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Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

10 års erfaring med slamsugning, tørstofsugning,
genbrugsspuling og højtryksspuling

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

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

CARSTEN

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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

www.djurslandsbank.dk

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

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

Grundpriser
172 kr. pr. M2 / 398.352-687.140 kr.
ekskl. MoMs og tilslutningsafgifter. størrelsen af disse
afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne.

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
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TIL FORTSAT VÆKST
Eksporten er en dør til nye muligheder – ikke en nødudgang – for Vahle A/S i
Mørke, som laver special producerede døre af den eksklusive slags.

7 DET ER NU DER SKAL SMEDES
Den nydannede forening Erhverv Grenaa, kalder i slutningen af september
sammen til et opstartsmøde, hvor de vil præsentere en rapport, der anviser
konkrete veje til vækst i Grenaas erhvervsliv.
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Hos Aalsrode Tømrerfirma har de lagt en strategi for, hvilke sociale medier de vil
bruge, hvad de vil bruge dem til, og hvad de vil opnå.

12 BILEN&BOSSEN:
PASSIONEN GEMMER SIG I MINDERNE
Nøglen til masser af gode minder holder parkeret i garagen ved Per Buch Nielsen
i Termestrup.

14 GARDINERNE SKAL LYDE RIGTIGT
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18 NÅR MAN HOLDER SIG FOR ØRERNE
SMAGER FLÆSKESTEGEN ANDERLEDES
Personprofil Direktør Michael Stevns, Danmarks Jægerforbund
[forsidefoto] Når Michael Stevns går på jagt er det for at få velsmagende kød
fra dyr, der har haft et godt og værdigt liv. Hos ham er smagen i højsædet, og
jagt på dyr for sportens skyld betegner han som uetisk. I krystalkuglen ser han
dog teknologien gøre jagt uinteressant.
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VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

EKSPORT ÅBNER
TIL FORTSAT VÆKST

Eksporten er en dør til nye muligheder – ikke en nødudgang – for Vahle
A/S i Mørke, som laver special producerede døre af den eksklusive slags.
„En lukket facadedør i England er
der – kunder fra Mellemøsten har
Mens indsatsen i Danmark er rettet
altid låst, mens den i Danmark ofeksempelvis ofte øjnene rettet mod
mod de øverste 10 procent af martest er ulåst. De har en forventning,
engelske arkitekter.“
kedet for eksklusive døre, er det i
og vi har en forventning, og sådan
Tålmodighed og grundighed er to
England snævret ind til de øverste 2
en detalje er slet ikke uvæsentlig,
procent på markedet, som dog også meget væsentlige nøgleord for Ole
når det gælder eksklusive døre. Og
Mølby som også nævner, at man
er meget større end det danske.
det er alt andet
må have stor
Direktør og hovedaktionær med
lige nemmere
opmærksomhed
75 procent af aktierne, Ole Mølby,
DEN DIGITALE
at ændre/rette
på omkostninarbejdede i 1989-2000 for Milliken
gerne. For døres MARKEDSFØRING ÅBNER en fejl på én dør
og er nu vendt tilbage til de samme
end på 200.“
vedkommende
lokaler i Mørke, efter at han i 2010
Til forskel fra
HELT NYE MULIGHEDER
kræver det både
overtog Vahle.
Danmark er der
tid og økonomi
I 2012/13 var eksporten under 1,5
i England også en skarp opdeling af
at få den krævede EU-godkendelse.
procent af omsætningen, i 2015/16
arkitekter som arbejder med facade„Man skal have en helt klar
var den 10 procent, i indeværende
døre og indvendige døre.
strategi for hjemmemarkedet, og
regnskabsår forventes den at blive
„Vi har i England en sælger af
det gælder om at snævre den ind
20 procent – heraf de 15 procent
vinduer og facadedøre, mens vi har
og blive endnu mere fokuseret ved
til England. Målet er 50 procent
en samarbejdspartner med et godt
indgangen til udlandet.“
eksport.
netværk blandt arkitekter til at sælge
Vahle A/S fik både økonomisk og
Eksportindsatsen rettes primært
praktisk hjælp af Region Midtjyllands vores døre på provisionsbasis.“
mod England og i mindre grad
Norge, mens der også sælges døre i udviklingsprogram „Vækst Midt
Eksklusive døre kræver også
Accellerator“ til at lave en rapport
Sverige, Island og Japan.
om det engelske eksklusiv markedsføring
Under navnet
„Vil du sælge et eksklusivt produkt,
JE-Træ marSTART I DET SMÅ OG marked.
„Englænderne kræver det også eksklusivt salgskedsføres en
materiale, og vores foto-/billeddokusynes godt om
række modeller
SIG NEJ TIL DE STORE
mentation har topprioritet.“
dansk design,
af facadedøre,
Der er netop ansat en medarbejORDRER
og den engelske
mens Vahle
der i en projektstilling, hvor vedkominteresse for
lægger navn til
mende skal booste Vahle A/S på
danske TV-serier er faktisk med til,
de individuelle og mest eksklusive
visse af de sociale medier i både
at de tænker mere og mere i dansk
døre. Disse døre indgår ofte som
ind- og udland.
retning.“
en del af den arkitektoniske helhed
„Den digitale markedsføring åbner
Ole Mølby fortæller, at det tyske
– hos blandt andet kunder som Det
helt nye muligheder, og når jeg får
marked til gengæld er meget forKongelige Teater, Kongehuset og
råd til det, ansætter jeg nok en til at
skelligt fra det danske – og derfor er
Dokk1 i Aarhus.
arbejde med dette område på fuld
valgt fra.
tid.“
Tålmodighed og grundighed
Gør det rigtigt første gang
„Som mange andre mærkede vi
„Start i det små og sig nej til de
også til krisen i Danmark, og vi
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
søger at gøre os mindre sårbare ved store ordrer,“ kan godt lyde som en
„ret svær øvelse“, men Ole Mølby
nu også at koncentrere os om eksved, hvad han snakker om og siger,
portmarkedet,“ fortæller Ole Mølby.
at det handler om at gøre det rigtigt
„Eksporten åbner samtidig døre
første gang.
til nye kontakter og nye mulighe-
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DØRE

Direktør Ole Mølby, Vahle A/S
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MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Tjen på eT lavere

energi-

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

forbrug

www.bentklausen.dk

Bestil et gratis
energitjek hos mig
på 8648 1008

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

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

Julefrokost
I hjerternes tid skal
julebuffeten naturligvis have alt
hvad hjertet begærer...

• Velkomstdrink
• Stor julebuffet
• Husets vine, øl, snaps og vand ad libitum
under middagen.
• Kaffe, the, julekonfekt og knas
• Ris ala mande og mandelgave.
• Fri bar efter maden - øl, vand, cocktails
samt husets vine.
• Dans og levende musik.
• Natmad kl. 01.00.
• Festen slutter kl. 04.00.

kr. 1000,- pr. pers.
Mulighed for overnatning til favorable priser samt
tilkøb af spa og wellnes.

Selskaber - mødefaciliteter
konferencelokaler - fester
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Afholdes på Lübker Lodge i Nimtofte på følgende
datoer;26.11. - 3.12. - 10.12. - 17.12.
Tilmeld mindst 4 pers. - max. 90 pers.
Gennemføres ved minimum 30 deltagere.
Andre datoer på forespørgsel.

Skal julefrokosten holdes i eget hus - er vi
parat til at levere en af vores lækre julefrokoster lige til døren....

