk Landbrugsmuseum 
på Gl. Estrup, har fundet 
sammen i et nyt samarbejde 
om gensidig rabat til deres 
respektive årskortholdere. 
„Det er meget positivt, at vi 
med denne aftale kan give 
vore gæster et godt tilbud 
til gavn for både gæsterne 
og museerne og samtidig 
formår at skabe synergi imel-
lem institutionerne,“ siger 
Glas museets direktør, Dan 
Mølgaard, som forventer, at 
det vil være til gavn og glæde 
for begge parter.
Også på Gammel Estrup 
– Herregårdsmuseet glæ-
der man sig over det nye 
samarbejde: „Med den nye 
rabatordning bliver det endnu 
lettere for lokalbefolkningen 
på Djursland at få adgang til 
nogle af områdets mange 
herlige kulturtilbud,“ siger 
museumsdirektør Britta 
Andersen.
Museumsdirektør Peter 
Bavnshøj, Dansk Landbrugs-
museum udtaler: „De enkelte 
museer repræsenterer forskel-
lige målgrupper og ved at gå 
sammen, gør vi det lidt lettere 
at inspirere vores gæster til 
oplagte kulturelle begivenhe-
der og besøgssteder.“
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Alle data er indhentet i perioden 
20.02.2016 - 19.03.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata og proff.dk. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A.C.O. MØBLER ApS
Århusvej 22C 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 5,4 (7,7)
Resultat før skat 2,2 (5,6)
Egenkapital 8,5 (7,8)

AKANTUS 2011 ApS 
Krebsevej 36, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,1)
Resultat før skat 0,5 (-0,4)
Egenkapital 0,5 (0,1)

ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE 
PREBEN DISSING ApS
Nytorv 6, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning  2015-12 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,4)
Resultat før skat 1,3 (0,7)
Egenkapital 2,4 (1,4)

ANNI‘S BLOMSTERVÆRKSTED ApS
Jernbanegade 22B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,9)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital -0,4 (-0,4)

ELITE SERVICE ApS
Sortevej 25, 8543 Hornslet 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 2,0 (3,0)
Resultat før skat -0,1 (0,8)
Egenkapital 0,0 (2,6)

ARKIKON ApS 
Fornæsvej 9, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning  2015-12 
Bruttofortjeneste 9,1 (7,8)
Resultat før skat 0,9 (0,8)
Egenkapital 1,4 (1,3)

CORNERSHOP ApS 
Hovedgaden 20, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  2015-12 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat -0,4 (-0,2)
Egenkapital 0,0 (-0,5)

EXCELLENT SYSTEMS A/S
Møllevej 2, Bale, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 2015-12 
Bruttofortjeneste 7,2 (6,8)
Resultat før skat 0,8 (1,3)
Egenkapital 7,0 (7,0)

GBC BILER ApS
Fasanvej 40, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,7)
Resultat før skat 0,2 (0,9)
Egenkapital 0,2 (0,8)

GRENAA BIL-CENTER A/S 
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 14,2 (12,2)
Resultat før skat 2,2 (1,8)
Egenkapital 19,0 (17,2)

GRENÅ GULVCENTER ApS 
Rugvænget 23, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  2015-12 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,4)
Resultat før skat 0,2 (0,7)
Egenkapital 1,2 (1,0)

GRØNFELD BYGGECENTER A/S 
Smedebakken 1, Grønfeld, 
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 2015-12 
Bruttofortjeneste 3,9 (4,1)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 2,1 (2,5)

HSM INDUSTRI A/S 
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 101,9 (114,5)
Resultat før skat 4,2 (9,0)
Egenkapital 26,7 (29,5)
Antal ansatte 209 (225)

J.K.J STÅLTEKNIK ApS
Neptunvej 6, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning 2015-12 
Bruttofortjeneste 4,2 (6,5)
Resultat før skat 0,2 (2,4)
Egenkapital 3,6 (4,2)

JYDELAND MASKINFABRIK A/S 
Drammelstrupvej 2, 8400 Ebeltoft 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 6,7 (8,1)
Resultat før skat 1,9 (3,7)
Egenkapital 6,0 (7,3)

