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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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

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. www.mfnorddjurs.dk

Hydraulikarbejde – også fremstilling 
og udskiftning af slanger på stedet
Skibsreparation og marineservice
Motorrenovering
Aircondition, service og reparation
Svejsning af stål, rustfri og alu
Reparation og salg af 
entreprenørmateriel
Stort og velassorteret lager

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

VI RYKKER HURTIGT UD, 
NÅR DU HAR BEHOVET

Hvad tæller 
for dig?

http://www.bpelectric.dk
http://www.lsalaw.dk
http://mfnorddjurs.dk
http://www.amhs.dk
http://djurslandsbank.dk
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Det begyndte i et job som værktøjs-
sælger, og sammen med en kollega 
startede Christian Svendsen på et 
tidspunkt værktøjsfirmaet NOBE 
ApS i Bjødstrup. Det firma er han 
og hustruen Birgitte i dag alene om. 
NOBE eksporterer til mere end 20 
lande og passes primært af Birgitte, 
for i 2012 kom der nemlig også salg 
af gummimåtter ind over. Det har 
siden udviklet sig til eksportvirksom-
heden Safefloor ApS, som Christian 
tager sig af. Yderligere en er ansat 
på fælleskontoret. 

„Vores største artikel i Safefloor er 
salg af faldunderlag til blandt andet 
legepladser gennem forhandlere,“ 
fortæller Christian. „Vi sælger i Skan-
dinavien men har produkterne til at 
kunne udvide kundekredsen.“ Norge 
er det største marked, og Christian 
opsøger selv kunderne. „Jeg går 
med overvejelser om Finland og har 
lidt samarbejde 
med ambassa-
den for at finde 
kundeemner, da 
sproget i mod-
sætning til Sve-
rige og Norge er 
en barriere.“

Se på dine leverandører
En ny hjemmeside er netop gået i 
luften. „Vi har hidtil ikke gjort noget 
særligt ud af at optimere vores 
hjemmeside, men efterhånden som 
vi er mere kendte i branchen for-
venter jeg både mere trafik og flere 
kunder ved at prioritere hjemme-
siden højere.“ Safefloor startede 

med enkle produkter og har siden 
brugt erfaring/viden til udvikling. 

„Det bedste og mest fleksible 
faldunderlag leveres som gummi-
granulat der blandes med lim og 
lægges på stedet af vores kunder. 
Man skal således vide, hvad man 
har med at gøre, og det gør vores 
kunder.“ Øverst lægges et 10-15 
mm tykt lag af EPDM gummi, mens 
det underliggende er lavet af gen-
brugsdæk. „Genbrugsproduktionen 
foregår i Danmark – tæt på, hvor vi 
har godt styr på indholdet i dæk-
kene.“

Safefloor 
importerer også 
gummimåtter 
fra det sydlige 
Indien. „Et godt 
råd er at se på 
dine leverandø-
rer – om de må-
ske også har andet, du kan bruge. 
Som handelsvirksomhed er du ikke 
bedre end din leverandør, og funge-
rer samarbejdet, kan det åbne for 
nye muligheder.“ Og det gør det i 
Indien. „De laver også kokosmåtter, 
og dem sælger vi i dag i pænt store 
mængder til Tiger-kædens butikker 
rundt om i verden. Tiger kommer 
med designet, og vi producerer og 
leverer. Men generelt satser vi på 
mange – og mindre – kunder.“

Typisk besø-
ger Christian 
Indien en gang 
om året, og i 
den kommende 
weekend går 
turen til messe i 
Hannover. „Der 
mødes jeg med 

min indiske samarbejdspartner og 
får samtidig overblik over, hvad der 
rører sig. Det handler også om at 
kunne spotte, hvad vores kunder 
mangler – og om at spotte nye pro-
dukter til sortimentet.“

I forhold til en række konkurrenter 
er virksomheden bredere funderet. 
„Vi arbejder med pakkeløsninger, så 

vores kunder kan få det hele ved os. 
Derfor leverer vi også fabriksprodu-
cerede gummifliser. Det er et OK 
produkt uden dog at have samme 
høje kvalitet og muligheder som et 
faldunderlag lavet på stedet.“

Kunstgræs kan også vækste
Christian ser et stort vækstpoten-
tiale i kunstgræs – på en blød og 
fleksibel bund kan det også bru-
ges som faldunderlag. „Norge er 
et kæmpe marked, og mange af 
vores kunder har også kunstgræs 

som en mindre 
del af forret-
ningen.“ Det 
bedst sælgende 
kunstgræs pro-
duceres i Kina 
og lagerføres i 
Bjødstrup. „Vi 
kan nu levere alt 

fra små multibaner til internationale 
fodboldstadions, da vores producent 
netop er blevet FIFA certificeret. I 
starten af marts tager jeg derfor en 
af mine norske kunder med ned og 
besøger fabrikken.“

Nyt i 2019 bliver aflastningsmåtter 
til hårde gulve samt fitness måtter. 
„Ved selv at få produceret i Indien 
kan vi sælge til meget konkurrence-
dygtige priser.“ Måtterne laves også 
i stort format på ruller for at undgå 
samlinger. 

„Lige nu tænker jeg over, hvor-
dan vi kommer i gang. Vi starter i 
Danmark, og måske bliver det med 
online salg fra en hjemmeside.“ Fra 
det danske marked er der ikke langt 
til det norske og svenske. „Men så 
begynder der at komme logistik ind 
i det med de begrænsninger/udfor-
dringer, der først må findes løsnin-
ger på.“ En blanding af optimisme 
og muligheder betyder, at tankerne 
også er begyndt at kredse om en 
medarbejder mere.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

EKSPORTARTIKLER HELT NEDE PÅ JORDEN

Især skandinaviske børn 

undgår dagligt masser af 

blå mærker takket være 

faldunderlag fra Bjødstrup.

  SOM HANDELS

VIRKSOMHED ER DU 

IKKE BEDRE END DIN 

LEVERANDØR

  DET HANDLER OGSÅ 

OM AT KUNNE SPOTTE, 

HVAD VORES KUNDER 

MANGLER
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EKSPORTARTIKLER HELT NEDE PÅ JORDEN

Direktør Christian Svendsen, Safefloor ApS



Lone er netop gået ind i sit 10. år 
som ejer af campingpladsen i Ebel-
toft, og hun ser især en stor fordel 
ved, at det naturskønne Djursland 
med de mange overnatningsmulig-
heder og attraktioner nu har koblet 
togvognen sammen med det bylivs-
pulserende Aarhus. 

„Vi skal have flere turister til områ-
det, og så skal de blive her i længere 
tid. Det kan vi, 
når vi har flere 
attraktioner og 
seværdigheder 
at tilbyde dem,“ 
fortæller hun.

Øde ø
Lone var blandt et udvalg af turist-
aktører, som præsenterede sine 
fusionstanker på et indledende ak-
tørmøde om en fælles destination. 

Her havde hun særligt fokus på, 
hvorfor hun med campingpladsen 
ikke vil være en øde ø: 

„Hvis ikke vi er en del af et større 
fællesskab, bliver alle turistaktører 
plantet på deres egne små øer, hvor 
de står og råber for at få opmærk-
somheden. På en øde ø er det 
svært at få noget trafik. Når vi står 
sammen, bliver vi flere togvogne 

på skinnerne og 
dermed fylder 
vi mere på det 
danske turist-
landkort.“

Camping-
pladsen, der 

ligger lige ned til kystlinjen, huser 
75.000 campister i årets løb. Lone 
er ikke sikker på, om der vil komme 
så mange flere 
udenland-
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Fusionen mellem Destination 

Djursland og Visit Aarhus er et 

tog, der kører på fuld damp. 

Hop på eller ej, lyder det fra 

Lone Friis Christensen, der er 

turistaktør i Ebeltoft.
  FOR TURISTERNE 

BETYDER AFSTANDEN 

IKKE NOGET

Ejer Lone Friis Christensen, Ebeltoft Strand Camping



ske turister til Ebeltoft, men hun er 
sikker på, at de kan lokkes til at blive 
lidt længere, når de får øjnene op for 
en større del af den jyske østkyst. 

„67 % af vores campister er dan-
skere. Herefter har vi nordmænd og 
tyskere samt en klynge fra Holland i 
løbet af året. De kommer for at nyde 
stranden, naturen og attraktionerne, 
men når vi også kan anbefale dem 
alt, hvad Aarhus byder på, så er der 
chance for, at de tager nogle flere 
overnatninger. For turisterne bety-
der afstanden ikke noget,“ forklarer 
Lone.

