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TIL EN PRIS – DER HOLDER

Hvad tæller
for dig?

Informationsmøde

GMC

m i l j ø c e r t i f i k a t

- hvordan får min virksomhed det?
Ebbe Sørensen, Grenaa Motorfabrik A/S,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat
torsdag den 16. januar 2020 kl. 13.00
Rådhuset Grenaa, Torvet 1
GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificeringer, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og dermed valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.
Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år.
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.

Få efteruddannelse
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus
- Kran
- ADR kurser
- Truck
- Køretekniske kurser
For yderligere information ring på tlf. 70 11 10 10.

Tilmelding ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger:

Byg og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk
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Det er noget af et arbejde at pille indmaden ud af gamle lamper
og bibeholde det originale armatur. Det har Holmriis Ebeltoft elinstallation gjort i to kommunale projekter i Syddjurs, fordi det
ikke giver mening at smide noget til skrot, der virker.

„De sagde jo alle ’hold nu op, hvor er der
„Jeg tror, at det er billigere i den sidste
kommet meget lys i de gamle lamper’. Så
ende, end den gammeldags, traditionelle
vi har givet nyt liv til noget gammelt,“ siger
måde, hvor man skifter det hele ud til nyt,“
Benny.
siger Peder Holmriis,
I deres eget kontor
der er direktør i el og
TANKEN ER, AT VI
hænger to lamper, hvor
energivirksomheden
IKKE SKAL SMIDE NOGET
skærmene tidligere har
Holmriis.
været brugt til gadebeElektriker hos HolmUD MED VÆRDI, MEN
lysning. De vil fremadriis Benny Knudsen har
rettet foreslå kunder
skiftet indmaden ud i
BEHOLDE DET
denne tankegang med
et stort antal lamper på
genbrug i andre sammenhænge, når armaen skole og et par børnehaver i Syddjurs
turet eksempelvis ikke fejler noget.
Kommune.
„Jeg har set mureren genbruge mursten
„Tanken er, at vi ikke skal smide noget ud
med værdi, men beholde det,“ siger Benny. og tømreren bruge de gamle gulvbrædder
til møbler, de får begge noget andet ud af
materialer, der godt kan genbruges, og det
400 armaturer på skole
En skole fra 70’erne eller 80’erne har en hel kan vi også i vores fag,“ siger Peder, og
Benny tilføjer: „Der er selvfølgelig noget
anden arkitektur, end den der laves i dag.
mere med sikkerheden i vores fag, da der
Derfor skal den også bevares.
er risiko for brand og personskade, men der
„Det er jo kvalitetsarmatur, der bare
er stadig mange muligheder for at tænke
ryger ud i en container til skrot, selvom de
bæredygtigt.“
har værdi,“ siger Peder og forklarer, at de i
stedet piller indmaden forsigtigt ud og sætNye mønstre og arbejdsgange
ter nyt LED i.
Hos Holmriis oplever de, at vi i Danmark
På Molsskolen i Knebel har de sidste
lever efter „køb nyt og smid det gamle
sommer skiftet 400 lyskilder ud til LED,
væk“-mentaliteten.
og de har lavet flere
„Det burde vi gøre
udskiftninger i BørFOLKS EFTER
op med, og så renovere
nehaven MoesbakSPØRGSEL PÅ KVALITET
i stedet for at skifte
ken i Rønde samt en
ud. Det kræver helt
børnehave i Ebeltoft.
SKAL NOK LIDT OP IGEN,
sikkert nye mønstre
Derudover har de lavet
SÅ DET KAN BETALE SIG
og arbejdsgange, men
dagslysstyring, så det
jo mere vi tænker over
AT LAVE DET
automatisk skruer ned,
det, jo mere får vi
når solen skinner og
øjnene op for, hvor vi kan renovere i stedet
skruer op, når det bliver overskyet samt
for at skrotte,“ fortæller Peder.
bevægelsesregistrering.
Et eller andet sted er det jo meget ud„Det er jo super smart, så udnytter de
bredt allerede, men flere kan drage nytte af
ressourcerne og bruger så lidt strøm som
muligt. Det understøtter også den cirkulære denne tankegang, fortæller Benny.
„Jeg vil kalde det for nytænkning. I dag
tankegang i at udnytte det, der er,“ fortælkommer mange produkter fra Kina, fordi
ler Peder.
det er billigt. Så produkterne bliver billigere
og billigere, og så er det for dyrt at få det
Rengøring og sikkerhed
repareret. Derfor skal vi tænke anderledes.“
Når armaturerne har hængt i loftet i så
„Ja, folks efterspørgsel på kvalitet skal
mange år, som de eksempelvis havde på
nok lidt op igen, så det kan betale sig at
Molsskolen, så kræver det ekstra arbejde.
„De var jo fyldt med skidt, støv og snavs, lave det, ligesom de gamle lamper fra
70’erne. Det er kvalitet, og det er i sidste
så vi piller dem forsigtigt ned og rengør
ende bæredygtigt.“
dem,“ fortæller Peder og fortsætter:
„Om det er en billigere eller dyrere
„Her er det jo timelønnen til håndværkeren, der koster mere, men så stiger produk- løsning at reparere frem for at kassere er
svært at svare på, men det er det rigtige,“
tets kvalitet også, fordi vi ikke bare skifter
afslutter Peder.
det ud med noget billigt fra Kina.“
Da lærere og elever kom tilbage til
klasseværelserne, havde de alle samme
Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk
reaktioner.
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Direktør Peder Holmriis og elektriker Benny Knudsen, Holmriis Ebeltoft el-installation A/S
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Projektleder Ditte Maria Juul Kristensen, Made By Djursland og prismodtager Ole Svit

INNOVATION S
På årets Made By Djursland begrundede projektleder Ditte Maria Juul
Kristensen hæderen med, at Ole
Svit har „leveret en helt igennem
ekstraordinær indsats og evne til at
forbinde uddannelsesområdet med
erhvervslivet.“
„Jeg er super glad og beæret.
Det er en stor ære, og det betyder
voldsomt meget for mig at blive
anerkendt,“ sagde Ole Svit efterfølgende i sin takketale. I sin tid som
direktør, har han især haft fokus på
tre forhold.

Markeds- og nicheorienteret
Ifølge Ole har Viden Djurs konstant
være i dialog med sine kunder. „For
en skoles vedkommende er det
over en bred front, lige fra undervisere til de uddannelsesansvarlige
ledere. Det er derfor ikke alene en
opgave for udviklingsafdelingen
eller direktøren,“ fortsætter han og
pointerer, at hvis de enkelte uddannelser og fag skal give mening for
de studerende, bør undervisningen
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Made By Djursland

betinget af tillidsbaseret ledelse.
tage udgangspunkt i en relevant
Er man i stand til både at drive og
virksomhed og problemstilling,
indgå i en kreativ proces, hvor man
hvor der inddrages gæstelærere fra
starter med en tosset idé og ender
virksomheden.
ud med et produkt eller en service,
„For at tiltrække studerende –
som andre øneller kunder
sker at købe?“
for den sags
ALLE KAN FÅ
At udvikle og
skyld – fra andre
TOSSEDE IDÉER, MEN
tilpasse idéerne
geografiske
til markedet,
områder end
IKKE RET MANGE KAN
mener Ole er
Djursland, skal
kunsten. „Alle
der altid være
REALISERE DEM OG FØRE
kan få tossede
et stærkt fokus
DEM UD I LIVET
idéer, men ikke
på at „jagte“ niret mange kan
cher.“ Derfor har
realisere dem og føre dem ud i
skolen udvalgt og udviklet unikke
livet.“
markedssegmenter, hvor den har
Med erfaringerne fra Viden Djurs‘
samlet stærke faglige kompetencer.
udvikling drømmer Ole om, at hele
„Det er helt nødvendigt, hvis en
skole skal overleve og være attraktiv Djursland valgte at fokusere på en
styrkelse af innovationskompetenog interessant for en bredere skare
cerne, på tværs af kommuner og
af studerende.“
på tværs af private virksomheder
og offentlige organisationer. „Det
Innovation skal dyrkes
ville være en vision, der kunne
„For mig er innovation både en
give fælles retning og genlyd i hele
arbejdsdisciplin og et kulturelt beDanmark.“
tinget fænomen og derfor i høj grad
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Hvis modtageren af den nystiftede
Made By Djursland-pris, tidligere
Viden Djurs direktør Ole Svit, selv skal
sætte ord på baggrunden for, hvorfor
uddannelsesinstitutionen har skabt
nogle solide successer, peger han
særligt på tre forhold.