JYSK BROLÆGNING ApS
Gl Mørkevej 44, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,7)
Resultat før skat -0,2 (-0,5)
Egenkapital -0,1 (0,0)

KATTEGAT SEAFOOD A/S 
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 24,5 (16,2)
Resultat før skat -2,5 (-3,6)
Egenkapital 38,4 (25,9)

KNEBEL DRILLING A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 8,2 (6,6)
Resultat før skat 0,1 (-0,5)
Egenkapital 6,5 (6,4)

LB-CONSULT A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 12,8 (9,8)
Resultat før skat 2,2 (1,0)
Egenkapital 3,7 (2,8)
Antal ansatte 19 (16)

LUMAT A/S 
Kystvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,0)
Resultat før skat -0,4 (-0,2)
Egenkapital 2,8 (3,2)

MATERIALISTEN RØNDE ApS
Hovedgaden 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 2015-12 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,1)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 8,6 (8,0)

MURERMESTER 
ARNE HVID LAURSEN ApS
Havvej 23 - 25, 8420 Knebel 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,5)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,2)

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S 
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård 
Regnskabsafslutning  2015-09 
Bruttofortjeneste 188,2 (76,9)
Resultat før skat 70,1 (74,1)
Egenkapital 314,9 (282,5)

ROSENHOLM HAVE OG PARK ApS 
Dalgårdsparken 2, 8543 Hornslet 
Regnskabsafslutning  2015-12 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,9)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 1,0 (0,8)

SCANPARTS CO. LTD. A/S 
Vibæk Strandvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,8)
Resultat før skat 0,7 (0,3)
Egenkapital 4,9 (4,3)

TIDENS VINDUER ApS
Dagstrupvej 21 A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,4)
Resultat før skat -0,6 (-0,7)
Egenkapital -0,3 (0,2)

TNC HUSE ApS
Skovhøjen 9, 8400 Ebeltoft 
Regnskabsafslutning  2015-12 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,6)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,8)

TP OFFSHORE A/S 
Havnevej 162, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning 2015-12 
Bruttofortjeneste 10,3 (4,6)
Resultat før skat 2,5 (-2,8)
Egenkapital 4,3 (2,3)

TØMRERMESTER SVEND ERIK 
SØRENSEN A/S
Tved Bygade 1, 8420 Knebel 
Regnskabsafslutning  2015-12 
Bruttofortjeneste 10,4 (9,3)
Resultat før skat 1,8 (0,8)
Egenkapital 1,8 (1,1)

VAM A/S
Limevej 5, 8963 Auning 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 74,3 (78,4)
Resultat før skat 9,9 (14,8)
Egenkapital 38,9 (36,2)
Antal ansatte 129 (126)

VOGNMAND GERT ANDERSEN A/S 
Auningvej 41, 8544 Mørke 
Regnskabsafslutning 2015-12 
Bruttofortjeneste 2,8 (9,6)
Resultat før skat 1,5 (0,4)
Egenkapital 2,3 (1,2)

ZACHER ADVOKATER A/S
Storegade 9, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning 2015-12 
Bruttofortjeneste 6,5 (7,4)
Resultat før skat 0,5 (1,0)
Egenkapital 0,9 (1,3)

ØSTJYDSK CAD-CAM A/S 
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 2015-12 
Bruttofortjeneste 3,2 (1,6)
Resultat før skat 1,6 (0,2)

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
37534587 GB Nordic IVS ............................................................................................14.03.2016
37531502 Bolig-assistenten IVS.................................................................................12.03.2016
37529672 PG Autoteknik ApS ....................................................................................11.03.2016
37526665 Munk Rengøring IVS ..................................................................................10.03.2016
37515930 Hevring Møllegård ApS .............................................................................07.03.2016
37500763 MikkelsenService ApS ...............................................................................01.03.2016
37500755 Sand Golf IVS .............................................................................................01.03.2016
37540161 Lakspecialisten Djursland ApS ................................................................. 16.03.2016
37512370 Commitment ApS ..................................................................................... 04.03.2016
37509175 Bierfest Denmark ApS .............................................................................. 03.03.2016
37507997 BSV IVS ..................................................................................................... 03.03.2016
37506273 M. Ebsen IVS ............................................................................................ 02.03.2016
37505129 BurgerInc IVS ............................................................................................ 02.03.2016
37500836 Tømrermester Mejelgaard ApS .................................................................01.03.2016
37500216 Djurs Service IVS .......................................................................................01.03.2016
37498335 Lø CroQ ApS ............................................................................................. 29.02.2016
37498319 Sea Fun Aps .............................................................................................. 29.02.2016
37476471 SlugStop IVS ..............................................................................................24.02.2016
37475637 TR-Overfladeteknik ApS ............................................................................24.02.2016
37473006 Authentic.dk ApS ...................................................................................... 23.02.2016
37467383 Tech Inno ApS ........................................................................................... 22.02.2016