Den traditionelle
Den utraditionelle
Herrejulefrokost
Damejulefrokost
Ring og hør nærmere. Vi sender gerne tilbud.

a
Julegaver
Forkæl dine ansatte
med en julegave.
Skønne julekurve med
vine og lækkerier....

kr. 300,kr. 500,kr. 700,-

Ring på tlf. 5338 6801 for mere
information og booking.
www.fblubker.com
info@fblubker.com

Food & Beverage
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DET ER NU DER SKAL SMEDES
Den nydannede forening Erhverv Grenaa, kalder i
slutningen af september sammen til et opstartsmøde,
hvor de vil præsentere en rapport, der anviser
konkrete veje til vækst i Grenaas erhvervsliv.

„Vi både håber og regner med, at
rigtig mange af byens erhvervsledere vil møde op og høre mere om
vores resultater og handleplaner,“
fortæller bankdirektør i Djurslands
Bank A/S, Lars Møller Kristensen.
„Vi fremlægger en grundig analyse, udarbejdet af GET (Grenaa
Erhvervspolitiske Tænketank), der
blandt andet har identificeret syv
klyngeegnede erhvervsområder
og syv tværgående kompetencer,
der sammen har store potentielle
perspektiver,“ fortsætter han, og
fokuserer på, at det er vigtigt, at
erhvervslivet bliver bredt repræsenteret. „Det vil kræve engagement
fra mange af byens erhvervsfolk,
der ved at involvere sig, kan sikre
at processen holder momentum og
skaber konkrete resultater.“
På de næste sider kan du læse
mere om, hvilke muligheder en
række medlemmer af Erhverv
Grenaa ser i dannelsen af den nye
forening og de vækstmuligheder,
byens erhvevsliv kan være med til
at skabe.
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Grenaa Erhvervspolitiske Tænketank – GET
Initiativ startet i 2015 af lokale erhvervsfolk, for at
give Grenaas erhvervsliv mere fokus. Har udarbejdet
en analyse med fokus på vækst i fremtidens erhvervsliv i Grenaa. Den er baseret på syv klynger og
syv tværgående kompetenceområder. GET nedlægges ved oprettelsen af Erhverv Grenaa.
Klynger
1. Gaming
2. Avanceret produktion
3. Tang
4. Genanvendelse
5. Vindenergi
6. Energioptimering
7. Turisme
Tværgående kompetencer
1. Iværksætteri
2. Adgang til Sverige
3. Detail/webshop
4. Del af Business Region Aarhus
5. Testby
6. Skalerbar by
7. Bæredygtig by

Vi mangler samlet fokus
Økonomidirektør hos Grenaa Havn
A/S Kirsten Hvid Schmidt var sammen med advokat Ole Husum,
Zacher Advokater, initiativtager til
opstarten af GET. „Det er vigtigt, at
erhvervslivet i Grenaa bliver mere
selvbevidst, for vi har allerede rigtig
meget at byde på og er suverænt
kommunens hovedby,“ forklarer hun
om baggrunden for initiativet.

„Vi mangler et samlet fælles fokus
fra det lokale erhvervsliv, og derfor
ser jeg den nye forening som en
kæmpe mulighed for at italesætte
og aktivere de mange muligheder,
der er for positiv erhvervsudvikling i
Grenaa.“
„Djurs Wind Power er et godt eksempel på, at der kan skabes stærke
netværk,“ siger Kirsten og det er
hendes håb, at Erhverv Grenaa vil

Erhvervsudvikling
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styrke det yderligere, og skabe nye
netværk i segmenter, hvor det giver
god mening med det nye fælles
afsæt.
Recycling og Sverige
Kirsten fortæller, at der i GET gruppen har været en god energi med
udarbejdelsen af rapporten. „Vi har
haft lektier for hjemme, og er kommet med input, så det er et meget
gennemarbejdet og konkret materiale, foreningen får at arbejde videre
med.“
Et af de emner havnen især er
optaget af er recycling. „Her er vi i
forvejen stærke, så det er et af de
definerede områder, vi tager afsæt
i. I det hele taget er al grøn energi
interessant for os som havn. Derudover vil vi se mere mod Sverige.
Stena Line er allerede en rigtig vigtig
kunde hos os, så det er oplagt at
se efter flere forretninger i Sverige,
og her er netværk af meget stor
betydning.“

Grenaa skal trække udviklingen
Motivationen for at deltage i GET
har for direktør i LB Consult A/S,
Lars Bager, været en grundholdning om, at der har manglet et
forum i byen, der kunne varetage
erhvervslivets interesser. „Norddjurs
Kommune er en meget uhomogen
masse, og det er svært for kommu-
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Erhvervsudvikling

nen at fokusere på enkeltområder.“
Derfor mener han, at Grenaa skal
markedsføres mere isoleret. „Hvis
vi skal lykkes med erhvervsudvikling
og øget bosætning, så skal det trækkes af Grenaa. Det er for mig helt
oplagt og entydigt nødvendigt, og
det kræver man sætter sig sammen
og prøver at udvikle tingene.“
Der er kæmpestort potentiale
Lars ser store muligheder i at
arbejde videre med de syv indsatsområder, GET peger på. „Jeg ser
dem gerne skåret yderligere ind, for
jo færre, jo bedre kan vi markedsføre os,“ siger han og peger på, at
der er en tendens til alle landets
kommuner vil det samme. „Der
hvor jeg ser, vi virkelig har mulighed
for at stikke af og være unikke er
omkring uddannelse og det spilkoncept Viden Djurs arbejder med. Og
så er der et kæmpepotentiale for
havnen, der med sin masterplan
kan udvikle sig markant. Flere af de
havne vi konkurrerer med, har inden
for en kort årerække ikke plads
til flere aktiviteter,“ slår han fast.
„Det skal vi som byens erhvervsliv
understøtte.“

Vi skal løfte i flok
„Det har været rigtig fedt, at være
med i GET,“ lægger indehaver Sofie
Vogt fra Home i Grenaa ud. „Vi har

været så mange forskellige profiler
som havde det til fælles, at vi ville
noget. En flok ildsjæle der i tænketanken var bevidste om, at vi skal
løfte i flok.“ Sofie er, med egne ord,
blevet rigtig meget klogere på de
mange ting der kan arbejdes videre
med i byen. „Der er blevet kastet
mange både store og små bolde op
i luften, og alligevel er der enighed i,
hvad vi fremadrettet vil.“
Det bli’r en spændende proces
At tænketanken har udviklet sig
til en erhvervsforening, ser hun
positivt på. „At komme i mål med
klyngerne, er en længere proces,
der kommer til at tage flere år,“
er hendes vurdering, og derfor er
det vigtigt, at der kommer flere på
banen. „Jeg har talt med en del, der
har vist stor interesse, for mange
har lyst til at bidrage til den lokale
erhvervsudvikling, og der bliver brug
for flere til at tage nogle af opgaverne,“ understreger hun. „Vi skal
arbejde hårdt for at udvikle byens
erhvervsliv, for det sker ikke af sig
selv.“