SKAL VÆRE KERNEKOMPETENCE
indsats for
Årlig pris
DET VILLE VÆRE EN
erhvervslivet
Den
VISION, DER KUNNE GIVE
på Djursland.
nyindstifDjurslands Bank
tede pris
FÆLLES RETNING OG
stod som sponvil frem
sor for prisen,
GENLYD I HELE DANMARK
over
der var en unika
hvert år
vase fra Pust Glasværksted, der blev
blive dedikeret på Made By
overrakt af bankens områdedirektør
Djursland konferencen til
Johnny Kjærgaard.
en person som igennem
en længere årrække har
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
ydet en ekstraordinær

Speciale i entrepriseret
Den bedste måde at forebygge på, er at være på forkant
Vi rådgiver en række østjyske entreprenører, håndværkere,
ingeniør- og arkitektvirksomheder om alt fra udbud, kontrakter og syn og skøn

Tel. 88 33 46 46 - www.lsalaw.dk
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MADE BY
DJURSLAND

GAV UDSYN

Temaet på årets Made By Djursland erhvervskonference
„Teknologiudvikling som vækstdriver“ trak tæt på fuldt hus på
Kulturloftet på Maltfabrikken, hvor der var samlet kick-off.
Bag scenens bagtæppe kunne deltagerne
uhindret betragte udsigten over Ebeltoft Vig,
så konferencen gav udsyn i dobbelt forstand.
Efter uddeling af Made By Djursland Prisen
til Ole Svit (se selvstændig artikel), fordelte
deltagerne sig på de to konferencespor
„Oplevelsesøkonomi og det kreative erhverv“

8

Made By Djursland

og „Lokale fødevareproducenter“. Imellem
oplæggene var der god tid til networking,
og den del var også yderst populær blandt
deltagerne, som det fremgår af de tre
deltagerinterviews.
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
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Fokus på det, vi er gode til
Jeg kom for at blive inspireret på det
her koncept omkring tiltrækningskraft til Djursland, fokus på Djursland, vækst på Djursland, og mærke
den intense spænding blandt folk,
der vil det her. Jeg kom for at smage
på det visionære og blive inspireret
af folk, der har samme syn på livet
som jeg selv.
Jeg har fået rigtig mange indspark
på, hvordan vi kan komme ud i hele
verden, frem for kun at have fokus
på Djursland. I forbindelse med

årets tema „Teknologiudvikling som
vækstdriver“ har jeg bl.a. fået indblik
i de forskellige teknologiske udviklingsmuligheder, der er inden for
de forskellige sociale medier. Men
mest af alt har jeg også fået det
med mig, at vi skal have fokus på
det, vi er gode til. Vi skal ikke fægte
med armene og vælge alt for mange
løsninger, men vælge det, vi kan se
muligheder i.
Statsautoriseret revisor og partner
Bo Andersen, Kvist & Jensen

Netværk med ligesindede
Jeg kom, fordi jeg først og fremmest godt kan lide at netværke – og
møde nogle af mine ligesindede i
erhvervet på Djursland. Det giver
altid en masse inspiration, som jeg
kan tage med hjem i mit arbejde på
Fregatten.
Jeg prøver egentlig altid, når jeg
er ude til nogle netværkssammenhænge, at møde nogle nye mennesker, men selvfølgelig benytter jeg
også lejligheden til at hilse på dem,
som jeg kender. Måske opstår der

nogle nye idéer eller nogle nye samarbejdsrelationer. Det er selvfølgelig
også noget af det, som jeg er meget
opmærksom på.
Hele teknologi-temaet, som vi hører om i dag, synes jeg personligt, er
enormt interessant og relevant, også
for en institution som Fregatten Jylland. Vi kommer til at arbejde meget
mere med online marketing. Derfor
har det været udbytterigt at få lidt
inspiration gennem de indlægsholdere, som har været her i dag.
Direktør Karin Buhl Slæggerup, Fregatten Jylland

Landsdelen er blevet
mere imødekommende
Det kommer bag på mig, med al
respekt, at for så forholdsvis et lille
område, hvor man hører om, at
„der er ikke så meget gang i den
derude.“ Så viser sådan en dag
som i dag, at der tager man helt fejl.
Det var meget interessant for mig
at deltage og høre om noget af det
nye, der rører sig og om nogle af de
nye tanker, jeg ikke lige umiddelbart
havde regnet med.

Netværk, det lever og ånder jeg jo
for, og det var jo også i år en vigtig
del af programmet. Men jeg netværker nu altid, uanset hvor jeg er
og uanset om det står i programmet
eller ej. Og det er også ligesom om
erhvervsfolk i landsdelen er blevet
mere imødekommende for at gå
hen til fremmede mennesker og tale
sammen.
Henrik Dahl, Henrik Dahl Netværk
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HAR ALDRIG KØRT ANDET END

MERCEDES
Da Niels Åge Svensson sammen
med sin bror overtog vognmandsforretningen efter deres far i 1970,
fulgte der en Mercedes Benz 312
med. „I alle årene har der været den
kendte Mercedes stjerne forrest på
vores lastbiler,“ fortæller tidligere
vognmand Niels Åge Svensson.
„Den var ikke til at slide op. De andre mærker kunne ikke holde til det
hårde arbejde.“ Med årene blev den
gamle slider skiftet ud med en nyere
model, men der sad stadig en nostalgisk flig af 312‘eren i Niels Åge.
„Vores biler blev større og større og
fik firhjulstræk,“ husker han.

10

Bilen & Bossen

Især i farens tid var kørsel med
tømmer fra Djurslands skove en stor
del af levebrødet. „Jeg havde stadig
den gamle langtømmervogn, der
var monteret med et helt specielt
spil fra Indslev Spil og Maskinfabrik på Fyn, der kunne hjælpe med
at manøvrere op til 10 ton tunge
træstammer fra skovbunden og op
på vognen.“
50 års gave
Da Niels Åge rundede et halvt
århundrede fik han en Mercedes
312 i fødselsdagsgave, eller rettere
resterne af den. „Jeg har selv sat

den i stand og næsten alt er nyt,“
fortsætter Niels Åge, der oprindeligt er uddannet maskinarbejder og
senere arbejdede som mekaniker.
„Det tog fem år og jeg måtte finde
to donorbiler før jeg kom helt i mål.“
Lastbilen bruges til at deltage i
træf. „I år har vi kørt et par tusind
kilometer i den. Blandt andet til træf
for gamle lastbiler i Sæby, Silkeborg
og på Fur“.
Næste restaureringsprojekt er en
Nimbus med sidevogn.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Velbesøgt erhvervs- og
uddannelsesmesse
SYDDJURS Med over 60 stande fra uddannelser
og virksomheder var årets uddannelsesmesse for 8.
til 10. klasse et godt tilbud til både de unge og deres
forældre. Cirka 600 unge og deres forældre besøgte
messen i Rønde Hallen. Messen arrangeres hvert år af
Rotary i samarbejde med Syddjurs Kommunes Center
for Unge, Uddannelse og Job.
„For Syddjurs Kommune er det vigtigt, at alle unge får
mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse
og messen spiller en vigtig rolle i vores uddannelsesvejledning til de unge og deres forældre,“ udtaler
Gunnar Sørensen formand for udvalget for Erhverv og
Beskæftigelse.
Mercedes Benz LA 3500/42 (312)
Produktion: 1958
Teknik
6 cylindret diesel
4,6 liter
90 HK ved 2800 O/min.

Gastronomiregion støtter fødevareprojekt
DJURSLAND Nordisk Tang projektet Tang på efterskoleskemaet – bæredygtig gastronomi i vandkanten
har opnået støtte af Europæisk Gastronomiregion.
Tanken bag projektet er at hjælpe Helgenæs Naturefterskole i gang med at lære at høste og tilberede
tang. Skolen har en stærk tradition for at inddrage den
omkringliggende natur i deres arbejde og hverdag, og
nu skal tangen med Nordisk Tangs hjælp inddrages.
„Nu kan vi endelig tage lærere og elever med helt ud
i vandet, og vise hvordan man ikke alene plukker, men
også tilbereder tangen, direkte på strandbredden,“
fortæller havbiolog Lilli Gruwier, Nordisk Tang.