Kædereaktion
Fusionen mellem de to turistdesti-
nationer betyder særligt et større 
markedsføringsbudget. Det er en 
fordel for fællesskabet og gavner de 
enkelte turistaktører, mener Lone.

„Når vi får flere penge til at mar-
kedsføre os som område, har vi som 
turistaktører bedre mulighed for at 
fange turisternes opmærksomhed 
og få glæde af dem over længere 
tid. Vi skal fortælle de gode historier, 
og der bliver 
flere at fortælle, 
når området 
bliver større.“

I dag guider 
Lone sine gæ-
ster ind til byen, 
hvor de får oplevelser med hjem fra 
andre turistattraktioner og butikker. 
Samme mekanisme, går i gang i 
hele det nye område, når Aarhus og 
Djursland kobler sig sammen. 

Toget standser ikke
Der er kamp om de turister, der nu 
engang besøger Danmark. Derfor 

skal Djursland se fusionen som en 
chance til at få et forspring i kaplø-
bet. Det mener Lone, som bruger 
det tyske ordsprog Stillstand ist 
rückstand og slutter:

„Der er mange destinationer, der 
gør det godt. 
Så for at vi kan 
gøre det bedst, 
er vi nødt til at 
stå sammen. 
For min skyld er 
andre nærtlig-

gende destinationer som Silkeborg 
og Randers også velkomne til at 
koble en vogn på vores tog. Større 
synlighed giver flere gæster til alle.“

Louise Laustsen, louise@mercatus.dk
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FLERE VOGNE PÅ  

 TURISTTOGET

  FOR AT VI KAN GØRE 

DET BEDST, ER VI NØDT 

TIL AT STÅ SAMMEN



8 www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2019Erhvervsudvikling

LOKALT VARMEVÆRK  
ER BLEVET  

LANDSDÆKKENDE

Driftsleder Michael Meldgaard Christensen, Nærvarmeværket og Trustrup-Lyngby varmeværk
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Ved at kombinere organisering i en 
andelsforening med anvendelse af 
moderne luft til vand varmepumper 
er det lykkedes Nærvarmeværket 
i Trustrup, at blive en reel aktør 
på det danske 
energimarked. 
Dannelsen af 
det nye nærvar-
meværk har da 
også givet gen-
lyd i branchen, 
der normalt er 
domineret af 
store kommer-
cielle spillere. 
Hos Bolius mener fagekspert 
Henrik Bisp, at Nærvarmeværkets 
model er et interessant tiltag: „Det 
medfører, at boligejerne får skiftet 
ældre varme kilder ud med nye mere 
energivenlige varmekilder.“

Ventetid er tænketid
Det hele startede for 

et par år siden da 
driftsleder i 

 Trustrup-Lyngby varmeværk a.m.b.a. 
Michael Meldgaard Christensen var 
med i Klima- og Energiministeriets 
gruppe for forsyningsvirksomhe-
der, der skulle komme med input 

til regeringens 
nye energi-
politik. „Det var 
interessant at 
høre, hvordan de 
andre typer for-
syningsvirksom-
heder, agerede i 
fri konkurrence. 
Det inspirerede 
mig til idéen om 

at lave et forsyningsselskab baseret 
på andelstanken, der med ny og ef-
fektiv teknologi, kunne hjælpe med 
at udskifte de mange oliefyr, der 
stadig er i brug og som udgør en be-
tragtelig miljøbelastning,“ forklarer 
Michael, der tænkte tanken på vej 
hjem fra et af møderne i hovedsta-
den. „Sjovt nok var det i ventetiden i 
Kastrup Lufthavn, jeg fik idéen.“

Trygge ved andelstanken
Nærvarmeværket a.m.b.a. blev 
etableret som selvstændigt andels-
selskab sidste forår, og i dag er der 
opsat godt et halvt hundrede anlæg. 
„Vi ville starte 
stille og roligt 
på Djursland, 
men den sidste 
tid er det gået 
stærkt,“ konsta-
terer driftslede-
ren. Han mener, 
det skyldes, at 
mange føler 
sig trygge ved 
at gå sam-
men i en stor 
ejergruppe, og på den måde selv 
være med til at drive selskabet. 
„Og så betyder det naturligvis 

rigtig meget, at det er økonomisk 
attraktivt at blive koblet på. Det er 
i realiteten både mere sikkert og 
billigere end selv at skulle investere 
i køb og opsætning af egen varme-
pumpe, blandt andet fordi vi har 
indgået nogle fordelagtige samar-
bejdsaftaler med leverandører rundt 
om i landet.“ 

Samarbejde med producent
I starten af året har Nærvarmevær-
ket indgået en samarbejdsaftale 
med HS Tarm A/S, der blandt andet 
producerer og sælger varmepumper. 
„Det har den store fordel for os, 
at de har et fast forhandlernet på 
omkring 50 VVS virksomheder rundt 
om i hele landet, der kan vejlede og 
servicere vores andelshavere. De er 
kendt i hver deres lokalområde, og 
kommer på den måde til at hjælpe 
os med at skaffe flere andels-
havere,“ slutter Michael, der også 
har konstateret, at der er et stort øn-
ske hos mange om at udskifte deres 
gamle oliefyr, for at få en mere grøn 
og miljøvenlig varmeløsning.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Erhvervsudvikling

En god idé om at danne et andelsselskab, der tilbyder nærvarme 

med varmepumper i områder, hvor fjernvarmen ikke når ud, er 

kommet rigtig fint fra start.

  VI VILLE STARTE 

STILLE OG ROLIGT PÅ 

DJURSLAND, MEN DEN 

SIDSTE TID ER DET GÅET 

STÆRKT

  DE HAR ET FAST FOR

HANDLERNET PÅ OMKRING 

50 VVS VIRKSOMHEDER 

RUNDT OM I HELE LANDET, 

DER KAN VEJLEDE OG 

SERVICERE VORES 

ANDELSHAVERE
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Yamaha FS1
Produktion: 1988
Teknik: 2 gear
 Cylinder 43 mm
 Stempel 43 mm
 Karburator 16 mm
 Indsugning 16 mm
 Kobling 2 pladet alu

I det store loftrum over AM Han-
del & Service i Grenaa er indeha-
ver Viggo Meyer ved at indrette 
mødelokale. I nostalgirummet, som 
han kalder det, kommer der blandt 
andet effekter fra Viggos maritime 
samling og nogle af de mere end 50 
jagttrofæer, som ikke er særlig gode 
venner med hustruen på hjemadres-
sen. I lokalet står allerede nu Viggos 
gamle 4-gearede Yamaha FS1 fra 
1977 – og i hjørnet en lille, og tem-
melig hurtig, Honda Dax.

De to får nu selskab af en nyind-
købt 2-gearet Yamaha FS1 fra 1988, 
som kun har kørt ganske få km. 

„Jeg var egentlig på jagt efter en 
motorcykel, en 2-cylindret Yamaha 
650 kubik, magen til en, jeg også 
selv har haft,“ fortæller Viggo. „Den 
jeg ringede på i Ålbæk var imidlertid 
netop solgt en time forinden, men 
så havde han knallerten, som jeg 
altså endte med at købe.“

Kørelærer fik Yamaha foræret
Sælgeren var i sin tid kørelærer for 
de hovedsageligt ungdommelige 
knallertkører. Han fik Yamaha’en for-
æret af GF forsikring, så den kunne 
stå i teorilokalet og minde om, hvor 
der også var mulighed for at tegne 
knallertforsikring. Den var ankommet 
til Grenaa dagen i forvejen og blev 
til ære for fotografen hentet ud fra 
kasse vognen. „Min søn hentede den 
i Ålbæk, og jeg kan se, at der lige 
er et par ting, jeg skal have snakket 

med sælgeren om. Men helt skidt 
ser den nu ikke ud til at være.“

For at holde kilometertallet nede, 
kommer nyerhvervelsen sikkert 
ikke ret meget ud at køre. Derimod 
sker det af og til, at Viggo henter sin 
gamle blå Yamaha ud af nostalgi-
rummet for at trille en tur – ligesom 
dengang. Samtidig luftes så også 
minderne. „Vi kom vidt omkring, 
når vi jagtede tøser – Pavillonen i 
Ebeltoft, Drasbæks Hotel i Kolind og 
Vivild Kro blandt andet. I dag sidder 
knejterne jo bare hjemme og jagter 
piger på computerne.“ Viggo jagter 
nu også på sin computer, dog ikke 
piger, men en Yamaha 650 kubik 
magen til den, der glippede i Ålbæk.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

EN KNALLERT MERE TIL NOSTALGIRUMMET
På virksomhedens loft er et rum 

ved at blive indrettet til at afløse 

kantinen som mødelokale.
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Vækst i Aarhus Airport i 2018
DJURSLAND  I forhold til 2017 er passagertal-
lene for den samlede flytrafik gået frem med 30,6 
procent, mens udenrigstrafikken bærer en vækst 
på 80,4 procent.