Rekruttering og know how
Business Development Director
Peter Malbek, DS Smith Packaging
Denmark A/S ser helt overordnet to
grunde til, at virksomheden har været aktive i GET, og fortsat vil være
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det i Erhverv Grenaa. „Vi synes
det er en god idé, og vi har en klar
interesse i at Grenaa, og området
omkring, erhvervsmæssigt udvikler
sig positivt. Grenaa skal fremstå
som en erhvervsmæssig dynamisk
by, og det er vores tro, at det gør
det nemmere for os at tiltrække nye
medarbejdere, og måske øge bosætningen,“ siger han. „Vi forventer
også at få udbytte og know how fra
nogle af de relevante klynger, og på
den måde styrke vores egen forretning.“ Desuden er det en del af DS
Smith Packagings CSR, at bidrage til
udvikling i de områder, hvor de har
aktivteter.
Vi skal trække os op
Om det indledende arbejdet fortæller han, at det efter hans mening,
har været grebet an på den helt rigtige måde. „Det er en meget åben
organisation, og klyngedannelsen er
genial, fordi alle lokale kompetencer
kan komme i spil, hvis de har lyst.“
Peter er derfor også overbevist om,
at foreningen bliver en succes. „Det
er min oplevelse, at her bor rigtig
mange innovative mennesker, der
vil være med til at bygge videre på
det meget velfunderede oplæg, GET
har udarbejdet.“ Og så er afskedsbemærkningen ikke til at tage fejl
af: „Nogle gange bliver tilgangen alt
det vi erhvervsmæssigt har mistet,
snarere end de mange muligheder vi
har. Vi skal trække os selv op.“
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Økonomisk vækst
Lars Møller Kristensen er klar i
mæglet om, hvorfor pengeinstituttet har valgt at involvere sig i
Erhverv Grenaa. „For os drejer det
sig om at skabe mere vækst i den
samlede økonomi. Vi har den store

udfordring, at der ikke er økonomisk
vækst i området, og det sætter
vores udlån under pres.“ En af løsningerne er ifølge bankdirektøren, at
igangsætte initiativer, der kan skabe
mere vækst i Grenaa.
„Det hele hænger sammen. Når
der kommer vækst i erhvervslivet,
skaber det arbejdspladser og øget
bosætning, der igen skaber vækst
i økonomien,“ fortsætter han, og
pointerer, at han finder det helt naturligt, at banken som den eneste
med selvstændig erhvervsafdeling
i byen, involverer sig i erhvervs
relaterede udviklingsprojekter.
„Det ligger dybt i vores forretnings
model, at være med til at få det
lokale erhvervsliv til at vækste.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Erhverv Grenaa er en ny erhvervsforening for alle Grenaas virksomheder med opstartsmøde på Grenaa Gymnasium 26. september 2016 kl. 16-18, hvor alle er velkomne. Erhverv Grenaa vil
fokusere på vækst i virksomheder i Grenaa ud fra GET’s analyse.
Fokus er på klyngesamarbejde og her skal involveres både etablerede virksomheder, offentlige myndigheder, forskning, uddannelsesinstitutioner, investorer, iværksættere og rådgivere. Indmeldelse og info: Koordinator Dennis Thaagaard dt@sustainor.dk

Erhvervsudvikling
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SOCIALE MEDIER
GI’R OS
NYE KUNDER
Hos Aalsrode Tømrerfirma har
de lagt en strategi for, hvilke
sociale medier de vil bruge,
hvad de vil bruge dem til, og
hvad de vil opnå.
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Erhvervsudvikling

„Jeg har selv været aktiv på Facebook i nogle år, og har kunnet se, at
både privatpersoner og virksomheder i stor stil bruger mediet aktivt,“
indleder tømrermester og direktør
i Aalsrode Tømrerfirma Jan Bo
Allermann, der i forbindelse med en
revision af deres hjemmeside, valgte
at stikke pinden lidt dybere i jorden.

En del af den overordnede strategi
er at eksponere arbejdsglæde, der
i mange år har været en naturlig
del af virksomhedens kultur. „Det
har både haft en intern og ekstern
effekt, og vi har på den måde fået
mange af vores folk ude på pladserne, til at involvere sig positivt i
vores kommunikation.“

Medarbejderne er aktive
Arbejdsglæde
Hos Mercatus Reklamebureau, der
„Vi hyrede en kommunikations
har hjulpet tømrerfirmaet, fortæller
virksomhed til at komme med et
digital medie
oplæg på en ny
rådgiver Lykke
kommunikatiDET HAR BÅDE HAFT
Kroer Bertelsen,
onsstrategi. Den
EN INTERN OG EKSTERN
at det i høj grad
indeholdt også
er lykkedes, at
et overordnet
EFFEKT
aktivere mange
bud på, hvordan
Jan Bo Allermann, Aalsrode Tømrerfirma
af Aalsrodes omvi kunne begå
kring hundrede
os på de sociale
medarbejdere, til at bidrage med
medier, og hvordan de nye medier
relevant indhold til især Facebook.
for eksempel kunne spille sammen
„Mange af medarbejderne ude på
med vores hjemmeside i praksis.“
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2016

Tømrermester og direktør Jan Bo Allermann, Aalsrode Tømrerfirma

Skraldebiler kortlægger mobildækning

DJURSLAND Nord- og Syddjurs Kommuner
måler i samarbejde med Reno Djurs og deres
underleverandører Meldgaard og Brødrene Fisker
mobildækningen på Djursland. Den måles med
tasker med mobiltelefoner, som er installeret i ti
skraldebiler.
Kommunerne har løbende dialog med
teleudbyderne om at få dækket de sorte huller i
mobildækningen og derfor er der brug for præcise
kort over dækningsgraden. Ved at benytte
skraldebilerne som målestationer kommer man
ud til alle husstande på Djursland.

Udvidelse af E45 på finansloven

ØSTJYLLAND Regeringen har meldt ud, at
den vil afsætte midler på Finansloven til at
udvide Østjyske Motorvej E45 fra Aarhus til
Skanderborg. Det møder stor begejstring hos
borgmestrene i Business Region Aarhus, som
sammen med østjyske virksomheder og andre
beslutningstagere siden efteråret 2014 har
arbejdet målrettet på at afhjælpe trængslen på
den østjyske motorvej.

Erhvervsrettet 10. klasse en succes
SYDDJURS Syddjurs Kommune og Viden Djurs
indgik i 2015 en aftale om en erhvervsrettet 10.
klasse, EUD10, og der blev oprettet to klasser
med i alt ca. 45 elever. Alle elever er nu afklaret
med deres videre uddannelses- og erhvervsvalg
og stort set alle har fået et fagligt løft i deres
afgangsprøve.
„Jeg er selvfølgelig stolt over resultatet. Jeg ser
med tilfredshed på, at vores målrettede indsats
for tilstedeværelse og fastholdelse er lykkedes
optimalt,“ siger direktør Ole Svit, Viden Djurs.

Grenaa midtby fornyer sig

nye medier er målbart. „Vi har fået
byggepladserne har alligevel deres
kunder, som helt klart ikke kendte
mobiltelefon i lommen, og de er
os i forvejen, og som har fundet os
vant til at tage billeder og videoer,
via de sociale
som de poster
medier. Det er
på deres private
DET ER I HØJ GRAD
et væsentligt
sider. Vi plukker
positivt pejlebilleder og histo- LYKKEDES, AT AKTIVERE
mærke for os,“
rier ud fra deres
MANGE AF AALSRODES
konstaterer han
input og tilføjer
og fortæller, at
andre relevante
de også kan se,
opslag, som eks- MEDARBEJDERE
poneres på Aals- Lykke Kroer Bertelsen, Mercatus Reklamebureau at en del af deres eksisterende
rodes officielle
kunder følger tømrervirksomheden.
Facebook og LinkedIn sider.“ Hun
fortæller også, at de har designet og „De har på den måde fået langt
større indsigt i de mange forskellige
kodet den nye hjemmeside, så den
opgaver, vi er involveret i.“
udnytter samspillet med de sociale
medier.
Det virker
En stor del af Facebook opdate
ringerne når ud til et ganske
anseeligt antal følgere, og Jan Bo
lægger ikke skjul på, at brugen af de
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2016

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

GRENAA I efteråret 2015 vandt Team Schønherr
arkitektkonkurrencen for Den attraktive midtby i
Grenaa med et idéprojekt, der både fornyer byen
og samtidig formår at holde fast i og fremhæve
dens historie.
Forslaget er en del af områdefornyelsen i
byen og har et samlet budget på 16,6 mio. kr. i
perioden 2014-2019. Staten bidrager med 1/3 og
Norddjurs Kommune med resten.
Et af projekterne omfatter etablering af en
række spots til ophold og aktivitet langs N. P.
Jossiassens Vej og Grenåen. Målet er at skabe
spændende mødesteder for byens unge og
dermed synliggøre Grenaa som en levende
uddannelsesby.