Selskabsændringer
34611084 BEREGNER- & PROJEKTERINGSSERVICE ApS 15.03.2016 virksomheden er opløst
35864172 AWARECARE IVS UNDER TVANGSOPLØSNING 01.03.2016 Konkursdekret afsagt
35479619 AARHUS BYGGEHJÆLP ApS ...........................15.03.2016 virksomheden er opløst
33367171 ABC-MODESKO ApS ............................................. 14.03.2016 opløst ved erklæring
30691725 LIME SMEDIE OG INDUSTRISERVICE ApS ........11.03.2016 Konkursdekret afsagt
30234421 BONDEJENSEN ApS .............................................11.03.2016 Konkursdekret afsagt
36913312 ITH Parts and Consulting IVS ........................ 09.03.2016 Anmodning om opløsning
35033688 APPARITION ApS ...................................................08.03.2016 opløst ved erklæring
29219974 BPF AF 4/1 2006 ApS .............................................23.02.2016 opløst ved erklæring
29220026 BPF HANDEL ApS ..................................................23.02.2016 opløst ved erklæring
35821775 JSP BYGGEFIRMA IVS ......................................23.02.2016 virksomheden er opløst
17121774 R. VEJRUP CONSULT A/S .....................................23.02.2016 opløst ved erklæring
31888468 V. A. INDUSTRI GULVE ApS ................................ 23.02.2016 Konkursdekret afsagt
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk



www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2016 25Ajour

Direktør Michael Tipsmark, Malerfirmaet Tipsmark ApS

De rigtige medarbejdere er afgørende
De fleste selvstændige er 
klar over, at volumen og 
høj omsætning ikke altid er 
lykken. Når virksomheden 
vokser, bliver det mere og 
mere vigtigt at strukturere 
medarbejdersammensætnin-
gen rigtigt. Det er lykkedes 
for Michael Tipsmark, der 
sidste år landede et resultat 
på godt en mio. kr. efter skat i 
Malerfirmaet Tipsmark ApS.

Bruger kræfterne rigtigt
Samtidig med lokal succes 
startede Michael 1. januar et 
nyt malerfirma i Aarhus sam-
men med sin nye kompagnon 
Bjarne Kildahl. Michael er ikke 
selv i tvivl om, hvordan han 
når det hele.
„Jeg har efterhånden 
struktureret det rigtigt her i 
Grenaa. Jeg har fået de rigtige 
medarbejdere ind, så jeg kan 
bruge mine kræfter de rigtige 

steder. Min force er de større 
pladser, jeg kan li’ at arbejde 
sammen med hovedentrepre-
nørerne, og jeg kan heller ikke 
lade være med at finde nye 
kunder hele tiden og komme 
ind nye steder. Jeg har nemt 
ved at snakke med folk og få 
det hele til at glide.“
Andre har fået ansvaret for at 
koordinere og planlægge, det 
interesserer ham ikke. „Lone 
Pedersen f.eks. har været 
formand og projektleder i et 
par år nu, hun har taget over 
på de der praktiske ting. Det 
er hendes ansvarsområde, og 
det har vi det begge to rigtig 
godt med.“

Forrygende start i Aarhus
Siden starten i januar er det 
gået stærkt i Aarhus-firmaet, 
der hedder Malerfirmaet 
Tipsmark & Kildahl. Der er al-
lerede ti svende og en lærling, 

og målet er mellem 15 og 20 
medarbejdere på det første år. 
„Der sker en masse i Aar-
hus, og jeg oplever, at vi nu 
næsten altid bliver spurgt, når 
der er større opgaver at byde 
på. Det er Bjarne, der styrer 
det i Aarhus. Vi snakker nok 
sammen en time hver dag, 
men der er sjældent behov 
for, at jeg kører derud.“
De to ejer hver halvdelen af 
selskabet gennem deres hol-
dingselskaber, og Michael er 
tilfreds, hvis resultatet for det 
første år ender på nul. „Vi har 
investeret en del i forbindelse 
med opstarten, bl.a. i biler, 
grej og sprøjteanlæg.“
De to virksomheder er helt 
adskilt, men lejer af og til 
medarbejdere af hinanden.