Årets suverænt mest populære udenrigsrute blev 
Aarhus - London Stansted, der tegnede sig for 12 
procent flere passagerer. Ligeledes var passager-
aktiviteten stor på ruterne mellem Aarhus og 
henholdsvis Gdansk, Oslo, Stockholm Arlanda og 
München. 

Op mod 120.000 flere internationale gæster var 
i 2018 igennem lufthavnen. Størst var væksten i 
august, hvor den internationale trafik løftede sig 
153 procent.

De nye ruter fra Aarhus til eksempelvis München, 
Berlin, Nice og Stockholm har i et vist omfang 
overflødiggjort mellemlandingerne i København 
og gjort det muligt at flyve direkte. Ruteudvik-
lingen har omlagt en del af indenrigstrafikken til 
udenrigsflyvninger, hvilket nedbringer indenrigs-
trafikken med 2,1 procent i forhold til 2017. Ses 
der isoleret på passagerer mellem Aarhus og Kø-
benhavn, der ikke bruger København som hub, er 
der dog en vækst på 4 procent i forhold til 2017.

Rekordfremgang i beskæftigelsen
ØSTJYLLAND  Beskæftigelsen i Østjylland sæt-
ter ny rekord med en fremgang på 11.500 jobs 
det seneste år og ligger dermed markant over 
landsgennemsnittet. De private virksomheder er 
den store jobmotor med en vækst på 10.462 jobs. 
De østjyske iværksættere bidrager markant til 
fremgangen med 4.000 nye jobs årligt. En række 
Business Region Aarhus initiativer skal bidrage til 
at afhjælpe manglen på arbejdskraft, som er en af 
de største barrierer for fortsat udvikling og vækst.

„Væksten i antal nye jobs cementerer Østjyllands 
position som Danmarks største vækstcenter uden 
for hovedstadsområdet. Og det er glædeligt, at 
det især er vores dygtige iværksættere, der bi-
drager markant til jobfesten,“ siger Jan Petersen, 
formand for Business Region Aarhus og borgme-
ster i Norddjurs Kommune.

Nye muligheder for 
erhvervsudviklingen i Midtjylland
MIDTJYLLAND  Erhvervshus Midtjylland har 
overtaget alle aktiviteter og medarbejdere fra det 
tidligere Væksthus Midtjylland. Erhvervshuset har 
hovedkontor i Aarhus samt filialer i Herning og 
Horsens.
Søren Olesen, byrådsmedlem og udvalgsformand 
i Holstebro Kommune, er formand og han er 
ikke sen til at se de mange nye muligheder, som 
erhvervshus-konstruktionen giver:
„Vi kan gøre de mange erhvervsservicetilbud 
tilgængelige for alle iværksættere og virksomhe-
der i et tæt samarbejde med den enkelte kom-
munes lokale erhvervsservice. Samtidig får vi 
mulighed for at kæde indsatsen direkte sammen 
med midtjyske styrkepositioner og give dem luft 
under vingerne via de nationale muligheder i regi 
af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.“

Fiberlaserskæring, vandskæring, 
svejs og maskinbearbejdning
aalsrode.dk

UNDERLEVERANDØREN MED
DET HELE I HUSET

MØDER, KURSER 
& KONFERENCER
Dronningens Ferieby har 
en smuk fællesbygning på 
1.000 m2 med moderne og 
lyse lokaler. Ideelle ram-
mer for generalforsam-
linger, foredrag, konferen-
cer, workshops og fester. 

Servicemindet personale 
med øje for specielle be-
hov og fleksibilitet.

RING OG HØR OM MULIG-
HEDERNE. VI GIVER MEGET 
GERNE EN RUNDVISNING.

• Kaffe/te med boller

• Lækker frokostbuffet  
 inkl. 1 øl/vand

• Kaffe med hjemmebag 

• Frugt/snacks, isvand  
 under hele forløbet

Pr. person ............... kr. 555,-

Overnatning v/3 
personer i bolig.
Pr. person fra ....... kr. 500,-

Dronningens Ferieby 1, Grenaa •  Tlf. 8758 3650 • dronningensferieby.dk

PRISEKSEMPEL

MØDESTEDET UDEN  
FORHINDRINGER

http://www.aalsrode.dk
http://dronningensferieby.dk
http://kovsted.dk
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Da Papirgården i Grenaa for halvandet 
år siden åbnede sin nye webshop, 
betød det samtidig et mærkbart fald 
i telefonopkaldene, når kunder selv 
fandt frem til både varer og priser 
på nettet. „Men vi får dog et mindre 
antal opkald med spørgsmål fra net-
kunderne,“ fortæller medindehaver 
Leo Press. Papirgården var knap tyve 
år gammel, da han for 50 år siden 
kom i lære, og snakken om markering 
af jubilæet til efteråret er så småt 
begyndt.

En dag startede også en sød 
kontorelev. Hun har, á to omgange, 
været der i 30 
år, og ud over nu 
at være medejer 
sammen med 
Leo, deler de to 
også efternavn, 
vielsesattest og 
hjemadresse i Ørum. „Mødet med 
den digitale tidsalder har betydet 
store forandringer, men vi kæmper 
med tiden, og ikke mod den,“ siger 
Karin. „Vi har kunder i hele landet, 
og selv i København er det jo nem-
mere at sidde hjemme og handle 
med os på nettet end at køre rundt og 
lede efter en P-plads i storbyen. Og 
Rigshospitalet købte loftskroge ved 
os i går.“

Både for erhverv og private
Den store butik på Århusvej for både 
erhvervsdrivende og private har alle 
webshoppens cirka 10.000 artikler 
– plus lidt flere. „Selv om du bestil-
ler i webshoppen, kigger vi med og 
kan da godt finde på lige at ringe 
til dig, hvis du i 
forvejen er kunde 
og bestiller en 
vare, som afviger 
i forhold til dit 
normale indkøbs-
mønster.“ De 13 
medarbejdere 
deles om opga-
verne og dækker 
hinanden ind. 

„Selv om vi har åbent kl. 8-17, kom 
over halvdelen af kunderne i torsdags 
mellem kl. 11 og 14, og så må vi jo 
bare være klar.“ Samtidig ydes der 
også telefonsupport til netkunderne 
og pakkes ordrer, mens ajourføringen 
af webshoppen og eventuel opfølg-
ning af bestillinger passes ind mellem 
hverdagens øvrige opgaver.

Kerneområdet er Djursland, hvor 
også det offentlige er på kundelisten. 
„Vi leverer til en række institutioner 
i Syddjurs og enkelte i Norddjurs. 
Desuden sælger vi via Jobcentret i 

Norddjurs møbler og indretning, når 
borgere rundt om på virksomhederne 
har særlige behov.“

Leo fortæller, at bestillinger mod-
taget først på dagen oftest kan være 
ude med GLS dagen efter. „Desuden 
kører vores egen chauffør én gang 
om ugen til kunder på Djursland og i 
Aarhus, og ved køb for mere end 250 
kroner er denne udbringning gratis,“ 
fortæller han.