Kontorfællesskaber for pendlere

SYDDJURS Syddjurs Kommune vil i
samarbejde med Business Region Aarhus gerne
undersøge muligheden for etableringen af små
kontorfællesskaber for pendlere i landdistrikterne.
„Der er mange fordele ved at kombinere lokale
kontorfællesskaber med arbejde tæt på Aarhus.
Det mindsker pendlingen ind mod Aarhus og det
kan styrke det lokale fællesskab på nye måder,“
udtaler projektleder Karin Sonne, Syddjurs
Kommune.

Noter
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PASSIONEN GEMMER SIG I

MINDERNE
Nøglen til masser af gode minder holder parkeret
i garagen ved Per Buch Nielsen i Termestrup.

Kvalitet og Omtanke

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Mustang Convertible 1971
Producent:

Vi tilbyder virksomheder på Djursland
•
•
•
•

Drift og vedligeholdelse af it-systemer
Service og support af hard- og softwareløsninger
Salg og rådgivning i forbindelse med nyerhvervelser
Installation og konfiguration af it-systemer
www.orum-itservice.dk • info@orumit.dk
Åbrovej 39 • 8586 Ørum Djurs • 8638 2282 / 2344 3649

Ford Motor
Company

Byggeår:

1971-73

Type/serie:

Body Type 76D

Gear:

3-speed
automat gear

Motor:

V8 302 cu.in
4949 ccm

Kun én tidligere ejer

Underleverandøren
med det hele i huset

Indregistreret i Los Angeles 10.
maj 1971
– indregistreret i Danmark 16.
juni 2007

Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk
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Bilen & Bossen
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Mustangen i garagen ved indehaver
af Elektropak i Termestrup, Per Buch
Nielsen, har sin ganske særlige
betydning for Per, og hans indgangsvinkel til bilen er anderledes end
mange andre ejere af den type biler.
Før børnene kom til, var han
og hustruen Hanne i 1986 på en
længere tur til Californien. De boede
ved Hannes onkel, som havde en
Mustang Convertible.
„Vi kørte området og Los Angeles
tyndt i den bil og havde en super
tur,“ fortæller Per Buch Nielsen.
„Vi snakkede ofte om bilturen, og
længe efter, på vej til en fødselsdag
i Herning, stod vores bil pludselig
på Funder bakke og var til salg – en
Mustang Convertible nøjagtig som
den, vi havde kørt i.“
Den måtte der kigges nærmere
på, selv om det betød et par forsinwww.erhvervDJURSLAND.dk · september 2016

kede fødselsdagsgæster. „Et par
dage senere kørte vi igen til Funder
og skrev papirer på bilen.“
Per Buch Nielsen har skiftet indtræk
i bilen, givet den nye fælge – og har
selv lavet udstødningen.
„Når solen skinner og det er
varmt, ryger taget ned, og så suser
vi til Fjellerup og køber is – mens
tankerne er tilbage i Californien.“
Vejret har stor betydning for,
hvor meget mustangen kommer på
vejen, men meget mere end 1.000
kroner årligt til brændstof bliver det
ikke til.
„Jeg er ikke bilnørd og er ikke
interesseret i andre biler. Det er
kun denne her model – på grund af
de gode minder, der knytter sig til
den.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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At få købt de rigtige gardiner til sin virksomhed kræver
mere, end mange i første omgang lige tænker over.
Det er nærliggende at tænke visuelt,
når det handler om nye gardiner.
Selvfølgelig spiller udseendet også
en væsentlig rolle, men gardinets
øvrige egenskaber kan faktisk have
ret stor betydning for gode eller
mindre gode arbejdsdage.

og vejlede dig til en professionel
løsning, der både passer til jeres
virksomheds stil og som opfylder de
mange krav og funktioner, et gardin
skal leve op til,“ fortæller Lars, der
også har rigtig gode erfaringer med
gardinbussen. „Jeg havde oprindeligt butik i Grenaa, men da kunderne
efterhånden ringede mere og mere,
besluttede jeg mig for at gøre butikken mobil, i form af gardinbussen.“

Mange valgmuligheder
Arbejdstemperaturen, lysindfaldet, udsigten, brugervenlighed og
akustikken i rummet er andre af de
funktioner, som gardinerne også har Mobilt showroom sparer tid
„Der er flere fordele ved at møde
stor indflydelse på. Hvad enten du
kunderne på hjemmebane,“ supplehar brug for gardiner til skråvinduer,
rer Jens, der i sit tidligere virke, ikke
vippedøre eller i rum med vinduer
har gjort brug af
fra gulv til loft,
en gardinbus.
tilbyder Garant
VI VIL INSPIRERE
„Men jeg må jo
mange muligheerkende, at rigtig
der. Du kan frit
OG VEJLEDE DIG TIL EN
mange handvælge mellem
ler faktisk kan
PROFESSIONEL LØSNING
flere forskelafsluttes efter
lige innovative
et gratis besøg ude på virksomhebetjeningssystemer, som giver dig
den, hvor vi sammen med kunden
lige netop den løsning, der fungerer
finder frem til den rigtige løsning.“
bedst for jer. I dag findes der alt fra
Den store gardinbus, gør det muligt,
snoreløse alternativer til motoriseat vise en lang række produkter og
rede systemer, der gør betjeningen
kvaliteter frem, samtidigt med at der
hurtig og automatisk styret af lys
kan foretages opmåling.
eller temperatur.
Lars har som læremester, været
meget fokuseret på at levere kvalitet
Få rådgivning
i hele processen. „Det er også
En af dem som ved rigtig meget
grunden til, at jeg har kunnet leve af,
om gardiner, er Lars Kjeldsen, der i
mere end 35 år har solgt gardiner på at sælge gardiner i så mange år for
uden den rigtige rådgivning og kvahele Djursland. Hans virksomhed,
litet, havde det
Gardinmanden,
været slut for
med salg fra en
DET ER JO OGSÅ
længe siden. Og
„gardinbus“,
så er det jo også
blev i august
ALTID SJOVEST AT VÆRE
altid sjovest at
2014 over
taget af Garant
KENDT FOR NOGET GODT være kendt for
noget godt.“
i Grenaa, der
Lars har ofte oplevet, at gardinleverer og rådgiver om valg
bussen i sig selv har virket salgsaf gulve, gardiner og
fremmende. „Det er sgu meget
solafskærmninger. Og
Lars Kjeldsen fulgte med. sjovt, når vi triller rundt ude på
vejene og bliver ringet op af bilen
For at kunne servicere
bag ved os, som lige ved synet af
det stigende antal kunder, har Lars
bussen blev mindet om en gardini foråret fået en ny kollega, Jens Olopgave.“
sen, der kommer fra en stilling som
butikschef fra en konkurrerende kollega. „Vi lægger vægt på at inspirere Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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GARDINERNE SKAL

YDE RIGTIGT

Jens Olsen og Lars Kjeldsen, Garant Grenaa
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VVS-installation
Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

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

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

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.