Ikke på vej væk fra Djursland
Der er mellem 30 og 40 
medarbejdere i Grenaa-virk-

somheden, og malermesteren 
forventer stille og rolig vækst 
også her. „Vi har efterhånden 
en størrelse, der giver fleksi-
bilitet til også at tage de store 
opgaver ind. Jeg ser hele 
Djursland som vores naturlige 
marked, og vi har faktisk på 
det sidste også fået en del pri-
vate opgaver ind. Det er lige 
fra tapetsering af en stue til 
udvendigt malerarbejde, som 
man stadig kan få håndvær-
kertilskud til.“

MALERFIRMAET 
TIPSMARK ApS  

Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning 31/12/2015

Bruttofortjeneste 11,9 (11,5)

Resultat før skat 1,4 (0,5)

Egenkapital 1,7 (0,6)

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

Bredstrupvej 13
8500 Grenaa

Hovedselskab:
Unik ID:

Ja
202559550

Telefon: 86320980 Fax:
Hjemmeside: www.malertipsmark.dk CVR-nr.: 32270360
E-mail: michael@malertipsmark.dk P-nr.: 1015346570

Kort og Rutevejledning

Tilret virksomhedsdata
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Hent VCARD

Print firmaprofil
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Malerfirmaet Tipsmark ApS
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Dialog om ny erhvervspolitik
Økonomiudvalget i Syddjurs 
har sendt det første udkast til 
en ny erhvervspolitik i høring, 
og skudt den i gang med et 
dialogmøde sidst i marts med 
erhvervslivet og andre interes-
serede.
Udkastet til den nye erhvervs-
politik indeholder de overord-
nede visioner for kommunens 
forskellige indsatser på 
erhvervsområdet. Udkastet 
er i tråd med den tidligere 
erhvervshandlingsplan som 
netop udløber i 2016.
„De seneste år har vi styr-
ket både det lokale og det 
regionale samarbejde. Det er 

sket gennem samarbejdet i 
Business Region Aarhus og 
med en lang række møder 
med vores lokale virksomhe-
der. Vi har også stor fokus på 
udviklingen af vores service,“ 
udtaler borgmester Claus 
Wistoft. „Med den nye 
erhvervspolitik vil vi sætte 
en samlet retning for vores 
mange indsatser, og derfor 
glæder jeg mig over dialogen 
med vores lokale erhvervsliv 
om visionerne.“

Visioner og handleplaner
Forslaget til erhvervspolitik-
ken er udformet som et 

kortfattet dokument, der be-
skriver byrådets overordnede 
visioner på erhvervsområdet 
samt visionerne for de enkelte 
indsatsområder. 
Politikken vil blive udmøntet 
gennem erhvervshand-
lingsplaner, der fastlægger 
konkrete handlinger i relation 
til de enkelte indsatsområder. 
Den første Erhvervshand-
lingsplan 2016-2017 udar-
bejdes i løbet af foråret 2016 
og forventes at foreligge i 
forbindelse med den endelige 
vedtagelse af Erhvervspolitik-
ken i maj måned.

Fortæl de gode historier
Erhvervslivet i Norddjurs skal 
selv være med til at gøre en 
indsats, hvis der skal sættes 
yderligere turbo på udviklin-
gen. Det var et af de klare 
budskaber, som borgmester 
Jan Petersen lagde frem, da 
han åbnede det årlige dia-
logmøde mellem erhverv og 
kommune.
„Vi har brug for en dominans 
af gode, sande fortællinger, 
og det er jer, der skal for-
tælle dem, hver gang I har 
muligheden for det,“ sagde 
han henvendt til de cirka 80 
fremmødte.