Ny og brugt IT på net og i butik
„Ud over kontorartikler og møbler har 
vi også kaffe, te, slik og vin m.m. Af 

naturlige årsager 
fører vi ikke alle 
kuglepenne, da 
der kommer nye 
hver eneste uge. 
Men vi tænker 
også, at vores 

omkring 500 forskellige skriveredska-
ber dækker de flestes behov.“

Varerne i „festafdelingen“ med lys 
og servietter m.m. sælges kun i den 
fysiske butik, og de fleste møbelkun-
der foretrækker at besøge butikken 
og/eller få besøg af en sælger. „Det 
kan jo være rart nok lige at prøve at 
sidde i kontorstolen inden købet – og/
eller måske låne en eller to med hjem 
for at kunne vælge rigtigt.“

Til at supplere elektronikprodukter 
som printere kopimaskiner og nye/
brugte computere m.m. er der nu 
også brugte Apple produkter i sorti-
mentet. „Du kan altid kigge ind og se 
på eksempelvis en brugt Macbook, 
iPhone eller iPad, inden du køber 
den.“ Fra eksterne leverandører er 

der mulighed for 
hurtigt at få flere 
brugte hjem. „Og 
får vi en hjem, 
som ikke lever op 
til dine forventnin-
ger, finder vi en 
anden til dig.“

Servicering kan 
bestilles af både 
virksomheder og 

private. „Vores egen Peter er klar til 
at rykke ud og hjælpe med elektronik-
ken.“

På trods af beliggenheden på År-
husvej i udkanten af Grenaa er Papir-
gården medlem af ShopiCity. „Selv 
om vi ikke kan være en del af arrange-
menter i midtbyen, bakker vi op om 
byen. Vi støtter det lokale i håb om, at 
lokalområdet tænker på samme måde 
om os.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

HER BETJENES WEBSHOPPEN AF 

RIGTIGE MENNESKER

Medarbejderne i butik med webshop har også 

øje for at være nærværende for netkunderne.

  SELV OM DU BESTIL

LER I WEBSHOPPEN, 

KIGGER VI MED

  VI STØTTER DET 

LOKALE I HÅB OM, 

AT LOKALOMRÅDET 

TÆNKER PÅ SAMME 

MÅDE OM OS
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HER BETJENES WEBSHOPPEN AF 

RIGTIGE MENNESKER

Ejere Leo og Karin Press, Papirgården
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CERTIFICERING TVANG OS TIL AT FÅ STYR PÅ DET

Formand for Miljø- og Sikkerhedsudvalget Carl Rasmussen, B45 og borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune
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Selv om der ikke er krav om miljø-
tilsyn eller anden udefrakommende 
kontrol, valgte B45 for år tilbage 
frivilligt at starte processen med at 
kvalitetssikre deres miljøarbejde. 
„Vi ønskede at 
sætte fokus på 
vores arbejds-
gange, så vi 
fik skabt nye 
rutiner omkring 
forbruget af 
for eksempel 
kemikalier og 
energi,“ fortæller driftschef Bjarne 
Bøhl Pedersen, B45. 

Markante besparelser
„Hele idéen var at ændre kulturen, 
så bæredygtighed og grøn omstilling 
ligger implicit i dagligdagen, og ikke 
længere opfattes som noget bøvlet 
ekstraarbejde. Med certificeringen 
blev vi tvunget til at få styr på det. 
Og det er i høj grad lykkedes for os, 
blandt andet fordi GMC systemet 
er lagt an på en meget jordnær og 
lavpraktisk måde.“

Bjarne vurderer, at selv om der 
er investeret over 2 mio. kr., alene 
i automatisk overvågning af forbru-
get i alle deres ejendomme over de 
sidste to år, så 
er det en rigtig 
god forretning. 
„Udskiftning af 
alle udendørs 
pærer er en 
af de lavest 
hængende frugter, vi har plukket,“ 
fortsætter Bjarne og peger på, at 
mange andre tiltag er mere gennem-
gribende. „Når vi igangsætter større 
renoveringsopgaver i afdelingerne, 
indtænker vi samtidig løsninger, der 
reducerer energiforbruget væsent-
ligt. På Anholt sløjfede vi alle oliefyr 
og opsatte varmepumper, der 
forsynes med strøm direkte fra hav-
mølleparken.“

Deledomicil sparer
Også det interne energiforbrug er 
der kigget på. „Vores traktorer kørte 
to km på en liter brændstof. De 
fleste har vi derfor skiftet ud med 

små servicebiler, 
og vi har netop 
fået den første 
eldrevne bil 
leveret.“

En væsentlig 
grund til, at 
B45’s service-
folk er flyttet 

sammen med Beredskab og Sik-
kerhed i deres lokaliteter i Grenaa, 
er at udnytte ressourcerne sammen. 
„Deres lokaler stod opvarmet i for-
vejen og vi deles om en lang række 
faciliteter, blandt andet en fælles 
miljøgodkendt vaskeplads, vi ellers 
selv skulle have etableret.“

Hjælp til samlet klimamål
Ikke mindst de større renoveringer 
med energioptimering af selskabets 
boliger bidrager positivt. „Det er 
klart, at vi med 1.500 boenheder 
fylder meget i kommunens samlede 
energiregnskab,“ slår han fast. „Ved 
at reducere forbruget bidrager vi til, 
at kommunen kan nå deres klima-

mål.“
„Det har haft 

stor betydning 
for os at få hjælp 
til at organisere 
arbejdet, for det 
kan være lidt 

svært selv at komme i gang.“ I dag 
har B45 organiseret arbejdet i et 
internt Miljø- og Sikkerhedsudvalg. 
„Der er naturligvis også en god sig-
nalværdi i, at vi har certifikatet, for 
det viser både internt og eksternt, 
at vi tager miljøansvaret alvorligt 
og kan dokumentere det,“ runder 
Bjarne af.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

CERTIFICERING TVANG OS TIL AT FÅ STYR PÅ DET Arbejdet med at blive GMC certificeret har 

for Boligselskabet B45 betydet, at det på tre 

år er lykkedes, at skabe en naturlig kultur 

med at indtænke miljø og ressourceforbrug i 

dagligdagen.

  BÆREDYGTIGHED 

OG GRØN OMSTILLING 

LIGGER NU IMPLICIT I 

DAGLIGDAGEN

  VI BIDRAGER TIL, AT 

KOMMUNEN KAN NÅ 

DERES KLIMAMÅL
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 TO TIMER  
OM DAGEN  
ER GULD VÆRD

Fleksjobber Pia Svidt Pedersen og restauratør Johnny Hansen, Restaurant Skakkes Holm
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„Jeg gik helt ned med flaget, da jeg 
blev fyret. Jeg fik en depression og 
senere fandt jeg ud af, at ryggen 
ikke var helt, som den skulle være. 
Jeg fik endda konstateret slidgigt.“ 
Det var en meget svær tid for Pia 
og hun havde faktisk ikke noget at 
lave i fem år. Det lykkedes hende 
at blive godkendt til fleksjob i løbet 
af sommeren 
2018. Derefter 
kom hun ret 
hurtigt i et halvt 
års jobtræning 
hos en lokal 
virksomhed. 
Det forløb endte dog ikke med en 
fastansættelse.

CVkursus fik skub i Pia
„Jeg kom bagefter på et ret inten-
sivt CV-kursus, hvor vi kun var fem 
på hvert hold. Det ramte plet og var 
lige det, der skulle til for mig. Bag-
efter cyklede jeg rundt til en række 
virksomheder med uopfordrede 
ansøgninger. Dagen efter jeg havde 
været forbi Johnny på Skakkes Holm 
med en ansøgning, ringede han til-
bage. Jeg kom straks på besøg, og 
allerede næste dag startede jeg i mit 
fleksjob på ti timer om ugen.“

Pia glæder sig til at komme på 
arbejde hver dag. „Jeg kommer ud 
og snakker med 
mange især 
ældre menne-
sker, og jeg kan 
godt lide at være 
mig selv, når 
jeg kører rundt 
med varm mad.“ Hun arbejder fast 
fra 16:30 mandag til torsdag med at 
køre mad ud for restauratør Johnny 
Hansen, der efterhånden har pæn 
succes med at levere dagens ret ud 
på hverdage i lokalområdet.

Svært kun med ti timer
Johnny havde svært ved at finde 
en medarbejder, der kunne og ville 
nøjes med at have ti timer om ugen. 
Derfor passede Pias ansøgning som 

fod i hose. „Hun har været hos mig 
siden december, og det fungerer 
rigtig godt. Når Pia glad leverer til 
mine kunder, får hun et smil tilbage, 
og hun er ved at lære mange af de 
faste kunder at kende.“

Det har været helt uproblema-
tisk for Johnny, at der er tale om 
et fleksjob. „Pia har selv ordnet 

det hele med 
Jobcentret. Der-
fra har det kørt 
nemt. Jeg skulle 
bare skrive un-
der på papirerne 
elektronisk, så 

var aftalen på plads. Nu betaler jeg 
Pia løn for de timer, hun har hos 
mig, på helt almindelige vilkår. Så får 
Pia resten af sin løn fra Jobcentret.“

Han tror på, at mange flere med 
lidt omtanke kan benytte sig af mu-
ligheden for at ansætte en medar-
bejder et mindre antal timer, og kan 
kun anbefale, at man som virksom-
hed prøver det af.