Flere feriehuse kan udlejes
DJURSLAND De seneste overnatningstal fra
Danmarks Statistik viser, at Syddjurs og Norddjurs
Kommuner har oplevet en stigning på henholdsvis
8,1 og 12,6 procent i antal feriehusovernatninger.
Trods de positive resultater udnyttes kun 36,6
procent af den kapacitet, sommerhusene i Østjylland rummer. Syddjurs, Norddjurs og Odder Kommuner havde i alt 847.950 overnatninger i første
halvår af 2019 men har kapacitet til 2.313.780
overnatninger årligt.
„Vi ser væksten som et tegn på, at vi er på rette vej
og vores ambition er at overbevise endnu flere sommerhusejere om fordelene ved udlejning,“ fortæller
vicedirektør Flemming Rasmussen, VisitAarhus.

Vil styrke livet på landet
DJURSLAND Fire lokale projekter har, ud af 14
på landsplan, fået del i Lokale- og Anlægsfonden‘s
50 mio. kr. Det er:
Landsbyfællesskabet Østdjurs, der har planer om
at omdanne hallen i Tirstrup til fremtidens mødested for bevægelse, læring og bæredygtighed.
Landsbyklyngen Liv i Ådalen i Syddjurs, der vil lave
et „generationernes hus“ for alle Ådalens borgere
på tværs af landsbyer, interesser og alder.
Min landsbyklynge i Norddjurs, der har en idé om
at skabe et Folkets Fyrtårn ved at udvikle Stenvad
Mosebrugscenter til nyt møde- og oplevelsessted.
Min landsbyklynge har samtidig en idé om at ombygge et eksisterende hus på havnen i Bønnerup
Strand til et sted for alle med maritime interesser.
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For International Furniture A/S i Ørum er
GMC Miljøcertifikatet en væsentlig brik i
deres samlede indsats for at optimere og
systematisere deres arbejde med at blive så
bæredygtige og miljøbevidste som muligt.

VI SKAL OPFØRE OS

ORDENTLIGT
Direktør Henrik Bøgild Nielsen, International Furniture A/S
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Advertorial
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Samtidig med
Selv om det er
DE KOMMER IKKE UD
certificeringen
fem år siden
SOM POLITIBETJENTE, MEN etablerede Henvirksomheden,
rik en professioder får produceMØDER OS MED GODE
nel bestyrelse,
ret og forhandler
IDÉER OG RÅDGIVER OS
med stærke
møbler til institukompetencer
tioner i Europa,
POSITIVT
inden for bærefik papir på dedygtighed. „Det er blevet en del af
res systematiske miljøfokus, havde
vores DNA og er formuleret både i
de allerede dengang konstateret, at
vores vision, mission og værdigrunden målrettet kurs mod højere – og
lag. Derudover har vi klare spille
ikke mindst dokumenteret – miljø
regler med vores underleverandører,
bevidsthed, var vejen frem.
„Vores miljørejse startede inden vi der betyder, at de også lever op til
vores værdier.“
fik GMC Miljøcertifikatet. Det skete
helt konkret i forbindelse med et
Vigtigt at bevare troværdigheden
større offentligt udbud til ForsvarsI begyndelsen var det især de
ministeriet,“ husker direktør Henrik
lavesthængende frugter, der blev
Bøgild Nielsen, der siden overtagelplukket. „Vi er som de fleste
sen af virksomheden i 2006 har fået
andre lokale virksomheder meget
den til at gro fra tre til 15 ansatte.
omkostningsbeviste, så vi startede
„Vi skulle stå inde for, at en af vores
med at erstatte dyr opvarmning
konferencestole levede op til en
med varmepumper og etablere LED
specifik EU standard. Og det gjorde
belysning og den slags,“ erindrer
den. Senere i forløbet skulle vi så
Henrik. I forbindelse med en større
dokumentere det, ved at få dem
udvidelse af de fysiske rammer,
testet. Det var ikke helt gratis,“ fortblev bæredygtighed tænkt ind fra
sætter han med et skævt smil.
starten. „Der er solceller på taget
og selv om de økonomiske rammeOpkvalificering af
betingelser medfører, at de koster
lovbefalet egenkontrol
os penge, betyder det alligevel,
Den proces fik Henrik til at se
at vi er miljøvenlige.“ Henrik ved
nødvendigheden i, at få indført et
godt, det kan lyde lidt helligt. „Det
kvalitetssikringssystem som rummede miljøledelsen. „Vi var i forvejen kan være rigtig nemt, at have de
rigtige holdninger, når du har råd,
i dialog med kommunen om vores
men for os er det vigtigt at bevare
miljøforhold og oplevede, at vi med
troværdigheden om vores grønne
en certificering kunne gøre mange
intentioner.“
ting rigtigt ved at sætte tingene i
I andre tilfælde har det også
system.“ Henrik fortæller også, at
haft uventede kontante fordele. „I
han og hans medarbejdere er meget
tilfredse med den måde kommunens forbindelse med gennemgang af
vores forsikringer, der i forvejen
miljømedarbejdere håndterer deres
var forhandlet til et fint niveau, fik
opgave, som også omfatter lovpligvi 20% nedslag, fordi vores GMC
tigt tilsyn. „De kommer ikke ud som
certificering dokumenterer, at vi har
politibetjente, men møder os med
styr på tingene.“
gode idéer og rådgiver os positivt.“

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2019

Stolte medarbejdere
Ud over GMC er virksomheden i
2017 blevet FSC certificeret. „Vi arbejder hårdt på, at de fleste af vores
varer, der er produceret af træ, bliver
tilgængelige som FSC certificerede
i fremtiden, ligesom vi er medlem af
UN Global Compact.“
Henrik er meget opmærksom på
at bruge det bæredygtige mindset i
sin kommunikation. „Vores hjemmeside gør meget ud af at fortælle
vores historie og forklare, hvad vi
står for.“ Han forklarer, at der er blevet lagt mærke til at de er helt med i
front på området. „Jeg var sammen
med min bestyrelsesformand inviteret til at holde et oplæg hos Dansk
Industri om
vores måde at
JO MERE VI BRUGER
blive bæredygDET OG TALER OM DET
tige på. Og flere
af vores medarOG IKKE BARE LÆGGER
bejdere har klart
DET I SKUFFEN, JO BEDRE
tilkendegivet, at
de er stolte af, at RESULTATER FÅR VI
arbejde et sted,
der udviser stor miljømæssig ansvarlighed. Det bliver lige pludseligt
meget synligt, når vi i dag kun har
den mængde restaffald om ugen,
der kan være i en bærepose – resten
er sorteret til genanvendelse.“
Netop det at gøre tingene hånd
gribelige og synlige er Henrik optaget af. „Jo mere vi bruger det og
taler om det og ikke bare lægger det
i skuffen, jo bedre resultater får vi.“
Næste projekt for Henrik og
International Furniture er at få det
første danske Svanemærke for et
møbel – en Care plejestol med hejs,
der designes og produceres i et join
venture med en underleverandør.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Jill Steenfeldt og direktør Jan Bjerregaard, EMSPak