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

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2016

KLUMME – REVISION

„HÅNDVÆRKERRADRAGET“ I 2016 OG 2017
– EN GRØN PROFIL
De ydelser der er omfattet af
fradragsret, fra 1. januar 2016 og
frem til og med 2017, er væsentligt
ændret i forhold til 2015.
BoligJobordningen, populært kaldet
håndværkerfradrag, har i 2016 fået
mere „grøn“ profil.
Den nye ordning fra 2016 vil give
fradrag på op til 6.000 kr. pr. person
for serviceydelser i hjemmet, men
der vil være et fradrag på op til
12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte. En
hustand med to voksne vil således
kunne gange de nævnte beløb med
to. Fradraget udgør betalingen for
timeløn til håndværkeren og fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag
med en fradragsværdi på ca. 33%.
Folketinget besluttede, at der
skulle indføres fradragsret for en
række nye grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten
fjernes for ikke-grønne ydelser.
Konkret betyder dette:
• at der indføres fradragsret for en
række nye grønne ydelser som
f.eks. installation af luft-til-luftvarmepumper og energirådgivning
til energiforbedringer, isolering
m.m.
• at der fortsat er fradraget for
udvendig malerarbejde (vinduer,
facade og døre, dog ikke tag)
• at der fjernes fradragsret for
ikke grønne ydelser, som f.eks.
indvendigt malerarbejde og nedrivning/opsætning af køkkener og
badeværelser
• at understøtte udbredelsen af
velfungerende bredbånd i alle
dele af Danmark ved at udvide
BoligJobordningen med fradrag
for ydelser ifm. tilslutning til
bredbånd.

For erhvervsdrivende betyder
ændringen af ordningen, at det nu er
andre typer af ydelser, der giver fradragsret eksempelvist tilslutning af
bredbånd, energirådgivning, fjernelse
af brændeovne m.m. De erhvervsdrivende, som tilbyder disse ydelser,
kan med fordel bruge fradragsretten i deres markedsføring allerede i
efteråret 2016, da det afgørende for,
at man kan få fradrag i 2016 er, om
arbejdet er udført i 2016. Betalingen
kan godt være op til to måneder efter
årets udløb, altså 1. marts 2017. Sker
betalingen senere, kan fradraget
først medregnes i indkomståret 2017.
6 gode råd og ting man skal huske
• husk at det er muligt, også at
benytte fradragsretten på fritidsboliger
• husk at man selv skal indberette
fradraget på sin årsopgørelse via
tast-selv på SKAT’s hjemmeside
• husk at beløbet skal betales
digitalt. Man må altså ikke betale
kontant
• husk at få regningen fra håndværkeren delt op i timer og
materialer, da der kun er fradrag
for timerne
• husk at håndværkeren skal være
momsregistreret (serviceydelser
i hjemmet, såsom rengøring
og børnepasning m.m. kan dog
udføres af privatpersoner, som
ikke er momsregistreret, hvis der
udfyldes en serviceerklæring)
• det er muligt at rette i årsopgørelsen tre år tilbage i tiden, hvis
man har glemt at indberette
fradraget. Man kan altså stadigvæk nå at få et glemt fradrag for
årene 2015, 2014 og 2013.
Af statsaut. revisor Jesper Falk,
EY på Djursland

Den samlede liste over fradrags
berettigede håndværksydelser i
2016 og 2017 kan findes på SKAT’s
hjemmeside.
Ændringerne i de omfattede
ydelser har virkning for arbejde,
der udføres i 2016 og senere.
Der sker ingen ændringer
for de hidtil omfattede serviceydelser som almindelig
rengøring, vinduespudsning,
børnepasning og almindeligt
havearbejde bortset fra at de
maksimalt kan udgøre 6.000
kr. pr. person.
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flest mulige sanser. Sanserne hænger sammen, og hvis
Selv om det ikke var en betingelse, da Michael Stevns
man holder sig for ørerne, smager flæskestegen anderi sin tid søgte sit nuværende job som direktør for
ledes,“ mener Michael Stevns.
Danmarks Jægerforbund, er han
Også når han er på jagt, har
en ivrig jæger. Hans våben er
JEG TÆNKTE: „DET
han behov for alle sine sanbue og pil samt riffel, og han er
kødjæger, hvilket vil sige, han
KAN IKKE VÆRE RIGTIGT!“, ser og anvender nogle gange
samme teknik ved at tage
jager for at få mad.
ørepropper i for på den måde at
Det første hjortevildt, han
DA DEN SATTE AF OG
skærpe synet og lugtesansen.
nedlagde, stod også for den
Netop de oplevelser, naturen
STORMEDE MOD MIG
mest dramatiske oplevelse som
giver Michael under jagten, sætjæger. Det var under en elgjagt
ter han stor pris på og giver en følelse af at være i pagt
i Sverige i en mose, hvor Michael fik øje på en stor
med naturen.
elgtyr. Han tog sigte og skød. Og ramte. Men elgtyren
fortsatte med at løbe rundt, så Michael skød igen.
Jagt som sport er uetisk
„Når vi er på jagt, får vi lov at være lidt analoge igen.
Dådeller og dådyrlasagne
Man er lidt urmenneske og får respekt for det, man kan
„Den sænkede geviret og så mig i øjnene. Jeg havde
som jæger, og ikke om du har penge, eller hvilken udgjort, hvad jeg skulle, men den var i live og godt olm.
dannelse du har. Vi diskuterer, hvor langt det er okay at
Jeg tænkte: „Det kan ikke være rigtigt!“, da den satte
gå med for eksempel vildtkamera og droner,“ fortæller
af og stormede mod mig. Jeg flygtede hen bag et træ
jægerforbundets direktør.
og var godt bange, men så væltede elgtyren heldigvis,“
Og netop anvendelse af moderne teknologi giver
husker Michael Stevns.
grundlag for værdidiskussioner i
Siden har han fået meget
skoven og i forbundet, hvor han
mere erfaring i jagt, som han
JEG FORSØGER AT FÅ
ser det som sin store opgave at
dyrker for madens skyld. Han
arbejde for det, medlemmerne
fortæller, at han ser „dådeller“
MADEN TIL AT TALE TIL
beslutter og samtidigt forklare
og „dådyrlasagne“ for sig, når
alle ikke-jægere, hvorfor hans
han har et dyr på sigtekornet.
FLEST MULIGE SANSER
medlemmer går på jagt. At jage
Med en uddannelse som mejerifor sportens skyld anser han som uetisk, og samtidigt
ingeniør og en lang fortid i fødevarebranchen har han
ser han farer i alle de nye teknologiske muligheder, der
en stor forkærlighed for mad og smag.
opstår.
„Den digitale udvikling vil gøre, at du en dag lige så
Ørepropper skærper sanser
godt kan købe kødet i et supermarked, for så vil det
„Jeg elsker mad, og jeg går meget op i at få den til at
være lige så nemt,“ spår Michael Stevns.
smage godt. Blandet peber giver for eksempel flere
smagsnuancer, og jeg forsøger altid at huske noget
sødt i min ret. Jeg forsøger at få maden til at tale til
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

NÅR MAN HOLDER SIG FOR ØRERNE

SMAGER FLÆSKEST
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Direktør Michael Stevns, Danmarks Jægerforbund

Når Michael Stevns går på jagt er det for at få velsmagende kød fra dyr, der
har haft et godt og værdigt liv. Hos ham er smagen i højsædet, og jagt på
dyr for sportens skyld betegner han som uetisk. I krystalkuglen ser han dog
teknologien gøre jagt uinteressant.