Nyt liv
Pia har ikke problemer med at holde 
til de omkring to en halv timer om 
dagen. Og selvom hun er træt 
bagefter, er hun meget tilfreds med 
sin nye arbejdstilværelse. „Det er 
guld værd for mig at komme af sted 

hver dag. Jeg 
nyder at møde 
og snakke med 
kunderne på 
ruten, som jeg 
selv planlægger. 
Jeg har boet i 

Grenaa hele mit liv, så jeg kender 
faktisk alle veje og kroge i området. 
Det er en stor fordel.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Efter 16 år på Thorfisk som fiskepakker mistede Pia 

Svidt Pedersen sit job i 2013 som led i en større 

fyringsrunde. Men efter fem svære år har hun 

nu fået nyt indhold i tilværelsen hos Restaurant 

Skakkes Holm på lystbådehavnen i Grenaa.

  ALLEREDE NÆSTE 

DAG STARTEDE JEG I MIT 

FLEKSJOB

  PIA HAR SELV 

ORDNET DET HELE MED 

JOBCENTRET
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NU FLYVER  

 TIDEN  
 IGEN AFSTED

Bestyrelsesformand Torben Boldsen, Aarhus Lufthavn og Randers Idrætshaller
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I 2008 underskrev Torben og hans kompagnon, med 
en kapitalfond under IKEA, en aktieovertagelses-
ordning på 25 optikerforretninger til overtagelse pr. 
31/12 2009. Indtjeningen i 2009 dannede grundlag for 
købsprisen, så efter 20-30 år med 60 ugentlige timer 
og et meget travlt 2009 var arbejdslivet pludselig slut 
for dengang 54-årige Torben Boldsen.

„Jeg fandt ud af, hvor hurtigt man kan gå i stå, og 
en af vejene ud af det gik over bestyrelsen i Aarhus 
Lufthavn, hvor jeg nu er formand.“ På sofabordet, 
hvor vi sidder, ligger en cirka 3 cm høj stak papir. 
„Det er til aftenens bestyrelsesmøde i Randers 
Idrætshaller, hvor jeg 
også er formand. Der er 
faktisk 27 sider mere i 
printeren.“

Torben skønner, at 
bestyrelsesarbejdet i lufthavnen svarer til cirka 
1/3 arbejdsdag, mens der p.t. bruges endnu 
mere tid i Randers Idrætshallers bestyrelse i 
forbindelse med byggeriet af Arena Randers. 
„Det er et kompliceret byggeri til mange 
penge, hvor vi samtidig også skal bevare fokus 
på den daglige drift og forberede os på den 
fremtidige, som bliver anderledes.“ Byggeriet 

forventes færdigt ultimo 2019. „Og så skal du da 
også lige se her.“

Forudser blodrøde tal i lufthavnen
Torben går ind i den anden stue og henter to små 

mapper med underskrevne dokumenter – en af „un-
derskrifterne“ er et fingeraftryk. „Indtil 2016 var jeg 

bestyrelsesformand i Randers Regnskov, som ejer et 
antal anparter af en regnskov i Equador. De to skøder 
her er bevis på de to anparter, jeg har købt. Området 
er ret utilgængeligt, men jeg har 
besøgt stedet, hvor der blandt 
andet lever jaguarer, og hvor 
biologer har opdaget helt nye fuglearter.“

Tilbage til lufthavnen… da arbejdet foregår i en 
meget lille organisation med stort arbejdspres, ender 
der en del opgaver på formandens bord. Torben har 
dog et godt team i ryggen og har selv sammensat den 
kompetente bestyrelse, som favner virkelig bredt.

„Billund gjorde det godt, da de for år tilbage væn-
nede østjyderne til at flyve fra Billund. Selskaber som i 
dag flyver fra Billund tænker også på ikke at „kannibali-
sere“ sig selv ved at oprette tilsvarende ruter i Tirstrup. 
Det koster derfor mere og tager længere tid for os at 
tiltrække nye ruter. Men vi skal nok lykkes med det.“

En ny rute er først rentabel efter tre år, så paradoksalt 
nok kommer den aktuelle succes med nye ruter til at 
betyde et par år med blodrøde tal på bundlinjen, før det 
lysner.

Fra håndbold til racercykel
Torben og hustruen Lise bor oppe ad en endog 
usædvanlig stejl bakke med en endog usædvanlig stejl 
tilkørselsvej, hvor Lise lige nu har travlt med at lave 
kransekage til barnedåb – det tredje barnebarn. Døt-
rene Katrine og Mette er henholdsvis lærer i Aalborg 
og fysioterapeut i Holstebro. „Med en lille ny vil Mette 

gerne tættere på os, og vi glæ-
der os til, at de snart flytter til 
Randers.“

Tankerne smutter lige en tur 
tilbage til barndomstiden. „Jeg 

er født i Randers, hvor far var daglejer på havnen. Mor 
arbejdede ikke. Da jeg var tre år flyttede vi til Køben-
havn, hvor far havde fået arbejde og vi boede på femte 
sal i en af de mindre pæne gader med både toiletter og 
rotter i gården. Ti år senere flyttede vi til Aarhus.“

I sine unge dage spillede Torben håndbold i Skovbak-
ken på Ynglinge-DM. „Efterhånden som vi blev ældre, 
blev afleveringerne hårdere og hårdere og forstuvnin-
gerne flere og flere, når bolden jævnligt ramte finger-
spidserne. Så det måtte jeg droppe.“ Det kniber nemlig 
med afstandsbedømmelsen, da han ikke kan se med 
det ene øje. Til gengæld har Torben intet besvær med 
at ramme pedalerne, og 3-5 gange om ugen luftes 
racercyklen 55-80 km.

„Jeg har kørt Team Rynkeby med Aarhus-holdet og 
blev i den forbindelse et af de 100 medlemmer i en 
erhvervscykelklub i Aarhus. Oftest cykler jeg dog alene, 
da det tager 2x1 time i bil frem og tilbage for at cykle 

med klubben.“ Cykelturene går 
nogle gange omkring Fjellerup 
og familiesommerhuset, der 

er gået i arv og nu er udvidet til at kunne rumme hele 
familien.

I boligen i Pyrenæerne i Frankrig står en anden 
racercykel på standby – og ser frem til de næste ture 
i januar, hvor Torben og Lise kommer på en måneds 
ferie. Og Pyrenæernes endog meget bratte stigninger? 
„Jeg cykler op – ALTID.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

En pludselig stilhed efter arbejdslivet blev afløst af 

et nyt arbejdsliv med masser af bestyrelsesarbejde.

  JEG FANDT UD AF, HVOR 

HURTIGT MAN KAN GÅ I STÅ

  JEG CYKLER OP – ALTID
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Alle data er indhentet i perioden 
21.12.2018 -21.01.2019
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar. 
Antal ansatte er en usikker variabel.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

*) Virksomheden er reklamebeskyttet. 
Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvr-
hjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse

A/S MAGNUS HOLM*
Allingvej 8, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 4,4 (5,6)
Resultat før skat 1,7 (0,5)
Egenkapital 5,7 (4,3)
Antal ansatte 15

ABILDGAARD TRUSTRUP APS
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 2,5 (2,5)
Antal ansatte 3

ARCHUS ARKITEKTFIRMA APS
Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,2)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte 3

AVRA APS
Lillegade 2C Kld d, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,1)
Resultat før skat -0,0 (-0,3)
Egenkapital -0,2 (-0,2)
Antal ansatte 7

BANG DRESSAGE APS
Ebeltoftvej 19, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,5 (0,6)
Resultat før skat 1,8 (-0,1)
Egenkapital 2,4 (1,0)
Antal ansatte 3

BNCBYG APS
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,6)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 3

BP ELECTRIC A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 11,3 (11,7)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 32

BSA EJENDOMME APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,5)
Resultat før skat 0,5 (1,1)
Egenkapital 10,4 (10,0)
Antal ansatte 3

BSA MINI APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,4 (2,7)
Resultat før skat -0,3 (-0,0)
Egenkapital 0,6 (0,9)
Antal ansatte 15

BSA MINI II APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,4)