CHEF HJALP JILL

TILBAGE PÅ
ARBEJDSMARKEDET

45-årige Jill Steenfeldt startede som virksomhedspraktikant hos EMSPak i
Auning. Før det var hun sygemeldt i ni år med stress, depression og angst,
og hun troede aldrig, at hun ville komme tilbage på arbejdsmarkedet igen.
Fra nytår bliver hun fastansat i virksomheden.
14
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jeg havde en morgen, hvor jeg var
Hun troede, at hun havde været på
nede og ikke havde lyst til at gå på
arbejdsmarkedet for sidste gang,
arbejde, så ringede jeg til hende, og
efter at hun i 2009 gik ned med
så hjalp hun mig
stress, depression og angst.
JEG BLEV VED MED AT med at finde
lysten,“ forklarer
Jill Steenfeldt er
TÆNKE, AT DER DA IKKE
Jill.
oprindeligt udUd over de
dannet SOSUVAR NOGEN, DER VILLE
femten almindehjælper, og det
ligt ansatte, har
HAVE MIG
var et stresEMSPak lige nu
sende arbejde,
to i virksomhedspraktik, tre i fleksjob
der var med til at skubbe hende i et
og en førtidspensionist, og Signe er
sort hul.
mentor for tre af dem.
„Norddjurs Kommune hjalp mig
„Der er plads til os her hos Jan,“
meget, først med at komme i virksiger Jill.
somhedspraktik et par steder, men
det gik ikke. Så kendte jeg en hos
„Jeg har et ansvar“
EMSPak, og så snakkede jeg med
De første tre bogstaver i EMSPak
Jan Bjerregaard, der er direktør, om
står oprindeligt for navnene på Jans
at starte i virksomhedspraktik,“ fortre børn, men det har også fået en
tæller Jill og fortsætter: „Det er det
anden betydning.
bedste, der er sket for mig.“
„Det står også for erhverv, mennesker og samfund,“ fortæller han
Jobbet matcher Jill
og forklarer, at det er vigtigt for ham,
Jill havde mange negative tanker,
at de tre ord spiller sammen, når
inden hun startede i virksomhedshan indgår aftaler om virksomhedspraktik hos EMSPak.
praktik.
„Jeg blev ved med at tænke, at
„Jeg føler, at jeg som virksomder da ikke var nogen, der ville have
hedsleder har pligt til at tage et
mig, nu når jeg havde været væk fra
ansvar i samfundet. Vi har nogle mearbejdsmarkedet så længe,“ fortælget standardiserede opgaver, som
ler hun ærligt.
ikke stresser folk, og her passer Jill
Jill aftalte med Jan, at hun skulle
lige så godt ind, som en der ikke har
starte stille og roligt med under 20
timer om ugen. I dag er hun oppe på været uden for arbejdsmarkedet på
grund af stress,“ forklarer han.
33 timer.
„Vi forsøger at tage hånd om
„Jeg har fået det meget bedre,“
dem, vi tager ind, og har et tæt
fortæller hun.
samarbejde med jobcentret. Vi har
EMSPak er et pakkeri og lagerfundet nogle gode samarbejdsrutihotel, hvor forskellige varer bliver
ner, som gør det
pakket om og
enkelt at admisendt videre til
JAN ER EN RIGTIG
nistrere praktikbutikkerne. Jills
GOD CHEF, DER TAGER
forløbene. Og
arbejdsopgaver
så er de gode til
er at finde varer
HÅND OM DEM, DER HAR
at tilrettelægge
fra hylderne på
det, så det kun
lageret og samle DET SVÆRT
er et par møder,
det i pakker
vi skal til,“ fortæller han, mens Jill
ud fra en liste. Lige nu pakker hun
nikker.
hovedsageligt økologisk uldgarn.
„Du har altid tid til en snak, du
„Det er et dejligt arbejde med
spiser frokost sammen med os og
gode kollegaer, der gør mig glad. Vi
du kan altid få mig til at grine med
hygger os, og Jan er en rigtig god
en god joke. Jan er bare en rigtig
chef, der tager hånd om dem, der
god chef,“ afslutter Jill.
har det svært,“ siger hun.
Tildelt en mentor
Hos EMSPak har de et fælles
mantra, der lyder, at man ikke skal
tale hinanden ned, men i stedet tale
hinanden op. I forlængelse af det,
har Jill fået tildelt en mentor, som
hun kan gå til, hvis noget er svært.
„Det har hjulpet mig helt vildt
meget, at jeg har fået vores ordrekoordinator Signe som mentor. Hvis
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2019

Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk
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Vi ønsk
læsere, partnere

Høj standard – og aftaler du kan regne med

Grundig erhvervsrengøring af enhver art!
Ring og få et tilbud på tlf. 2147 8550

VI RYKKER HURTIGT UD,
NÅR DU HAR BEHOVET
Nordhavnsvej 12 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

glæde
og god

Stationsplads 4 · 8500 Grenaa
Tlf 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Lindgaard Nielsen

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk
Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

E. Møllers Auto

Vi lever i mødet

Randersvej 2 Grenaa
Tlf. 8632 6566
Salg & udlejning

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

www.BoschCarService.dk

www.fooddiagnostics.dk

Garant Grenaa Gulvcenter
Rugvænget 23 · 8500 Grenaa
Tlf: 86 32 54 44 · grenaa@garant.nu

– og ser frem
godt samarb
GRENAA TRANSPORT A/S
Bredstrupvej · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 07 11
www.grenaa-transport.dk

HN Autocenter A/S

Centervej 4 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 2466

www.kovsted.dk

Ebeltoft, Hornslet og Grenaa – www.lsp-kjaer.dk

MURERFIRMA
ausen
STER

Kvalitet til tiden – ring 86 32 38 88

Tlf. 40 182 700 · info@montorerling.dk
www.montorerling.dk

Bent Klausen
Tlf. 8638 1160

Aps

www.bentklausen.dk

www.mfnorddjurs.dk

Salg, service og reparation
af autocampere
www.PB-Autocamper.dk

PB Scandi-Mobil A/S

alle kan være med

Industriparken 16 · 8961 Allingåbro
Tlf. 8648 1581 · info@pb-autocamper.dk

www.primanet.dk

❋

Nygårdsvej 31a · 8570 Trustrup · Tlf.: 41 18 35 41
www.rytters-toemrerfirma.dk

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099
www.svendpilgaardautomobiler.dk

2
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❋

Stavnagervej 8 · 8250 Egå · Tlf.: 86 22 62 88
www.koleteknik.dk · sa@koleteknik.dk

Volkswagen Grenaa
Trekanten 8 • 8500 Grenaa
Tlf. 86321411 • www.vw-grenaa.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2016

ker alle
og kunder rigtig

elig jul
dt nytår

Trekanten 10 · 8500 Grenaa · 8632 1448
Østergade 5 · 8963 Auning · 8648 3133

Porte og kraner
www.apro.dk

www.bolighuset-grenaa.dk

Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

Fiskerikajerne 20 · Grenaa · Tlf. 86301236
www.davai.dk

Vangen 7 · 8981 Spentrup
Tlf: 8645 4549 · www.flexteq.dk

GREFTA TRYK A/S

m til et fortsat
bejde i 2020

Langå
Randers
Bredgade 10, 8870 Langå
Østervold 2, 8900 Randers
Tlf. 86 46 13 22
Tlf. 86 46 71 77
langspar@langspar.dk · www.langspar.dk

Alt i vognmandskørsel
Kraner fra 14 - 150 t/m
Nødagervej 67 · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
Mobil 40 50 15 26 · www.friispedersen.dk

Tlf. 3840 8000 · www.lubker.com

Julegaver der glæder 2 gange
Bredstrupvej 42 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 08 08 · www.rnsikring.dk

REJSECENTER DJURSLAND
Forretningsrejser, personaleforening,
teambuilding, brancheforening
Vi er behjælpelige
Aarhus Airport tlf. 70 275 270
www.rejsecenterdjursland.dk

NØRGAARD TEKNIK A/S

Nørgaardsvej 5 · 8963 Auning · Tlf. 8786 9090
www.noergaardteknik.dk

Lars Lilholt * Mads Langer * Medina
Poul Krebs * Pink Floyd Project * Burhan G
Cæcilie Nordby * Anne Linnet * Andreas Bo

www.pavillonen.dk

Danmarks bedste
erhvervsrejser
Tlf. 87 58 31 00 www.robaek.dk
Østergade 9, 8500 Grenaa Hovedgaden 41, 8410 Rønde

Kontakt Ret & Råd Djursland på tlf. 70 27 84 84

ApS

AUT. EL-INSTALLATØR
Rugvænget 12A · 8500 Grenaa

Tlf. 86 33 45 55

– fordi viden skaber værdi…
TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2016

Storegade 9 · 8500 Grenaa
86 32 12 77 · www.zacheradvokater.dk

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa
Tlf.: 8758 1800 · www.aalsrode.dk
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VI VIL

STYRKE RELATIO

Formand i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Else Søjmark, Norddjurs Kommune