TEGEN ANDERLEDES
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2016
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Lærlingeklub Norddjurs
8. september kl. 14.30-16 på Kystvejens
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500
Grenaa.
Første møde i klubben der frem over
mødes fire gange årligt. Er du interesseret
i at skabe ekstraordinært dygtige lærlinge?
Deltagelse gratis for de første fire møder,
derefter 2.500 kr. om året pr. virksomhed
op til ti lærlinge.
Tilm./info: lss@djurswindpower.dk,
4083 8098.
Virksomheds- og iværksættersparring
14. september kl. 17 og 19, Kystvejens
Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26,
8500 Grenaa.
Få afklaret nogle af de udfordringer,
din virksomhed måske står overfor.
Mød fagspecialister inden for bl.a.
revision, jura, markedsføring og
erhvervsudvikling.
Gratis, tilmelding ikke nødvendig.
Virksomheder der tager socialt ansvar
20. september kl. 16.30-18.30
Ministeriet, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft
Værdien af socialt ansvar/CSR v. Signe
Block-Krarup, Cabi, Hvordan placeres
ansvaret der hvor det hører hjemme
- hos arbejdstageren?, v. Lars Hede,
Arbejdsformidlingen Aps samt Hvad
er en socialøkonomisk virksomhed, og
hvordan kan den bidrage til det lokale
erhvervsliv? v. Thomas Søndberg, PGU
Rosenholm.
Tilm./info: 13. september, binb@
syddjurs.dk, 8753 6124
Den omstillingsparate virksomhed
22. sep. kl. 17.00-20.30, Ørsted Kro,
Rougsøvej 118, 8950 Ørsted
Foredragsholder og HR-konsulent
Michael Svendsen kommer med
inputs til, hvordan man kan forandre og
udvikle sin virksomhed gennem humor

og arbejdsglæde. Derudover indlæg
om arbejdet med at få kroen i drift. Der
serveres stegt flæsk med persillesovs.
Pris: 100 kr.
Tilm.: Ole Nørgaard fax 87869098/
on@nt-as.dk senest 17. september.
Opstartsmøde Erhverv Grenaa
26. september 2016 kl. 16-18, Grenaa
Gymnasium, N. P. Josiassens Vej 21,
8500 Grenaa.
Officiel start af foreningen Erhverv
Grenaa. Formål, Grenaas erhvervslivs
fremtid samt gennemgang af analyse
fra GET: a) hvordan skaber vi vækst?,
b) klynger og økosystemer, c) analyse
af Grenaas styrker, svagheder,
muligheder og trusler, d) forslag til
udvikling af Grenaas erhvervsliv.
Uddeling af GET bog til alle tilmeldte.
Alle er velkomne/gratis deltagelse
Tilm.: dt@sustainor.dk

Arr.: Djurslands Erhvervsråd og
Lederne Østjylland.
Info følger.
Made By Djursland 2016
19. november eftermiddag, Sostrup
Slot, Maria Hjerte Engen 2, 8500
Grenaa.
Djurslands Erhvervsråd og Viden Djurs‘
2016-opfølgning af det succesfulde
arrangement i Aarhus Lufthavn i 2015.
Info følger.

Mols-Linien
Carsten Jensen (52) er tiltrådt
som administrerende direktør
på Mols-Linien. Han er cand.
merc. fra Handelshøjskolen i
Aarhus og kommer fra et job,
hvor han har stået i spidsen
for rederiet DFDS’ forretning
på Den Engelske Kanal. Derudover trækker han på knap
ti års national og international
erfaring fra SAS.
Sostrup Slot
Artemis Lilo (41) er startet
som restaurantchef på
Sostrup Slot. Han er uddannet
tjener og sommelier og har
15 års erfaring fra branchen.
Artemis kommer fra en
lignende stilling på Molskroen
Strandhotellet.

Fyraftensmøde: Har du en unik idé?
27. sept. kl. 16.00-18.00, Aarhus
Airport, Ny Lufthavnsvej 24, 8560
Kolind.
Virksomheder 5-100 medarbejdere
kan få finansieret udvikling af
nye produkter, nye services eller
forbedrede proceser. Innobooster
investerer 50.000-5 mio. kr. i initiativer
med stærke forretningsmæssige
potentialer.
Tilm.: hak@norddjurs.dk senest den
22. sept. Gratis.

Danhostel Gjerrild
Nina (47) og Stephen (49)
Barrett overtager ved års
skiftet forpagtningen af
vandrerhjemmet Danhostel
Gjerrild. Her afløser de
de n
 uværende forpagtere
gennem 13 år, Dorthe Lyk og
Torben Andersen.

Sammen står vi stærkere
26. oktober.
Tema: Salg og eksport. Hør økonomen
Steffen Møller, Lars Jul Andersen
fra virksomheden Maileg og
kontorchef Susanne Hyldelund, fra
Eksportrådet give bud på hvordan din
virksomhed kan udvikle både salgs- og
eksportindsatsen.

KLUMME – STRESS

ROBUST LEDELSE – GIVER ROBUSTE MEDARBEJDERE
Robusthed handler IKKE om
at styrke medarbejdere, så de
kan klare mest muligt pres og
endnu flere opgaver.
Nej nøglen til robuste med
arbejdere skal findes et andet
sted.
Når man ønsker at opbygge
robusthed for at forebygge
stress, er første skridt at
ledere og medarbejdere bliver
klogere på sig selv og lærer
at se og handle på de tidlige
stresssymptomer.
Fokuser på det
der fungerer godt
Ved at flytte fokus til det der
går godt, frem for det der går
dårligt, skabes større positiv
energi og mere flow.
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Ajour

Men også positiv selv
indsigt hos både ledere og
medarbejdere hjælper med at
forebygge stress. Mange har
tendens til at fokusere på det,
de alligevel ikke kan ændre,
og det stresser.
Ledere har et
særligt ansvar
Lederen kan hjælpe med
arbejderen med at afklare
kompetenceniveauet og kun
uddelegere opgaver, som
medarbejderen har kompetencerne til.
Lederen bør kende den
enkelte medarbejders ressourcer, behov og forventninger og derudfra aftale, hvilke
opgaver medarbejderen skal
varetage. Klare arbejdsfor

delinger og mål med opgaver
giver medarbejderen mulighed for at vide om arbejdet
lykkes.
Ledere har et særligt ansvar
for at hjælpe grupper og
teams til at sætte fokus på
opgaven, og det der fungerer
godt. Velfungerende arbejdsgrupper har en leder, som
medlemmerne har respekt for
og tillid til.
Robusthed
– at skabe trivsel
Gode sociale relationer er
vigtige for trivsel og godt
samarbejde – og derfor også
vigtigt for et godt psykisk
arbejdsmiljø.
God omgangstone, opmærksomhed på om nogen

har det svært, at støtte hinanden og tale om det der stresser, samt anerkendelse og ros
begge veje, når tingene lykkes,
spiller også en stor rolle.

Af stresskonsulent Kirsten Kristensen,

Kirsten-K, www.kirsten-k.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2016

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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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:

Find statistik om boligmarkedetFor område:

Salgspris pr. m²

For boligtype:

Boligsidens Markedsindeks
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udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre
mulighederne for at søge statistik.
(Du kan sammenligne

Vælg
Læs seneste pressemeddelelsen:
Huspriserne buldrer af sted i yderområderne
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(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
Norddjurs ×
Syddjurs ×
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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Pressemeddelelser
Vælg dato nedenfor, for at hente
pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:
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Ønsker du mere statistik?

Pressemeddelelser

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.

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

• Loftlokaler med lys
og udsigt over åbyen

Boligsidens Markedsindeks
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tilbage hurtigst muligt.
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Connected Wind
Services A/S
Ballebaserede Connected
Wind Services A/S er blevet
opkøbt af tyske Energie
Baden-Württemberg AG.
CWS havde i 2015 en omsætning på ca. 35 mio. euro samt
190 ansatte. Omkring 50
serviceteams vedligeholder
ca. 1.800 vindmøller, og de
udbyder desuden komplekse
serviceløsninger for vindturbiner i hele Europa.
Overtagelsen er betinget af
godkendelse af det tyske
monopoltilsyn.