Resultat før skat -0,3 (-0,4)
Egenkapital 0,1 (-0,2)
Antal ansatte 7

CAMPEN MACHINERY A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 23,0 (17,2)
Resultat før skat 10,3 (5,1)
Egenkapital 10,0 (5,9)
Antal ansatte 10

CHR. RASMUSSEN TANDLÆGEAN
PARTSSELSKAB
Skovvej 11, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,1)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 3

DE 10 HANER APS*
Myntevej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,4)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 7

DEN GAMLE KRO, HORNSLET 2012 APS
Rosenholmvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,2)
Resultat før skat -0,0 (-0,4)
Egenkapital -0,7 (-0,7)
Antal ansatte 20

DINTANDLÆGE GRENAA APS
Østergade 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 7,2 (6,7)
Resultat før skat 1,7 (1,4)
Egenkapital 5,8 (4,7)
Antal ansatte 15

DJURS SOMMERLAND A/S
Randersvej 17, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 120,9 (118,6)
Resultat før skat 29,9 (39,7)
Egenkapital 203,8 (186,8)
Antal ansatte 750

EBELTOFT GULD OG SØLV 
AF 2016 APS*
Nordmandsvej 2A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

EBELTOFT STRAND A/S
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 7,1 (5,5)
Resultat før skat 3,5 (-0,6)
Egenkapital 20,9 (17,8)
Antal ansatte 15

EIGIL SØRENSEN. KOLIND APS
Bredgade 10, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,5)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,6 (0,7)
Antal ansatte 3

FINN RANDRUP. TØMRER OG 
SNEDKERFORRETNING A/S
Tværvej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,1)
Resultat før skat 0,2 (-0,3)
Egenkapital 1,2 (0,9)
Antal ansatte 3

FORLAGET VISTOFT APS
Havvej 32, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,5 (1,4)
Resultat før skat -0,9 (0,9)
Egenkapital 2,5 (3,7)
Antal ansatte 7

GLENTEREDEN APS*
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,1)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 7

GRENAA BOWLINGCENTER A/S
Østerbrogade 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,0)
Resultat før skat -0,3 (0,4)
Egenkapital 0,4 (1,2)
Antal ansatte 15

HEJLSBERG APS
Kastrupvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (0,7)
Resultat før skat 0,9 (0,3)
Egenkapital 1,3 (0,5)
Antal ansatte 3

HUSSNEDKEREN APS
Nygårdsvej 42, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 3

KLINIK HELSENGREEN APS
Birkevej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste -0,1 (-0,2)
Resultat før skat 0,7 (1,1)
Egenkapital 17,7 (17,0)
Antal ansatte 3

KNEBEL AUTOSERVICE APS*
Holmbjergvej 31, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,7)
Resultat før skat 0,2 (-0,2)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 7

KNEBEL DRILLING A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 8,3 (6,2)
Resultat før skat 0,2 (-2,0)
Egenkapital 4,8 (4,7)
Antal ansatte 20

KOLIND TØMRER OG MURERFOR
RETNING APS*
Højsletvej 12, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 4,2 (4,0)
Resultat før skat -0,5 (0,1)
Egenkapital 0,7 (1,1)
Antal ansatte 15

KVIST & JENSEN, GRENAA STATS
AUTORISEREDE REVISORER A/S*
Grønland 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 6,4 (5,7)
Resultat før skat 0,4 (0,6)
Egenkapital 1,6 (1,7)
Antal ansatte 10

MARINAGUIDE APS
Brokhøjvej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)

Egenkapital -1,0 (-1,1)
Antal ansatte 3

MURERFIRMAET NN BYG APS*
Hvedevænget 9, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,6)
Resultat før skat -0,0 (0,4)
Egenkapital 0,3 (0,4)
Antal ansatte 3

NIFOMORPH APS*
Andrupvej 7, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste -0,1 (-0,1)
Resultat før skat -0,3 (-0,1)
Egenkapital -0,3 (-0,0)
Antal ansatte 3

NORDISK MUR & FLISESERVICE APS
Toftevej 28, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,2)
Resultat før skat 0,1 (0,8)
Egenkapital 0,7 (1,2)
Antal ansatte 7

R.C. HOLM A/S
Skovbakkevej 50, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,4 (2,9)
Resultat før skat 1,6 (1,1)
Egenkapital 10,5 (9,4)
Antal ansatte 7

RANDRUP PEJSE APS*
Tværvej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat -0,0 (0,3)
Egenkapital 1,0 (1,1)
Antal ansatte 3

RESTAURANT MOMENT APS*
Ravnen 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,0 (-0,2)
Resultat før skat -0,1 (-0,3)
Egenkapital -0,2 (-0,2)
Antal ansatte 7

SCOTT NORDIC CONSULTING APS*
Fasanvej 7, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 4,2 (1,4)
Resultat før skat 2,6 (1,0)
Egenkapital 2,1 (0,8)
Antal ansatte 3

SEGINOVA APS
Rolshøjvej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,8)
Resultat før skat 0,9 (1,3)
Egenkapital 1,4 (0,7)
Antal ansatte 3

SKOVLINK A/S
Erhvervsparken 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 6,3 (5,5)
Resultat før skat 3,6 (3,4)
Egenkapital 13,4 (13,2)
Antal ansatte 3

SKOVPLANTESKOLEN 
HOLMEGAARD A/S
Hovedvejen 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat -0,2 (-0,4)
Egenkapital -0,5 (-0,3)
Antal ansatte 3

SOENDERGAARD APS
Rugvænget 12A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
40182942 Grejsen Lynge Advokatanpartsselskab .........18.01.2019
40177132 Fisk For Livet ApS ..........................................16.01.2019
40174133 Munk Gruppen IVS .........................................15.01.2019
40171894 Rasejendom9 IVS ...........................................15.01.2019
40170324 it-helps.dk ApS ...............................................14.01.2019
40159681 Nord - Cargo ApS ...........................................11.01.2019
40149635 2Bsafe IVS ..................................................... 08.01.2019
40139680 Bech Byg IVS ................................................. 04.01.2019
40134867 Grenaa Produktforretning ApS ..................... 03.01.2019
40122745 Wester Group IVS ..........................................28.12.2018
40119116 CIIMAC IVS ....................................................23.12.2018
40115358 SEATEK ApS...................................................21.12.2018
40115102 Djurs Convenience Food ApS ........................21.12.2018
40110453 Dan Hansen VVS ApS ....................................20.12.2018
40107320 BBB Udlejning A/S .........................................19.12.2018
40094423 Eyes In The Sky IVS .......................................15.12.2018
40186298 EC-Pro IVS ..................................................... 20.01.2019
40161228 Thorup. IVS .....................................................12.01.2019
40158073 Langhoff & Juul Strandhotel, Ebeltoft A/S ....11.01.2019
40155988 Mahler & Mahler ApS ....................................10.01.2019

40155023 R. Teknik ApS .................................................10.01.2019
40154655 BT Service Enterprise ApS ............................10.01.2019
40148132 Jons El ApS ................................................... 08.01.2019
40145834 Höegh & Co. ApS ...........................................07.01.2019
40144773 Höegh Capital Group ApS ..............................07.01.2019
40128921 Ejendomsselskabet Djurs ApS ..................... 02.01.2019
40125701 CKL Trading ApS ............................................29.12.2018
40125337 Tandlægerne Jensen og Nissen I/S ...............29.12.2018
40108599 Bjørnkilde El ApS ............................................20.12.2018
40101667 Mighty Monkey IVS........................................18.12.2018
40097775 Jens Scheel ApS ............................................ 17.12.2018
40087796 Nutidenshuse IVS ..........................................13.12.2018

Selskabsændringer
32326242 SELSKABET AF 28.11.2013 ApS 21.01.2019 4)
37843695 Høbjerg Cafe‘ & Gårdbutik ApS .................17.01.2019 0)
38655663 S.N.A.P Montage IVS ................................17.01.2019 0)
33572808 MM CONSTRUCTION ApS ...................... 14.01.2019 0)
39020637 Archon Interactive IVS .............................. 09.01.2019 3)
38381741 Ren Lykke IVS ........................................... 09.01.2019 4)
38139150 Frisør Bønnerup Strand IVS ...................... 09.01.2019 4)