18
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ONERNE TIL VIRKSOMHEDERNE
Efter to år som formand for det dengang helt nye erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalg i Norddjurs er Else Søjmark meget tilfreds
med, hvor hurtigt både udvalg og de tilhørende embedsmænd er
lykkedes med at kombinere de to områder.
hederne og den efterfølgende dialog
uddannelser, og de skal matche
Det ligger udvalgsformanden meget
i 2019. Derfor bør årsmødet i 2020
de konkrete behov. Det er blandt
på sinde, at samarbejdet ikke bare
efter min mening hægtes op på
andet derfor, at skal vi ud og møde
skal virke internt, men også komme
virksomhederne, så de på den måde de successer, vi har sammen. Det
de lokale virksomheder til gode.
er vigtigt at fejre successerne og
kan give os inspiration til konkret
„Jeg vil rigtig gerne den tætte diaderigennem gøre os fortjente til et
log. Den er der behov for. Det er vig- handling.“
bedre image. Gennem dialogen skal
tigt for mig at styrke relationerne, så
vi synliggøre alt det gode, der sker i
Ekstra ressourcer i 2020
jeg kender virksomhedernes behov
kommunen, men modtager samtidig
Udvalgets pulje
og udfordringer.
gerne henvendelser fra virksomer i 2020 øget
Hvis vi sammen
VI SKAL UD OG MØDE
hedsledere om, hvad vi kan gøre
med 300.000
gør noget, der
kr. til nu 1,3 mio. bedre sammen.“
rykker, bliver det VIRKSOMHEDERNE, SÅ
„Netop det, at erhverv og arbejdskr. Der er også i
en oplevelse af
DE PÅ DEN MÅDE KAN
marked hænger sammen gør, at vi
det nye budget
succes, både i
GIVE OS INSPIRATION TIL
nemt kan ændre intern adfærd, så vi
afsat 500.000
kommunen og
bedre matcher virksomhedernes ønkr. til yderligere
hos de berørte
KONKRET HANDLING
medarbejderres- sker. Vores image både lokalt og på
erhvervsfolk.“
landsplan er vigtigt, også hvis vi skal
sourcer til erhvervsudvikling, og der
Hun ønsker, at udvalget skal
bidrage til at styrke relationer og ser- er allerede afsat 325.000 kr. til basal opnå en bedre placering i de årlige
undersøgelser fra Dansk Industri og
erhvervsservice, der supplerer den
vice i hele kommunen og samtidig
Dansk Byggeri.“
understøtte, at interaktionen styrkes specialiserede indsats fra ErhvervsUdvalget har hovedfokus på at
hus Midtjylland.
gennem flere dialogaktiviteter og
servicere og dermed være med til at
De ekstra ressourcer vil ifølge
mere information til de enkelte virkfastholde og udvikle de virksomheudvalgsformanden kunne bidrage
somheder. Hun har f.eks. selv åben
der, der allerede
til at styrke
træffetid både i forbindelse med
bor i Norddjurs,
relationerne og
udvalgte møder i Erhverv Grenaa og
NETOP DET, AT
men har også
dialogen til de
på biblioteker.
ambitioner om
enkelte virksom- ERHVERV OG ARBEJDS
at tiltrække flere
heder, og hun
Ny erhvervs- og
MARKED HÆNGER
nye virksomheser frem til at
arbejdsmarkedspolitik
SAMMEN GØR, AT VI NEMT der. Her er de
få god inspiraUdvalget arbejder, igen efter en tæt
gode historier
tion til konkret
dialog med virksomhederne, aktuelt
KAN ÆNDRE INTERN
ifølge udvalgshandling, der
på en ny erhvervs- og arbejdsformanden et
skal afspejle de
markedspolitik samt strategier for
ADFÆRD
meget vigtigt
aktuelle behov
erhverv og arbejdsmarked. Her
parameter, som også vil gøre det
bedst mulig.
pointerer Else behovet for kvalifinemmere at fastholde og tiltrække
ceret arbejdskaft, for der er ifølge
kvalificeret arbejdskraft.
De gode historier skal dyrkes
hende et stort behov for faglærte
„Jeg er meget tilfreds med resultapå Djursland. „Vi skal også arbejde
tet af både årsmødet med virksompå at tiltrække flere mellemlange
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2019
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Kreditdirektør Helle Møller Albrecht, Djurslands Bank

Samarbejde og holdånd er vigtige
værdier for 53-årige Helle Møller
Albrecht, ny kreditdirektør i
Djurslands Bank, og det gælder både
på arbejdet og i fritiden. Men på
golfbanen er hun bare sig selv uden
klokken eller telefonen på nakken,
og her nyder hun roen, motionen og
den friske luft.

20
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med sin mand, og meget gerne et sted, hvor de kan
Når det er sæson for golf, spiller Helle Møller Albrecht
spille en runde golf. For 14 dage siden var de i Spanien.
to-tre gange om ugen. Her finder hun et frirum i en
„Vi plejer at rejse både i foråret og efteråret. Vi har
travl hverdag uden bimlen fra telefonen eller en tikogså været i Portugal, hvor vi
kende klokke, for her er kun den
friske luft, og så har hun en lille
JEG ER ET KONKURRENCE gik på en bane ude på kanten
ved Atlanterhavet,“ fortæller
konkurrence med sig selv om at
MENNESKE, MEN JEG HAR
hun.
blive bedre.
Men de flotteste baner, hun
„Jeg er et konkurrencemenMEST EN KONKURRENCE MED har spillet på, ligger i nabolandet
neske, men jeg har mest en
Tyskland.
konkurrence med mig selv
MIG SELV OM HELE TIDEN AT
„Linksbaner ligger ofte ude
om hele tiden at blive en tand
ved vandet i landskabet med
BLIVE EN TAND BEDRE
bedre. Det er på den måde, jeg
klitter. I Tyskland spillede vi på
udvikler mig,“ siger hun.
en bane 20 kilometer inde i landet, og her havde de
Hver morgen kører Helle fra sit hus i Søften til konbygget det op som et rigtigt klitlandskab, det var en
toret i Grenaa. Her startede hun den 1. oktober som
helt fantastisk oplevelse,“ fortæller hun.
kreditdirektør i Djurslands Bank efter 34 år i Nykredit.
Helle undgår også at tage golfbilen (buggyen) rundt
„Jeg har været i Nykredit, siden jeg var 19 år, så
på banen, fordi det for hende er en del af det at spille
jeg har haft mange gode år. Det nye job indeholder
golf, at man går rundt og nyder naturen.
spændende opgaver og nye udfordringer, og jeg ville
„Et andet sted i Tyskland gik vi oppe på et plateau,
fortryde, hvis jeg sagde nej til jobbet, da jeg fik mulighvor vi kunne se ned på Rhinen og Mosel, det var så
heden,“ fortæller hun.
flot,“ fortæller hun.
Behøver ikke være nummer et
En traditionel jul
Indtil 2005 spillede Helle bowling på eliteplan. Fysikken
Julen kalder Helle for en hyggelig og afslappende tid,
begyndte at svigte, og hun oplevede, at hendes resultahvor hun mødes med familien.
ter blev dårligere, og så valgte hun at stoppe.
„Julen er meget traditionsbundet hos os. Vi holder
„Jeg spillede bowling med et hold. Her var hele tiden
jul det samme sted, vi får det samme at spise og laver
en fast plan for, hvornår vi skulle træne, vi var af sted
de samme ting. Vi har altid
til turneringer hver weekend og
mandelgaven med, og så holder
træning tre gange om ugen. Jeg
DEN ENKELTE KAN IKKE
vi julefrokost med min familie 1.
var så fyldt med tidspunkter til
juledag. Min familie er fyldt med
sidst,“ siger hun og fortsætter:
VÆRE EN SUCCES, HVIS
kokke og slagtere, så de står for
„Jeg har hele tiden sagt, at jeg
maden,“ forklarer hun. „Jeg har
ville spille golf, når jeg stoppede HOLDET IKKE ER EN SUCCES
det rigtig godt med traditioner.“
med bowling, fordi det kan man
Helles motto spejler sig i både familie- og arbejdslivet
gøre, når man har lyst,“ siger hun.
og værdierne omkring julen.
Hun tog derfor sin mand med, og sammen bruger de
„Den enkelte kan ikke være en succes, hvis holdet
mange af deres weekender på golfbanen.
ikke er en succes – og det gælder både i bowling, på
„Her går vi ud på banen og slapper af og nyder den
arbejdet og i privaten,“ afslutter hun.
friske luft. Her spiller jeg, når det passer mig, og jeg
behøver ikke være nummer et.“
Golfrejser til udlandet
Helle har spillet golf på Lyngbygaard Golf i godt syv år.
Når hun ikke bruger tiden her, så tager hun på rejser

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

HELLE GIK FRA BOWLING

TIL GOLFBANEN
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2019
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VI RYKKER HURTIGT UD,
NÅR DU HAR BEHOVET
Hydraulikarbejde – også fremstilling
og udskiftning af slanger på stedet
Vi presser op til 2”
Skibsreparation og marineservice
Motorrenovering
Aircondition, service og reparation
Svejsning af stål, rustfri og alu
Reparation og salg af
entreprenørmateriel
Stort og velassorteret lager

VVS-installation

per møller

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

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

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

www.permoeller.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.
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www.mfnorddjurs.dk
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Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks
Her kan du finde statistik om udviklingen på boligmarkedet de seneste tre år. Vælg din region, landsdel
eller kommune og find den statistik, du skal bruge. Er du journalist og har brug for data, så ring eller skriv til
en af vores pressemedarbejdere, der er klar til at hjælpe dig med at finde de tal, du skal bruge.