De er der allerede
De gode historier er der 
allerede, og de blev også 
fremhævet. Et styrket Gl. 
Estrup, der nu får selskab af 
Jagt- og Skovbrugsmuseet, 
tangeventyret i Grenaa, det 
store gamer-miljø og en 
markant stigning i antallet af 
gazellevirksomheder var nogle 
af dem.
Men intet dialogmøde uden 
dialog, og da det blev virk-

somhedernes tur til at blande 
sig i debatten, kom nogle af 
de kritiske historier også frem. 
Blandt andet var der kritik af 
iværksættermiljøet og vilkå-
rene for udvidelser af virk-
somheder i landområderne. 
Sidstnævnte fik borgmesteren 
til at love en strammere kurs 
over for jordbesiddere.
„Vi har nogle planmæssige 
rammer, vi er nødt til at følge, 
men er der nogen, der vil 
sælge jord til for høje priser, 
så har vi mulighed for med 
tvang at fremskaffe erhvervs-
jord. Vi kan kalde det et rødt 
kort, som vi vil trække frem-
over,“ sagde Jan Petersen.

Mobilitet bliver dynamo
Borgmesteren erkendte, 
at det kan være svært at 
opbygge et netværk blandt 
iværksættere internt i kom-
munen.
„Vi skal blive bedre til at 
servicere iværksættere, men 
her er langt mellem husene, 
og derfor skal vi se os som en 
del af en større region. Vores 

arbejde for digitale motorveje 
og mobilitet vil gøre det let-
tere at indgå i større geografi-
ske netværk,“ sagde han med 
henvisning til, at kommunen 
er med i Business Region 
Aarhus.
Mobilitetsstrategien blev 
fremhævet som en dynamo 
for udviklingen. Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner er de 
første landkommuner, der 
laver en strategi for, hvordan 
forskellige transportformer 
kan spille sammen om at 
skabe hurtige veje fra A til B – 
uanset hvor man bor. Det sker 
i samarbejde med Midttrafik 
og Region Midtjylland. 

Styr på byggesagerne
På tidligere dialogmøder er 
byggesagsbehandlingen 
blevet drøftet. Det har med-
ført et stort politisk fokus og 
prioritering af ressourcer til 
området. Resultatet er blandt 
andet gebyrfri og hurtig 
sagsbehandling. I 2015 er der 
modtaget mere end 1000 
byggesager. 

„Det er en rekord og vel også 
et udtryk for vækst,“ sagde 
borgmesteren.

Vækst og bæredygtighed
13. april, kl. 19-20:30, Kystvejens Hotel og 
Konferencecenter, Kystvejen 26, Grenaa
Forelæsning med Steen Hildebrandt, 
Professor, ph.d. 
Vækst er mange andre ting end kortsigtet 
økonomisk og materiel vækst. Vækst 
handler også om dannelse, uddannelse, 
miljø, klima, livskvalitet, bevidsthed, 
menneskeligt nærvær og samvær, 
samarbejde og empati. Og vækst handler 
om økonomi og produktion af fysiske og 
andre slags produkter og ydelser. Uden 
vækst, ingen bæredygtighed. Uden 
bæredygtighed ingen vækst. De to ting 
hænger sammen.
Bæredygtighed handler om at respektere 
livet på kloden, om at respektere 
mennesker og natur; om at tage hensyn 
til de næste mange generationer og 
hele kloden, når vi træffer alle vore 
beslutninger.
Vi har behov for at gøre op med det 
gamle ensidige, økonomiske og 
kortsigtede vækstbegreb, og vi har 
behov for at nuancere og konkretisere 
bæredygtighedsbegrebet.
Arr.: Grenaa Djurs Rotary & Norddjurs 
Folkeuniversitet.
Pris: 100 kr. inkl. kaffe/kage
Tilm.: www.norddjurs-folkeuni.dk
8632 0885 / 2344 8014