12499604 FAB ApS .................................................... 09.01.2019 4)
34472297 IMPORTSELSKABET F.S. 2012 ApS........ 09.01.2019 4)
38664891 SJ Ejendomsservice IVS ........................... 08.01.2019 4)
32318851 TRANSPORTFIRMAET KLAUS KOUSTED ApS 08.01.2019 4)
38637738 Hoffmann Enterprise ApS ............................. 08.01.2019
29604835 Dato Selskabet 14-12-2017 ApS ............... 08.01.2019 4)
38416367 mycc.dk IVS ............................................... 02.01.2019 3)
37671673 ÅEM Entreprenøren ApS ...........................28.12.2018 2)
37649783 Vilomix Logistics A/S ................................ 18.01.2019 3)
38362151 MOVO IVS .................................................17.01.2019  0)
31281628 TOBY ApS ...................................................17.01.2019 4)
37509175 Bierfest Denmark ApS .............................. 16.01.2019 4)
34801088 HELP2RUN ApS .........................................16.01.2019 1)
36988932 Helges ivs .................................................. 16.01.2019 0)
39401428 autonomo.ivs ............................................. 14.01.2019 0)
38770624 Yanis Greek IVS ......................................... 09.01.2019 4)
39236257 TKT byg & service ApS ............................. 09.01.2019 2)
37171220 Airgreen A/S .............................................. 08.01.2019 4)
36080302 BUMBLE.DK IVS ....................................... 02.01.2019 3)
13439877 HYLLESTED RUTE- OG TURISTFART ApS 21.12.2018 1)
10567505 OR SPECIAL-LABORATORIUM ApS ........13.12.2018 3)
0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 
afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst

Bruttofortjeneste 7,8 (5,8)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 1,9 (1,6)
Antal ansatte 35

TAMARIUA GROUP APS*
Egsmark Høje 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,1)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital -0,5 (-0,5)
Antal ansatte 3

TANDLÆGE HANS CONRAU APS
Cikorievej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat 0,0 (0,3)
Egenkapital 3,5 (3,6)
Antal ansatte 7

TØMRER OG SNEDKERFIRMAET 
LARS NIELSEN APS
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,6 (2,4)
Resultat før skat -0,2 (-0,3)
Egenkapital 0,4 (0,6)
Antal ansatte 7

TØMRERFIRMAET THORKIL 
BROUER A/S*
Martin Hansens Vej 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,3)
Resultat før skat 0,2 (-0,3)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 15

VARO SPECIALMASKINER A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 29,6 (34,0)
Resultat før skat 1,3 (4,5)
Egenkapital 21,9 (19,0)
Antal ansatte 60

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S*
Toftevej 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 16,7 (21,1)
Resultat før skat 2,5 (2,2)
Egenkapital 9,9 (7,9)
Antal ansatte 150

C/O Bjørn Sangill Mikkelsen
Østergårdsvej 15
Ugelbølle
8410 Rønde
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De seneste fem år har Sangill 
Design ApS i Ugelbølle landet 
et før-skat resultat på mellem 4 
og 6 mio. kr. Sidste år blev det 
til 5,1 mio. kr. Ikke dårligt med 
en stab på to medarbejdere 
incl. ejerleder Bjørn Sangill 
Mikkelsen.

Det handler om design af 
anderledes møbler til skoler 
og institutioner, og det handler 
om at være lidt foran konkur-
renterne med det nye design, 
forklarer Bjørn. „Der er måske 

15 på det her marked i Dan-
mark, men de andre laver ikke 
ret mange nye ting. Det gør 
vi. De andre kikker efter os. 
Lige nu er det hyggereoler og 
hyggemiljøer, der er helt hotte. 
Jeg vil tro, vi er omkring to til 
tre år foran konkurrenterne.“

Firstmover
Bjørn har fokus på hurtig 
service. „Vi er lynhurtige til 
at svare vores kunder og er 
meget friske på aftrækkeren. 
Inden for en til to timer får 
de svar på en forespørgsel.“ 
Kunderne er store forhandlere 
i både Skandinavien, der er 
det største marked, Tyskland, 
Holland og England. Sidste 
år udgjorde hjemmemarke-
det omkring 30%, men det 
svinger lidt fra år til år. „Det 
største eksportmarked er helt 
klart Sverige.“

Fabrik i udlandet
Sangill får produceret de 
mange møbler på en stor 
udenlandsk fabrik med 
omkring 150 medarbejdere. 
„Omkring de 100 af dem 
arbejder med vores produkter, 

så det er selvfølgelig en meget 
vigtig samarbejdspartner for 
mig. Jeg besøger virksom-
heden fem-seks gange om 
året, og holder øje med, at det 
også går godt for dem. Jeg 
har et rigtig tæt samarbejde 
med ledelsen der, også på 
venskabeligt plan. Vi er ikke 
hårde forretningsmænd i jakke-
sæt. Vi har et venskabeligt og 
menneskeligt forhold til både 
leverandører og kunder. Vi 
handler kun med folk, der vil 
kramme.“

Fremtiden
Bjørn er fortrøstningsfuld, når 
det gælder fremtiden. „Jeg 
regner med samme resultat i 
år som sidste år, selvom der er 
lidt afmatning i nogle marke-
der, bl.a. i Norge, men der 
kommer også hele tiden nye 
kunder til.“ Han har været selv-
stændig siden 2008, og var før 
det sælger af de samme typer 
produkter. „Vi kan godt vokse 
yderligere 25% med de to vi er 
i Ugelbølle, så der er mulighed 
for yderligere vækst i både 
omsætning og indtjening.“

SANGILL DESIGN APS
Østergårdsvej 15, 8410 Rønde

Regnskabsafslutning 31-12-2018

Bruttofortjeneste 5,7 (5,2)

Resultat før skat 5,1 (4,6)

Egenkapital 5,6 (5,0)

Antal ansatte 2
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Ejerleder Bjørn Sangill Mikkelsen, Sangill Design ApS

Møbeldesign bag solid indtjening
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Jyske Bank

Søren Woller Topp er ud-
nævnt til afdelingsdirektør for 
Jyske Bank i Grenaa, hvor han 
kommer fra jobbet som er-
hvervspartner. Søren har væ-
ret ansat i Jyske Bank i godt 
18,5 år, heraf de sidste 14 år i 
Grenaa, hvor han primært har 
beskæftiget sig med rådgiv-
ning af erhvervskunder.
„Vi har god vækst inden for 
både privat- og erhvervsom-
rådet. Kunderne er glade for, 
at banken er lokalt forankret 
med lokale medarbejdere og 
samtidig kan tilbyde en sam-
let produktpalette til stort set 
ethvert behov. Fx har vi eget 
leasingselskab og ikke mindst 
Jyske Realkredit,“ siger Søren 
Woller Topp.

FGU Østjylland

Kim Kabat (55) er tiltrådt som 
direktør for den nye uddannel-
sesinstitution FGU Østjylland, 
som dækker Syddjurs, Nord-
djurs, Favrskov og Randers 
med en skole i hver kom-
mune. Randers er udpeget 
som hovedbase for institu-
tionen. Han er cand.psych. 
fra Københavns Universitet 
med speciale i pædagogisk 
psykologi samt master i orga-
nisationspsykologi fra RUC. 
Han har mange års erfaringer 
med dels målgruppen og 
ungdomsuddannelse, dels 
med fusions- og organisati-
onsudvikling, de seneste år 
som selvstændig organisati-
onspsykolog.

FGU Østjylland slår dørene op 
for de første elever 1. august 
og vil bestå af de fem produk-
tionsskoler i området samt de 
almene uddannelsesaktivite-
ter, der indtil da primært er 
varetaget af VUC.

Fregatten Jylland 
Karin Buhl Slæggerup er til-
trådt som direktør for Fregat-
ten Jylland. Hun har stor er-
faring inden for kulturledelse, 
fundraising og eventudvikling 
blandt andet som sekreta-
riatschef for HC Andersen 
Festivalen, partnerskabs- og 
udviklingschef for Aarhus 
2017 og marketingschef for 
Midtjysk Turisme.
Den selvejende institution 
Fregatten Jylland står overfor 
en større strategi- og foran-
dringsproces, der over en 
længere periode vil inddrage 
havneareal og udenoms områ-
derne i besøgsoplevelsen. 
Hun har afløst Lars H. Olsen 
på posten.

DWP System Supplier
Kulturminister Mette Bock 
har udpeget direktør i DWP 
System Supplier, Lene Skovs-
gaard Sørensen som medlem 
af bestyrelsen for Den Jyske 
Opera.