Udbud
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Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men
op til fire områder og alle boligtyper.
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Kvadrat A/S
I et stærkt felt på fem
virksomheder har Kvadrat
A/S vundet EY Entrepreneur Of The Year i Region
Midtjylland 2019. Det er
anden generation i form af
ejerlederne Anders Byriel
og Mette Bendix, som leder
virksomheden i dag, og juryen
fremhæver, at der er skabt
en markant transformation
med et imponerende fokus på
innovation, partnerskaber og
globalisering.
„Juryen har lagt vægt på, at
det er en virksomhed, som
har indtaget verdensmarkedet
og har en førende position
på sit felt. Nytænkning og
produktudvikling, når vi taler
design og funktionalitet er
afgørende faktorer. Anden
generation i virksomheden
har sat 500
en markant retning og
præg på virksomheden,“ siger
400
Jens Weiersøe
Jakobsen,
Partner300
i EY og ansvarlig for
Region Midtjylland i EY Entrepreneur200Of The Year.
Med sejren
er Kvadrat i
100
finalen til landskåringen i EY
0
Entrepreneur Of The Year,
som finder sted i København
den 28. november.

Kilde: Danmarks Statistik
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk

Viden Djurs
En ny gymnasial uddannelse
med design som speciale er
ved at se dagens lys i Viden
Djurs regi. Den kommer til
6
at hedde
Design College og
5 et hul, som mange
udfylder
efter et4 år på en efterskole
med speciale
i design, har
3
efterspurgt. Det ny college bli2
ver en del af Teknisk Gymna1
sium på N. P. Josiassensvej,
0
mens de
fysiske rammer
for uddannelsen bliver hos
VID Erhvervsuddannelser på
Århusvej i Grenaa.
Nanny S. Kristensens Eftf.
Bedemand Søren Rønde Hansen har overdraget sin forretning til Jan og Hanna Nørager
Sørensen, ejerledere af Nanny
S. Kristensens Eftf., der vil
drive virksomheden videre
under navnet Søren Røndes
Eftf. Mens Søren Rønde Hansen vil fortsætte endnu en tid,
har Tove Rønde Hansen valgt
at gå på pension.
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Iværksætterkursus
Finansiering & støttemuligheder
3. december
Arr./Info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
GMC Miljøcertifikat
16. januar 2020 kl. 13.00, Rådhuset
Grenaa, Torvet 1, 8500 Grenaa.
GMC Miljøcertifikat – hvordan får min
virksomhed det? Det lokale alternativ
til de internationale miljøcertificeringer,
og en lang række virksomheder har
allerede opnået det – og dermed valgt
at tage ansvar for det lokale miljø.
Direktør Ebbe Sørensen, Grenaa
Motorfabrik A/S, fortæller om sine
erfaringer med GMC Miljøcertifikatet.
Tilm.: Ikke nødvendig.
Info: Carsten T. Willadsen, 8959 4004,
ctw@norddjurs.dk

sikker hånd kan løfte nationalparken ind i sit andet tiår.
Jeg tror, det bliver et givtigt
samarbejde for os – og alle
vores samarbejdspartnere,“
siger Jørgen Blach.
Birgitte afløser Mika Leth
Pedersen der efter ti år på
posten har valgt at stoppe.
Stena Line

Nytårskur
10. januar 2020 ca. kl 14.00-16.00,
sted endnu ukendt.
Business Djurslands traditionelle
nytårskur.
Info: www.businessdjursland.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
30. januar 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa. Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
27. februar 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa. Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Iben Wan (46) er tiltrådt som
daglig leder af Stena Lines
afdeling på havnen i Grenaa
og som overfartsleder for
Grenaa-Anholt Færgefart.
Hun har afløst Annagrethe
Poulsen, der har valgt at gå
på pension efter næsten 45 år
hos rederiet.
Den Europæiske Filmhøjskole

Nationalpark Mols Bjerge

Birgitte Sidenius Bjerg Lamp
(49) er tiltrådt som chef for
Nationalpark Mols Bjerge.
Hun kommer fra en stilling
som leder af Christiansfeld
Centret og som UNESCO Site
manager. Samtidig er hun formand for Sammenslutningen
af de Nordiske Verdensarvsteder. „Birgitte kommer fra
et job, hvor hun ikke er uvant
med nogle af de udfordringer,
vi har i en nationalpark. Hun
har også erfaring i at arbejde
med et internationalt brand,
som en nationalpark også er.
Jeg er efter ansættelsessamtalerne sikker på, at hun med

Filminstruktør Ole Christian
Madsen (54) er tiltrådt som
bestyrelsesformand på Den
Europæiske Filmhøjskole, hvor
han har afløst filmfotograf
Henning Camre.
„Det er et privilegie at få
Ole Christian Madsen som
formand for højskolens
bestyrelse. Hans stærke filmiske profil og internationale
kompetencer vil komme såvel
eleverne som lærerstaben til
gode. Jeg glæder mig meget
til samarbejdet og takker
samtidig Henning Camre for
at have været en markant og
omsorgsfuld leder for bestyrelsen gennem en årrække,“
udtaler forstander Ellen Riis.

Ajour
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MANGEL
PÅ UNGE
MEDARBEJDERE?
HER ER
LØSNINGEN
PROJEKTET ATTRAKTIVE
UDDANNELSESPAKKER
HAR EFTER 10 MÅNEDER
TILSLUTNING AF 13
DJURSLAND-VIRKSOMHEDER,
DER ALLEREDE NU GIVER
KONKRET UDBYTTE FOR DE
MEDVIRKENDE. MEN DER ER
HELDIGVIS PLADS TIL FLERE.
Business Djursland står sammen
med de to Djurslandkommuner,
Dansk Byggeri og Viden Djurs Skillz
som tovholdere i projektet, der er
støttet af Nordeafonden. Næst
formand i foreningen Vibeke Tuxen
forklarer, at formålet er at gøre
erhvervsuddannelserne attraktive
for de unge skoleelever, så de lærer
bredden i mulighederne at kende
og bliver tiltrukket af arbejdet på
virksomhederne.
Det forudsætter, at skolerne har
et godt kendskab til virksomhederne
og de muligheder, der ligger for de
unge der, og at virksomhederne
kender skolerne og kan se dem som
en mulighed for samarbejde om at
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Annonce

få flere unge til at interessere sig for
erhvervsuddannelserne.
Varo og Hornslet
Skoles udskoling
Varo i Hornslet har igennem flere
år haft et ønske om at samarbejde
med Hornslet skole. Varo vil gerne
være en naturlig del af unges skole
gang. Gennem projektet flytter en
del af elevernes undervisning indenfor bl.a. ideudvikling, opfindelser og
design over på Varo, ligesom der er
planer om at afholde en workshop i
kommunikation på sociale medier i
firmasammenhæng.
Målet er at vække interesse hos
de unge for at tage en erhvervs
uddannelse, selvfølgelig gerne
en, der efterfølgende kan bruges
i virksomheden. Men også øget
kendskab til, hvad Varo er for en virksomhed og hvilke muligheder man
som ung har her.
Generelt er der i projektet gang
i rigtig mange virksomhedsbesøg,
og der samarbejdes med flere
skoler om erhvervsrettede valgfags
muligheder, fortæller projektleder
Michael Thinggaard Nikolaisen fra
Viden Djurs Skillz.
Kendskab og
holdningsbearbejdning
Ifølge Vibeke er der i dag en kløft
mellem virksomheder og skoler.
„Projektet skal bygge relationer mel-

lem de unge og virksomhederne,
for gennem kontakten til folkeskolerne får virksomhederne kontakt
til de unge, og de unge får et mere
klart billede af, hvilke erhvervs
muligheder, der er hos de lokale
virksomheder.
Udbyttet for virksomhederne er
først og fremmest større kendskab,
synlighed og kontakt til de unge. De,
der melder sig til projektet, vil være
dem, de unge forsøger sig hos først,
når de skal videre efter folkeskolen,
og dermed får virksomhederne et
mere kvalitativt grundlag for rekruttering af lærlinge og elever.“
Plads til flere
Projektet løber også i hele 2020, og
der er stadig plads til flere virksomheder. Lige nu er 13 virksomheder
med, og der er ifølge Michael
masser af interesse og energi hos
deltagerne på begge sider.
De 13 virksomheder er: HSM
Industri, Aalsrode Tømrerfima,
Murerfirma Rasmus Jakobsen,
Entreprenør Erik Pedersen, VAM,
Grenaa/Aarhus Hydraulik, Grenaa
Motorfabrik, BP Electric, Murerfirma
Bent Klausen, Nymark & Fogh,
Knebel Drilling, Varo og Midtdjurs
Traktorlager.
Interesserede virksomheder
skal kontakte Michael Thinggaard
Nikolaisen på tlf. 20877192 eller
mict@videndjurs.dk
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Den gamle Stald
Gammel Estrup

har det punkt også været højt
på vores ønskeliste til den nye
forpagter. Jeg glæder mig til
at byde Kim velkommen på
museet, samtidigt med at jeg
vil takke de afgående forpagtere for et godt samarbejde,“
siger direktør Anne Bjerrekær,
Det Grønne Museum.