Innovation – Sammen står vi stærkere
13. april kl. 14-17, Kulturhuset Pavillionen, 
Kærvej 11, Grenaa. 
NB: FLYTTET fra Dronningens Ferieby.
Lars Nørgaard Bjørn og Peter Lund 
Madsen vil berige os med deres viden om 
innovation. Lars er CEO i Seneco, og har 
vundet flere opfinderpriser. Hjerneforsker 
Peter Lund Madsen vil fortælle om hjernen 
og kreativiteten, herunder hvordan nye 
idéer opstår, og fastkørte tankemønstre 
nedbrydes.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd, Syddjurs 
Erhvervsforening og Lederne.
Info: www.lederne.dk Se omtale side 9

LAG-Djursland Generalforsamling
20. april kl. 19:30 afholder vi ordinær 
generalforsamling på Stenvad 
Mosebrugscenter, Stendyssevej 14, 
Stenvad, 8586 Ørum.
Information om dagsorden, 
bestyrelsesmedlemmer på valg, 
årsregnskab m.m. vil være at finde på 
www.lag-djursland.dk i starten af april.
Tilmelding: koordinator@lag-djursland.dk
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Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

• 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

Over 15 års erfaring  

med kloakrensning 

THOMAS

Vejarbejde vil genere rute 15 
DJURSLAND  Vejdirektoratets arbejde med at 
forbedre tilslutningsanlæg 15 ved Djurslands-
motorvejens tilkobling til rute 15 er i fuld gang. 
Herefter starter ombygningen til 2+1 motor-
trafikvej uden nødspor på delstrækningen mellem 
Løgten og Bale. Det vil frem til færdiggørelsen i 
efteråret skabe forsinkelser på ruten, fordi arbej-
det kræver skiftevis lukning af det ene spor, så 
bilisterne henvises til alternative ruter.

iMidt udgiver avis
DJURSLAND  19 virksomheder fortæller i en 
ny avis fra iMidt om deres brug af ydelserne fra 
Væksthus Midtjylland og deres vækst. iMidt er en 
samlet betegnelse for det midtjyske erhvervsfrem-
mesystem, der er et samarbejde af de 19 kom-
muner.

Årets bedste praktikophold
DJURSLAND  I år kårer Erhvervsakademi Dania 
for første gang det bedste praktikophold. Prisen 
går til et praktikophold, der har været særligt godt, 
og vinderen går videre til den nationale konkur-
rence med Danmarks otte andre erhvervsakade-
mier.
„De studerendes praktik er en del af vores DNA. 
Det er helt centralt, at vi er tæt inde på erhvervsli-
vet, og med kåringen af Årets Dania-praktik håber 
vi at kunne sætte endnu større fokus på den del 
af uddannelsen,“ siger rektor på Erhvervsakademi 
Dania, Anders Graae Rasmussen.

Ny strategi for LAG Djursland
DJURSLAND  LAG Djursland har udvidet sin 
udviklingsstrategi for perioden 2014-2020, så 
den nu også omfatter Hav- og Fiskeriudviklings-
programmet. Vision for perioden er at videreud-
vikle og synliggøre Djursland som et område fyldt 
med liv – erhvervsliv, foreningsliv og liv i lands-
byerne. Ønsket er at understøtte projekter, der 
gennem stærke fællesskaber kan være med til at 
danne rammen for det gode liv for nuværende og 
fremtidige borgere og turister samt attraktive og 
bæredygtige arbejdspladser i lokalsamfundet.

Flere østjyske lærlingepladser
ØSTJYLLAND  Et stigende antal østjyske hånd-
værkerelever får ifølge seneste tal en lærlinge-
kontrakt i byggeriet. I alt er der tale om en frem-
gang på godt fem procent i forhold til sidste år
I løbet af 2015 lykkedes det 800 elever fra Den 
Jydske Haandværkerskole, Tradium, Silkeborg 
Tekniske Skole, Aarhus Tech og Learnmark Hor-
sens at få en praktikplads i en bygge- og anlægs-
virksomhed. Det er en fremgang på 40 elever 
eller godt fem procent i forhold til året inden. Det 
viser en opgørelse fra Dansk Byggeri på baggrund 
af tal fra Undervisningsministeriet.
„De fleste i branchen oplever, at det går bedre 
end for få år tilbage. Der kommer ganske enkelt 
flere opgaver, hvilket giver mulighed for at hive 
flere lærlinge ind,“ siger Michael Ancher, formand 
for Dansk Byggeri Østjylland.

http://www.bentklausen.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.u-sinding.dk
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