Meny – Netto
Salling Group har overtaget 
lejemålet af fire butiksarealer, 
der huser konkurrenten Meny. 
Det gælder Meny butikken 
i Grenaa, der i løbet af året 
åbner i et nyt butikskoncept, 
der indrettes på en helt ny 
måde med markant større 
frugt- og grøntafdeling og, i 
forlængelse af den, en større 
sektion med convenience-
varer.

Djurs Convenience Food
Det tidligere Djurs Mad køk-
ken i Auning bliver udgangs-
punkt for et samarbejde 
mellem Djurs Convenience 
Food og Tulip. „Vi ved, at dan-
skerne i høj grad efterspørger 
hjælp og nemme løsninger 
i køkkenet, og at mere end 
halvdelen af forbrugerne 
anvender mindre end en halv 

time på at forberede aftens-
maden i hverdagen. Derfor 
går vi nu mere offensivt ind 
på convenience-markedet 
med en ambition om at sætte 
nye standarder for retter, der 
er til at både håndtere og 
betale for den brede befolk-
ning – og i samarbejdet med 
Djurs Convenience Food har 
vi fundet den perfekte partner 
til at positionere os som en 
ledende aktør i et marked i 
stor vækst,“ siger Tulip Food 
Companys direktør for det 
danske marked, Jakob Skov-
gaard.

Connected Wind 
Services A/S
Connected Wind Services 
Danmark A/S har overtaget 
den noget mindre sønderjy-
ske serviceudbyder Concept 
Wind Service ApS. „Vi kender 
Concept Wind Service som 
en god, fleksibel serviceope-
ratør, og idet vi overtager tre 
af virksomhedens dygtige 
medarbejdere, betyder det, 
at vi nu også får et lokalt 
serviceteam i Sønderjylland. 
Dermed dækker vi hele lan-
det, undtagen Bornholm, med 
et fintmasket net af lokale 
serviceteams,“ siger adm. 
direktør Jeppe Hjuler Mikkel-
sen, Connected Wind Service 
i Danmark.

Erhverv Grenaa medlemsmøde
28. februar kl. 08:00-09:30, Kulturhuset 
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Erhverv Grenaa medlemsmøde
28. marts kl. 08:00-09:30, Kulturhuset 
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Iværksætterprisen 2019
23. maj kl. 17:00 på Sostrup Slot & 
Kloster, Maria Hjerte Engen 1, Gjerrild, 
8500 Grenaa.
Business Region Aahus hylder Østjyl-
lands succesfulde iværksættere. I 
løbet af aftenen uddeles tre priser til 
de nominerede, som har skabt mest 
opsigtsvækkende og overraskende 
resultater. Der er tre kategorier: Young 
Stars, Change the World og The World 
is Yours.
Info: facebook.com/ivaerksaetterprisen

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
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Find statistik om boligmarkedet

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

seneste tre år. Her får du altså et værktøj til at

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

Kan du ikke finde det, du søger, er du velkommen til

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:
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Boligpriserne steg ”kun” fire
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Udbud Solgte

Brug menuerne 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:

Salgspris, kr. pr. m²

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Norddjurs�� Syddjurs��

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse��

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 7,8% 17,3%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -3,1% 15,4%
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Det er ikke kun Danmark, der har været ramt af 
vinterstorme – det har de finansielle markeder 
også. Men er det ovre nu og hvad siger den 
økonomisk vejrudsigt?

Ved indgangen til 2019 viser det økonomiske 
barometer, at aktieuroen kan fortsætte i første 
halvår, men bliver aktierne billigere, kan de til 
gengæld give pæne afkast i anden halvdel af 
2019. 

Det kan være svært at finde det rigtige tids-
punkt for at investere. Men i forhold til den 
nul-rente som pengeinstituttet tilbyder, så bør 
der ikke være så meget tvivl. Tidspunktet for at 
investere er altid det rigtige, hvis du vil undgå, 
at inflationen langsomt men sikkert gnaver af 
værdien på opsparingen.

Aktieuro kan virke skræmmende, men når du 
investerer, er det vigtigt at tænke ud over det 
aktuelle kvartal. Ser vi tilbage over de sene-

ste fem år har f.eks. Sparinvests blandede 
afdelinger med både obligationer og aktier 
givet afkast, der afspejler den valgte risikoprofil. 
De puljeafdelinger, der bruges til pensions-
opsparing, har over de seneste fem år faktisk 
givet et årligt afkast på fra 2,0 pct. i Mixpulje 
Minimum til 5,3 pct. i Mixpulje Maksimum.

Tilsvarende har Sparinvests blandede Mix-
afdelinger til frie midler de seneste tre år – hvor 
de blev lanceret – givet et årligt afkast på fra 1,5 
pct. i Mix Lav Risiko til 2,3 pct. i Mix Høj Risiko. 
Alternativet er som nævnt nul eller endog en 
negativ kontorente.

Før du går i gang med at investere, er det 
altid en god idé at snakke med din rådgiver og 
afklare, hvor store udsving i afkastet, du kan 
acceptere.

Formuechef Jan Ellegaard
Sparekassen Djursland

TÆNK LANGT NÅR DU INVESTERER KLUMME – ØKONOMI

Erhvervsprisen 2018 til Urtegaarden 
Business Djursland kårede 
på sin nytårskur på Kattegat-
centret vinderen af Erhvervs-
prisen 2018, der tildeles en 
Djursland Gazelle-virksomhed. 
Valget afgøres af foreningens 
medlemmer og i år gik 60% 
af stemmerne til Urtegaarden 
ApS i Allingåbro. 

Vækst efter ejerskifte
Ejerleder Vibeke Estrup kunne 
ikke deltage ved overræk-
kelsen, så virksomheden 
blev repræsenteret af Karen 
Munkholm, der er kursusan-
svarlig og en del af kunde-
service. Hun har været ansat 
hos Urtegaarden siden 1996. 
Vibeke, der har været ansat 
i virksomheden siden 2007, 
overtog den efter Gitte Busck 
i foråret 2016. 
I forbindelse med overræk-
kelsen sagde hun: „Vibeke 
har en helt klar vision og 
målsætning for Urtegaardens 
udvikling, og den har så alle-
rede båret frugt, når man står 
med en Gazelle og prisen her 
allerede efter knap tre år. Det 

er spændende som medarbej-
der at være med i.“
Urtegaarden ApS har præ-
steret en vækst på 146,5% 
sidste år, haft en bruttofor-
tjeneste på 8.0 mio. kr. og et 
resultat før skat på 5.1 mio. kr. 
Det er tredie gang den har op-

nået at blive udråbt til Gazelle 
af Dagbladet Børsen.
I forbindelse med uddelingen 
sagde formand for Business 
Djursland Bjarne Nielsen, at 
den bedste måde at ud-
dele prisen på er ved at lade 
medlemmerne definere hvem 

der er den rigtige til at vinde. 
„Det er jo sådan, at alle lokale 
djurslandske Gazelle-virk-
somheder, uanset om de er 
medlem af Business Djurs-
land eller ej, har enormt stor 
betydning for Djursland.“

Karen Munkholm, Urtegaarden ApS og næstformand i Business Djursland, direktør Ole Sørensen



 

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

Tlf. 87 58 31 00     db@robaek.dk     www.robaek.dk     Østergade 9, 8500 Grenaa     Hovedgaden 41, 8410 Rønde

Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

Find småjobs i din virksomhed. Du kan ansætte 
en medarbejder helt ned til en time om ugen. 
Virksomhedskonsulent Mathilde Sambleben 
hjælper med at finde den rette.

Kontakt Mathilde på 2021 1982 
eller mats@norddjurs.dk

PUDS BRILLERNE og find småjobs

Varepakning

Håndværkerhjælp

Malearbejde

KantinehjælpOprydning

Hjælp ved sygdom

Pedelopgaver

Bilvask
…

VIRKSOMHEDER PÅ 
GENBRUGSSTATIONERNE
 
I 2019

RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK

Til virksomhedsejere

Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
 
I 2019 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du 
tilmelder. Det koster 610 kr. uden moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op 
til 3.500 kg plus en eventuel trailer.

Alternativt til et årsabonnement kan virksomheder betale for et enkelt 
besøg på genbrugsstationerne så der betales pr. besøg. Det koster 175 kr. 
pr. besøg.
 
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk. 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Venlig hilsen
Reno Djurs

http://www.permoeller.dk
http://www.robaek.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.renodjurs.dk