OK Snacks A/S
Tidligere fabrikschef hos De
Danske Gærfabrikker er tiltrådt som Plant Manager hos
OK Snacks A/S i Ejstrupholm.

han har fået virksomheden til
at vækste markant,“ udtalte
formand for foreningen tømrermester Klaus Allermann.
Viden Djurs

Grenaa Håndværker- og
Industriforening

Molbordet

Kim Thygesen (38) er ny
forpagter på Det Grønne Museum restauranten Den gamle
Stald. Han har været kokkeelev på Auning Kro og har i
mange år drevet restauranter i
Aarhus, hvor han blandt andet
har været restaurantchef på
Mefisto og medejer af MellemRum, Komfur og RarBar.
Og så har han netop for sjette
gang opnået en finaleplads til
DM for tjenere, ligesom han
er på holdkortet på Tjenerlandsholdet.
„Det er et utroligt CV og
nogle meget spændende
tanker, Kim kommer med i
sin ansøgning. Men vi har
også været meget glade for
samarbejdet med de nuværende forpagtere, så derfor

terne og landmændene. Ja,
avlerne i det hele taget“.

Købmand Rene Povlsen,
Meny i Rønde er på generalforsamlingen blevet genvalgt
som formand for foreningen
Molbordet, der ifølge deres
Manifest bl.a. består af:
„Delikatesse- og gårdbutikker.
Ildsjæle, som tror på udbredningen af molbofødevarer.
Supermarkeder, som tør
satse på det smalle publikum.
Sidst men ikke mindst dem
som skaber noget at sælge og
sætte tænderne i. Producen-

Foreningens årlige initiativpris
– Årets Kanne, opkaldt efter
redningshelten Søren Kanne
– er i år tildelt direktør Henrik
Bøgild Nielsen, International
Furniture A/S.
Udnævnelsen fandt sted på
det årlige torskegilde, mens
selve overrækkelsen måtte
udsættes, fordi Henrik Bøgild
Nielsen var i udlandet.
„Baggrunden for prisen er
Henriks store fokus på miljø
og bæredygtighed og på, at

Bo Nørregaard Jensen (42)
er fra årsskiftet ansat som ny
direktør i Viden Djurs. Han
kommer fra en stilling som
campuschef for Syddansk Erhvervsskole, Campus Odense
C, hvor han har haft ansvar for
bl.a. afdelingsledere og uddannelsesledere inden for en
række EUD og EUX uddannelser samt drift af det nationale
Videncenter for automation
og robotteknologi.
Bo har tidligere været studieog kursusleder ved Svendborg International Maritime
Academy.
.

FREMTIDSFULDMAGT KAN SIKRE
VIRKSOMHEDENS DRIFT UNDER SYGDOM
Kort om fremtidsfuldmagt
En fremtidsfuldmagt kan blive virksom i det
tilfælde fuldmagtsgiver mister evnen til selv
at tage vare på sine økonomiske forhold
grundet sygdom, alderdom m.m. Fuldmagten kan gives til én eller flere personer, og
disse kan på baggrund af fuldmagten træffe
beslutninger om eksempelvis bankforretninger, kontrakter og retshandler i øvrigt.
Fuldmagten skal tinglyses, træder i kraft
efter anmodning til Familieretshuset (tidligere
Statsforvaltningen) og kan f.eks. ophøre efter
endt midlertidig sygdom hos fuldmagtsgiver.
Med andre ord er fuldmagten virksom, så
længe der er behov for den.
Scenariet uden en fremtidsfuldmagt
Virksomhedsejeren vil sædvanligvis være
den, der er ansvarlig for virksomhedens drift,
og i øvrigt tager de vigtige beslutninger. Såfremt man bliver forhindret i at varetage disse
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opgaver, enten permanent eller midlertidigt,
kan det betyde, at virksomheden som konsekvens vil stå uden reel ledelse. Det er i sagens
natur skidt for virksomhedens drift og kan i
værste fald betyde likvidation eller konkurs.

KLUMME – ADVOKAT

Af Mette Haase Lindhardt,
advokat (L) og partner,
Lindhardt Steffensen Advokater A/S,
www.lsa-advokater.dk

Hvorfor fremtidsfuldmagten er god at have
For at undgå, at virksomheden står uden
drift og eventuelt lider økonomisk tab, er det
en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt.
Ejeren kan således bestemme hvem, der skal
drive virksomheden videre, såfremt vedkommende ikke selv er i stand til det. Ved at
gøre brug af en fremtidsfuldmagt spares der
økonomiske ressourcer, tid og bøvlet administration. Med en tydelig angivelse af virksomhedens forhold i fuldmagten sikres klare
retningslinjer for, hvordan de fuldmægtige
skal administrere opgaven. Altså en måde at
sikre virksomhedens fremtid i hænderne på
de rette mennesker.

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
24.10.2019-15-11-2019
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/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse
AKTIV SPORT APS
Knebel Bygade 38 st, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,6
(1,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,4)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
4
APPLICATA APS*
Gåsebakken 19, Ugelbølle,
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
APS HALLING AUTOOPHUG.
KNUD KOUSTRUP*
Sønderskovvej 35, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,8
(2,7)
Resultat før skat
1,0
(0,2)
Egenkapital
2,0
(1,3)
Antal ansatte
15
BK TEKNIK A/S*
Auningvej 89B, Nørager,
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,1
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
2,0
(1,9)
Antal ansatte
3
BNT APS
Skolestien 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,0
(-0,0)
Antal ansatte
3
BOLIGHUSET GRENAA APS*
Trekanten 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-5-2019
Bruttofortjeneste
3,8
(2,4)
Resultat før skat
1,0
(0,7)
Egenkapital
3,2
(2,5)
Antal ansatte
6
BSA MINI APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,8
(3,4)
Resultat før skat
-2,7
(-0,3)
Egenkapital
-1,5
(0,6)
Antal ansatte
15
BSA MINI II APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
-0,0
(0,4)

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte
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DANLINE A/S
Nørregade 25, Vivild, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
1,2
(1,8)
Resultat før skat
-0,5
(0,0)
Egenkapital
-9,6
(-9,1)
Antal ansatte
4
DANSK HUS & HAVE
SERVICE APS*
Drasbeksgade 17A, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-5-2019
Bruttofortjeneste
2,0
(2,6)
Resultat før skat
0,6
(1,7)
Egenkapital
0,9
(1,4)
Antal ansatte
3
DHHS APS*
Drasbeksgade 17A, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-5-2019
Bruttofortjeneste
1,6
(1,7)
Resultat før skat
0,0
(0,3)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
4
FISCHER THORUP BYG APS
Bjødstrupvej 27, Bjødstrup,
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
2,2
(2,0)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
6
FRISØR GRO APS
Fynsgade 3, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
4
GAD & VINTER MURERFORRET
NING APS*
Søndermarken 51, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
-0,1
(0,1)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
-0,0
(0,0)
Antal ansatte
2
GRENÅ SPECIALOPTIK OG
KONTAKTLINSEKLINIK APS*
Storegade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
5,4
(2,7)
Resultat før skat
3,3
(0,1)
Egenkapital
2,6
(-0,3)
Antal ansatte
6