Læs seneste pressemeddelelsen:
GRAF
TABEL
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af sted
i yderområderne

Salgspris pr. m²

mulighederne for at søge statistik.
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Kilde: Danmarks Statistik

Cvr nr
Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
37946907300
Vognmand Anders B. Christensen ApS.................................................... 22.08.2016
37936316 Apetit Catering ApS....................................................................................17.08.2016
37932728200
Vidt og Breth IVS....................................................................................... 15.08.2016
37930865 Kattegat Seaweed ApS............................................................................. 15.08.2016
37921025 Box Living Grenaa A/S............................................................................... 10.08.2016
100
37962074 Byst3D IVS................................................................................................. 28.08.2016
37953652 Mobility Media ApS................................................................................... 24.08.2016
0
37948187 Fregatbyen
ApS......................................................................................... 22.08.2016
37946885 Release IVS................................................................................................ 22.08.2016
37939218 SL Byg IVS................................................................................................. 18.08.2016
37937754 Loulou Design & Garn IVS..........................................................................17.08.2016
37927465 Klinik Kozo IVS............................................................................................12.08.2016
37927279 BurgerInc Danmark IVS..............................................................................12.08.2016
37910597 Mathias Bentsen - Personlig Træner IVS.................................................. 04.08.2016
37906581 Lisgaard Gods Pig Produktion ApS........................................................... 03.08.2016

• Direkte adgang fra
Østergade
• Bagtrappe fra
lukket gård
• Parkering rundt
om hjørnet
• Over specialæge
og tandteknikker

Selskabsændringer
Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
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Attraktive vilkår for
erhvervskunder
Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde dig!

www.spardjurs.dk mail@spardjurs.dk

35468471
36411236
33353081
365528596
36199067
363954865
16668605
4
36047518
35683119 3
32842348
6720735 2
36408790
364087661
28684843
37074756 0
36721081
36712562
26810000
36421673
36492880
36737980
36549440
29853576
27648762
36426845
36409274
36399198
25075994
34608989
36481005
10068568
28892764
36684704
36077611
36049510
36697636
28281617
33877625

3C Atlantic ApS............................................... 25.08.2016 Anmodning om opløsning
TOTALOMBYG IVS......................................... 25.08.2016 Anmodning om opløsning
VINDTEK TÓRSHAVN ApS................................. 22.08.2016 Under tvangsopløsning
MESTER GRØNT ApS.................................... 22.08.2016 Anmodning om opløsning
JBH MULTISERVICE ApS...................................17.08.2016 Under tvangsopløsning
MELIOR-IT ApS...............................................17.08.2016 Anmodning om opløsning
Arkitektfirma Mogens Skriver Rasmussen ApS..... 16.08.2016 opløst ved erklæring
A PATH FOR CHANGE IVS............................. 15.08.2016 Anmodning om opløsning
TYPO INTERACTIVE IVS.........................................09.08.2016 opløst ved erklæring
PROFUR DENMARK ApS.............................. 09.08.2016 Anmodning om opløsning
Droge ApS....................................................... 09.08.2016 Anmodning om opløsning
C.S. Motorcycles Danmark ApS..................... 08.08.2016 Anmodning om opløsning
NMD RETTIGHEDER ApS.............................. 08.08.2016 Anmodning om opløsning
MFT ApS......................................................... 08.08.2016 Anmodning om opløsning
OH Tickets IVS................................................ 25.08.2016 Anmodning om opløsning
Jakob Jespersen ApS..................................... 25.08.2016 Anmodning om opløsning
Stoving IVS...................................................... 25.08.2016 Anmodning om opløsning
JONASSEN TRANSPORT ApS...................... 24.08.2016 Anmodning om opløsning
NORDIC TREEHOUSE ApS............................ 24.08.2016 Anmodning om opløsning
SMV CAPITAL MANAGEMENT APS............. 22.08.2016 Anmodning om opløsning
Kalvestuen IVS................................................ 19.08.2016 Anmodning om opløsning
MURERMESTER MARTIN LAURSEN IVS.... 18.08.2016 Anmodning om opløsning
ENTREPRENØR FRANK KRISTOFFERSEN ApS...17.08.2016 Anmodning om opløsning
LEIJDEKKERS ApS..........................................17.08.2016 Anmodning om opløsning
OTEC ApS........................................................17.08.2016 Anmodning om opløsning
SØLVSTEN GROUP ApS................................ 16.08.2016 Anmodning om opløsning
DJURS METALOPKØB IVS............................ 16.08.2016 Anmodning om opløsning
NBG VVS ApS................................................. 16.08.2016 Anmodning om opløsning
IMA CONSULT 2007 ApS.............................. 15.08.2016 Anmodning om opløsning
THORSØE & PARTNERE ApS........................ 15.08.2016 Anmodning om opløsning
COASTCARE ApS 12.08.2016 virksomheden opløst
ARNILD & PEITERSEN ApS........................... 12.08.2016 Anmodning om opløsning
Grøn Energi Teknik IVS................................... 12.08.2016 Anmodning om opløsning
LMB IVS.......................................................... 12.08.2016 Anmodning om opløsning
M1 Marketing IVS........................................... 12.08.2016 Anmodning om opløsning
Zani ApS.......................................................... 12.08.2016 Anmodning om opløsning
PMC-DEVELOPMENT A/S............................. 09.08.2016 Anmodning om opløsning
LUNDBY MANAGEMENT ApS...................... 03.08.2016 Anmodning om opløsning

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.

Få uforpligtende rundvisning
stof til:
– ringSend
til Lars
4051 0619
info@erhvervdjursland.dk
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Alle data er indhentet i perioden
20.06.2016 - 24.08.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata og proff.dk.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

1+1 TEXTIL & DESIGN A/S
Pindstrupvej 32, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
-0,1
(-0,1)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Antal ansatte
3
AROS SKILTE A/S
Kaløvej 7, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,2
(1,2)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
2
BB SMEDE OG MONTAGE APS
Bøjstrupvej 1, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,8
(2,2)
Resultat før skat
-1,5
(-1,8)
Egenkapital
-5,0
(-3,8)
Antal ansatte
7
BYGGEFIRMAET SEVERINSEN &
BECH APS
Tøstrupvej 43, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,7
(1,4)
Resultat før skat
-0,0
(0,6)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
3

GRAMS KØKKEN APS
Strandvejen 210, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,8
(0,8)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
3

MARINAGUIDE APS
Brokhøjvej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
-0,1
(0,1)
Resultat før skat
-0,3
(-0,8)
Egenkapital
-1,0
(-0,7)
Antal ansatte
3

SAPA SUSHI & WOK APS
Hovedgaden 48, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,4
(0,2)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3

GRENAA ISOLERING A/S
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
27,4
(23,0)
Resultat før skat
4,7
(5,1)
Egenkapital
8,6
(5,1)
Antal ansatte
39

MOKT APS
Nytorv 7, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
7

SHEET APS
Kejlstrupvej 31, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
-0,2
(-0,4)
Egenkapital
-0,5
(-0,3)
Antal ansatte
3

GULDSMEDEN I RØNDE APS
Hovedgaden 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,9
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(-0,2)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3

MOLS KAFFERISTERI APS
Lyngevej 58, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,2
(0,0)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
-0,1
(-0,1)
Antal ansatte
3

SNEDKERGAARDEN A/S
Kølbakken 17, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
-0,5
(-0,6)
Antal ansatte
3

HJØLLUND APS
Egil Fischers Vej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,9
(1,0)
Resultat før skat
0,6
(0,1)
Egenkapital
2,3
(1,9)
Antal ansatte
3

MUREREN 2006 APS
Holme Bygade 2G, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,4
(0,3)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,0
(-0,0)
Antal ansatte
3

SPORT24 GRENAA APS
Lillegade 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,3
(2,6)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
2,4
(2,3)
Antal ansatte
7

HLS ENTREPRENØR MASKINER APS
Stationsvej 57, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,7
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
-0,0
(-0,0)
Antal ansatte
7

MURERFIRMAET
KUSK & THOMSEN APS
Tingparken 87, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
6,2
(6,9)
Resultat før skat
0,1
(1,1)
Egenkapital
2,9
(4,8)
Antal ansatte
14

STEVN EQUISTRIAN APS
Elsegårdevej 28, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
3,5
(3,7)
Resultat før skat
1,9
(2,6)
Egenkapital
6,2
(4,7)
Antal ansatte
3

DAN GROUP ALARM MS APS
Tangvejen 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,7
(1,1)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Antal ansatte
2

HORNSLET AUTOLAK APS
Sortevej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2016
Bruttofortjeneste
2,1
(2,1)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
1,1
(0,7)
Antal ansatte
7

DOMUS EJENDOMME A/S
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,7
(0,0)
Resultat før skat
19,5
(0,0)
Egenkapital
49,4
(0,0)
Antal ansatte
7

JONS EL A/S
Ebeltoftvej 55, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
4,4
(4,4)
Resultat før skat
-0,3
(0,2)
Egenkapital
3,2
(3,4)
Antal ansatte
15

EJENDOMSSERVICE 2015 APS
Birkemosevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,2
(0,0)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,0)
Antal ansatte
15

JYSK BILSALG EBELTOFT APS
Martin Hansens Vej 36, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,2
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(-0,3)
Egenkapital
-0,5
(-0,5)
Antal ansatte
3

EMF APS
Lundbyvej 5, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,8
(-0,0)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
3

KA INDUSTRIGULVE APS
Bækkevangen 7, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
-0,3
(-0,3)
Egenkapital
-0,2
(0,3)
Antal ansatte
3

ESKEBO APS
Kaløvej 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,3
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
2,7
(3,5)
Antal ansatte
3
FJELLERUP BAGERI APS
Fjellerup Bygade 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,0
(2,0)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
15

LOTUS CONCRETE APS
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,1
(1,2)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
LYKKES LANDHANDEL APS
Pakhusvej 25A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,1
(0,0)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
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NATURECELL DANMARK A/S
Møllerupvej 24, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
3
NIELS VINTHER ERHVERV APS
Overgade 19, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,8
(0,5)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
10,3
(10,2)
Antal ansatte
3
OAKSHIELD APS
Egil Fischers Vej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,6
(1,1)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
2,4
(2,5)
Antal ansatte
3
REFURB APS
Sortevej 12, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
3,7
(4,1)
Resultat før skat
-2,1
(0,8)
Egenkapital
2,6
(0,9)
Antal ansatte
15
SALTOFTE LARSEN SHIPPING APS
Vestergade 3 1, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-04-2016
Bruttofortjeneste
0,6
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3

SUNPARTS APS
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,9
(1,2)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,1)
Antal ansatte
3
SWEETKITCHEN ENGROS APS
Sletten 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,0
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
SYNCRO APS
Skolebakken 2, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,4
(2,7)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
7
TANDLÆGEHUSET I GLESBORG APS
Gammel Rimsøvej 23, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-04-2016
Bruttofortjeneste
1,0
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
TANDLÆGERNE
LINDA OG OLE TORKOV APS
Havbakken 23, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
-0,3
(0,2)
Resultat før skat
-0,2
(0,7)
Egenkapital
4,2
(4,5)
Antal ansatte
3
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TATA STEEL DENMARK BYGGESYSTEMER A/S
Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-03-2016
Bruttofortjeneste
13,3
(19,2)
Resultat før skat
-3,6
(-3,1)
Egenkapital
23,1
(26,6)
Antal ansatte
18
THORS-DATA APS
Trimmelbakken 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,6
(1,1)
Resultat før skat
-0,2
(0,1)
Egenkapital
-0,0
(0,2)
Antal ansatte
3
THOUDAL RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA APS
Randersvej 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,3
(2,5)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
5
TØMRERFIRMA KURT KROGH APS
Skovvej 5B, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,1
(1,5)
Resultat før skat
-0,2
(0,1)
Egenkapital
-0,0
(0,1)
Antal ansatte
8
UNICORE DEVELOPMENT APS
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
3,1
(2,4)
Resultat før skat
2,2
(1,5)
Egenkapital
6,1
(4,3)
Antal ansatte
7
UNIQ HUSE & EJENDOMME APS
Strandgårdshøj 27A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,4
(1,6)
Resultat før skat
0,3
(-0,3)
Egenkapital
0,1
(-0,0)
Antal ansatte
3
VAHLE A/S
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-04-2016
Bruttofortjeneste
8,2
(8,0)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
1,8
(1,7)
Antal ansatte
22
VENDELBO TRADING APS
Pakhusvej 17, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,7
(0,9)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
1,7
(1,8)
Antal ansatte
3
YU MAN LOU APS
Nørregade 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,5
(1,0)
Resultat før skat
-0,8
(-0,5)
Egenkapital
-1,1
(-0,5)
Antal ansatte
15

Ejerleder Henrik Dahl-Andersen, Bpa-Kontoret ApS

Vækst i BPA-administration
Hvis man som fysisk handicappet borger af sin hjemkommune har fået bevilget
en hjælper efter den såkaldte
BPA-ordning (Borgerstyret
Personlig Assistance), kan
man overdrage sit arbejdsgiveransvar til en virksomhed
som den ret nystartede og
Ebeltoft-baserede BPA-
Kontoret. Det betyder, at
BPA-Kontoret bl.a. ansætter
og administrerer personalet
for borgeren, der dermed slipper for den forpligtelse fuldstændigt og kan nøjes med at
være den daglige arbejdsleder
for sit personale.
Ejerleder Henrik Dahl-Andersen etablerede sin virksomhed i 2014, og har i dag kunder i hhv. Aarhus, Randers,
Herning og Vejle Kommuner
og har allerede i sit første
regnskab realiseret en bruttofortjeneste på 4,1 mio. kr.
med 35 ansatte. Han har altså
fundet en niche på markedet
og tror på et stigende behov
for denne type virksomhed,
og forventer både stigende
aktivitetsniveau og indtjening.
„Man kan som borger vælge
selv at være arbejdsgiver,
men det kan faktisk godt være
et stort ansvar, hvis man ikke
har prøvet det før. Vi ansætter hjælpere for vores kunder
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– og sørger for al administration, herunder kontrakter, løn,
evt. afskedigelse etc. – og
overtager altså også arbejdsgiverrollen i juridisk forstand.
Det betyder, at hvis der skulle
komme bøvl i den forbindelse,
kan borgeren tage det helt roligt, for det er vores problem,”
forklarer Henrik.
Den personlige service
gør forskellen
„Borgerne vælger typisk
os frem for en af vore store
kolleger, fordi vi har fokus på
den personlige service. Vi
overtager langt hen ad vejen
kontakten til kommunen, og
hjælper bl.a. med at søge
bevillinger. Jeg går ind omkring den enkelte og bygger
en skræddersyet ordning.”
Der er ifølge Henrik f.eks.
forskelligt, hvordan kunderne
gerne vil kommunikere. Nogle
er mest til at tale sammen,
andre er bedst til sms eller
mail. Nye kunder kommer
til ham gennem personligt
netværk. „wDet foregår efter
mund til mund metoden via
de mennesker, jeg hjælper.
Det er faktisk en del af vores
værdigrundlag, og det er også
vigtigt for mig, at mine værdier stemmer overens med de
borgere, jeg hjælper.”

Hjælperstaben
rystes sammen
Henrik ansætter borgernes
hjælpere, og han laver også
arrangementer for dem for
at ryste dem lidt sammen.
Men han rådgiver dem også,
bl.a. med at vælge det bedste
pensionsselskab.
Økonomien kommer fra
borgerens hjemkommune,
der bevilger en BPA-ordning
via servicelovens paragraf 95
eller 96, og det er ikke dyrere
for kommunen at benytte
en virksomhed som BPA-
Kontoret, som dermed overtager al den administration,
kommunen ellers er forpligtet
til at hjælpe borgerne med.

Bpa-Kontoret ApS
Egsmark Høje 36,
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste

4,1

(-)

Resultat før skat

0,1

(-)

Egenkapital

0,2

(-)

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