Selskabsnavn
Reg.dato
JS Boligudlejning ApS.....................................06.11.2019
Anpartsselskabet af 23. oktober 2019...........24.10.2019
Den Skæve Bar ApS........................................ 19.11.2019
S&S Equestrian ApS....................................... 18.11.2019
Lori‘s ApS........................................................ 14.11.2019
Lundbergs Spisehus ApS............................... 14.11.2019
Scooterly ApS...................................................11.11.2019
JN Smid ApS...................................................05.11.2019

Ajour

(-0,3)
(0,1)

CARLO F. CHRISTENSEN A/S*
Kastbjergvej 15, Hedegaard,
8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,1
(3,3)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
2,7
(2,6)
Antal ansatte
5

Nye selskaber
Cvr nr
40911103
40880798
40933492
40937455
40932046
40931821
40922431
40909788

-0,4
-0,2
2

HAVNEVEJENS FRISØRSALON APS
Havnevej 57, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
HORNSLET SNEDKER-, TØMREROG KØKKENFORRETNING APS
Ravnhøjvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-5-2019
Bruttofortjeneste
4,7
(3,8)
Resultat før skat
1,6
(0,7)
Egenkapital
2,6
(1,8)
Antal ansatte
8
JABA EJENDOMME A/S
Eskerodvej 103, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
2,9
(3,0)
Resultat før skat
2,1
(3,9)
Egenkapital
50,9
(49,9)
Antal ansatte
3
KIBO EJENDOM APS
Holger Drachmanns V 22,
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
2,7
(8,3)
Resultat før skat
-20,0
(11,5)
Egenkapital
14,1
(29,9)
Antal ansatte
2
LASER POWER APS*
Byparken 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,1
(0,3)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
2
MEYLAND TØMRER APS*
Storegade 73, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,0)
Antal ansatte
3
MIDTDJURSMALEREN
BO CHRISTENSEN & SØN APS*
H C Andersensvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
3,3
(3,0)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
0,4
(-0,0)
Antal ansatte
7
MORTEN KNUDSEN STÅL
OG MASKINTEKNIK APS
Auningvej 89C, Nørager,
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
11,9
(10,7)
Resultat før skat
1,0
(1,3)
Egenkapital
5,2
(4,4)
Antal ansatte
22

0,9
3,4
10

(0,5)
(3,0)

PR ELECTRONICS A/S
Lerbakken 10, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
138,3
(134,0)
Resultat før skat
45,6
(47,5)
Egenkapital
173,7
(197,7)
Antal ansatte
136
SIMAS - FILTERS A/S
Rugvænget 10B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
8,1
(8,2)
Resultat før skat
1,7
(1,9)
Egenkapital
5,7
(4,9)
Antal ansatte
14
SKIFFARD
VOGNMANDSFORRETNING APS
Tøstrupvej 65B, Skiffard, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,2
(1,1)
Resultat før skat
0,8
(0,7)
Egenkapital
2,8
(2,1)
Antal ansatte
2
SKOV REVISION REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB*
Byvej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
5,8
(3,0)
Resultat før skat
1,6
(0,8)
Egenkapital
1,5
(0,9)
Antal ansatte
11
TANDLÆGE HANS CONRAU APS
Cikorievej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
3,5
(3,5)
Antal ansatte
7
THORSAGER AUTO APS
Nørregade 9, Thorsager, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
0,4
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(1,3)
Egenkapital
8,0
(8,2)
Antal ansatte
4
VVS PER MØLLER APS*
Rugvænget 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
11,6
(11,9)
Resultat før skat
0,4
(0,7)
Egenkapital
1,7
(1,9)
Antal ansatte
23

NARDOS A/S
Energivej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
6,1
(6,1)

40906096 B2BInventar ApS.............................................04.11.2019
40899049 EPO Agro ApS................................................. 01.11.2019
40895353 ProPET ApS.....................................................30.10.2019

Selskabsændringer
-18074990
40235108
27582192
38977687

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

CC ApS................................................................. 13.11.2019 3)
Restaurant Flindts IVS.........................................06.11.2019 2)
selskabet af 29 oktober A/s.................................06.11.2019 2)
Golasso Exchange ApS....................................... 30.10.2019 3)

36407336
19111199
38900609
39616831
32561101
34801088
38448110

EVOLVERE ApS.................................................. 30.10.2019 2)
BRDR. MØLLER NIELSEN ApS.......................... 12.11.2019 0)
Language-Solutions IVS......................................06.11.2019 3)
Louise Adelholm Svenningsen IVS......................06.11.2019 2)
CPH MEDICAL PROPERTY ApS.........................05.11.2019 0)
HELP2RUN ApS..................................................05.11.2019 4)
JF Dyk ApS...........................................................31.10.2019 3)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
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Spilbaseret
iværksætteriundervisning
avler iværksættere
Inspireret af resultaterne
fra Erhvervsakademi Dania
i Grenaa, har Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse
netop besluttet at støtte
projektet „Spilbaseret
Iværksætteriundervisning“
med 7,4 mio. kr.
Bag projektet står Zealand –
Sjællands Erhvervsakademi,
der i samarbejde med andre
erhvervsakademier, virksomheder, iværksættere og Fonden for Entreprenørskab vil
udvikle og teste ti spilbaserede læringsforløb. Forløbene
skal styrke de studerendes
viden og kompetencer inden
for iværksætteri. Efterfølgende vil de bedste læringsforløb blive indarbejdet i
erhvervsakademiernes studieordninger for derved at skabe
et solidt afsæt for fremtidens
iværksættere.

Studerende starter
virksomheder
Det nye initiativ bygger bl.a.
på erfaringer fra tidligere
projekter med iværksætterundervisning og gode resultater fra Erhvervsakademi Dania
i Grenaa. Her er antallet af
studerende, der starter egen
virksomhed, langt højere end
landsgennemsnittet.
Borgmester Jan Petersen fra
Norddjurs Kommune er
glad for, at det nye projekt
har ladet sig inspirere af de
gode resultater fra Erhvervs
akademi Dania i Grenaa:  
Der er en stærk iværksætterånd i Grenaa, ikke mindst
indenfor spiludvikling og
gaming, og byen kaldes af
mange for Danmarks spilhovedstad. Det glæder mig, at
det nye initiativ vil bygge videre på de gode resultater fra
byens erhvervsakademi. Forhåbentlig kan de nye spilbaserede læringsmetoder hjælpe

Datamatiker og ejerleder Martin Lange, ClearCut Games, der er en af virksomhederne
i iværksætterfællesskabet Game Hub Denmark i Grenaa.

endnu flere studerende til at
starte egen virksomhed, så
ikke alene Grenaa og Norddjurs, men hele Danmark får
flere iværksættere på sigt.“
Erhvervsakademi Dania har
hovedsæde i Randers og også
her hilser borgmester Torben
Hansen det nye projekt og
kommende iværksættere
velkommen: „Vi oplever, at
især mange unge har mod på
at blive iværksættere. Derfor

tilbyder Randers – og Østjylland – stærke iværksætter
miljøer. Men det kræver et
stort mod og de rigtige
kompetencer at springe ud
som iværksætter. Derfor ser
jeg frem til, at de nye undervisningsmetoder forhåbentlig
vil give endnu flere blod på
tanden, så de tør springe ud i
eventyret og starte virksomhed her i området.“

Det er NU du skal sikre dig plads i

Djursland
Turistguide
Guiden er den eneste samlede turistguide for Djursland.
Den udgives i samlet 75.000 eksemplarer i tre selvstændige
sprogudgaver på dansk, tysk og engelsk. Guiden trykkes i 4
farver på 80 gr. papir i A4-format.

Digital udgave: Djursland Turistguide produceres også i en
digital udgave, der findes på www.djurslandturistguide.dk med
hyperlinks på alle annoncer.
Guiden er gratis og distribueres løbende med Visit Aarhus’
lokaldistribution, som omfatter ca. 140 standere placeret
på udvalgte steder på Djursland, ligesom den udleveres med
nøglerne hos nogle feriehusudlejere.
Djursland Turistguide udgives af Mercatus Reklamebureau A/S

Læs mere på www.djurslandturistguide.dk eller kontakt Sheila: sheila@mercatus.dk · tlf. 86 30 06 19
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

• Slamsugning
• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting

• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR

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

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

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre
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Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

Pedelopgaver

Oprydning

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

Kantinehjælp
Varepakning

Malearbejde
Håndværkerhjælp

Din lokale installatør

Hjælp ved sygdom

Bilvask

…

PUDS BRILLERNE og find småjobs
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

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

