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VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

Du kan ansætte en småjobber helt ned til en 
time om ugen. Virksomhedsservice i Jobcenter 
Norddjurs er altid klar til at finde det rette match 
netop til din virksomhed.

Kontakt Hanne på 2423 4428 eller 
virksomhedsservice@norddjurs.dk

Rema 1000 fik  
7 specialister på  
hver deres område

Svend Pilgaard Automobiler A/S
Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099 · M: 2968 7090 · www.spabiler.dk

http://www.permoeller.dk
http://www.bpelectric.dk/
http://www.jobnet.dk
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Biavler Carsten Wolff Hansen har brugt en stor del af sit liv på at fremme dansk biavl. 
Han har altid været fascineret af biernes biologi og vil påvirke naturens kredsløb positivt 
med biernes bestøvning. Det er, hvad bæredygtighed handler om, siger han.

 6 DET KAN VÆRE EN GOD IDÉ HELT AT  
GENSTARTE SIN PROFIL
Mange virksomheder skifter gennem tiden fokus, men får ikke samtidig justeret sin profil 
og kommunikation i takt med udviklingen. KnowHowz A/S i Bjerringbro fik hjælp af 
Mercatus til helt at genstarte, fordi en del af deres forretningsgrundlag bogstavelig talt 
flyttede.
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NØDT TIL AT KØBE
Under en ferietur i Norge i 2005 kom vognmand Kaj Hitz fra Karlby helt tilfældigt forbi 
en Volvo L375 lastbil, der ensomt og forladt stod på en mark helt ud til vejen.
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Personprofil Partner og medejer Palle Mikkelsen, Mercatus A/S 
[forsidefoto]  Palle er en vaskeægte handelsmand, der elsker mad, hygge og at være 
social. Det sker ofte over et godt stykke kød hjemme i privaten, hvor han styrer takterne 
ved grillen. Men det sociale behov dækkes også, når han går på arbejde, til crossfit eller 
sælger og bytter ting.
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RYOMGÅRD
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Biavler Carsten Wolff Hansen, Sekshøje Biavl
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Carsten Wolff Hansen har 250 fami-
lier. Det kan lyde ret voldsomt, hvis 
det var almindelige familier, men det 
er bifamilier. Car-
sten er nemlig 
bi avler, og det 
har han været i 
35 år.

„Den øgede 
interesse for 
bære dygtighed er jo godt for en som 
mig. Biavl er synonym med bære-
dygtighed – alt hvad vi foretager os 
er til gavn for naturen. Det gælder 
mere og bedre frugt, bær og frø, til 
gavn for flora og fauna og planternes 
formering,“ forklarer biavleren.

Fokus på selvforsyning
Carsten har 25 bigårde rundt om-
kring på Djursland. De er primært 
placeret hos landmænd, han kender, 
som han kan køre til og fra i bil. 

„Nogen har tidligere sagt, hvis 
bierne dør, så dør vi mennesker 
også indenfor tre år. Det tror jeg 
nu ikke på, men her taler vi jo om 
bæredygtighed i yderste potens. Jeg 
gør min honning så bæredygtig som 
mulig – bruger hverken medicin eller 
pesticider, og så recirkulerer jeg 
voksen. Det vil sige, når sæsonen er 
ovre, så omsmelter jeg voksen fra 
tavlerne, gør dem rene, og genbru-
ger dem igen.“

At flere starter som biavler på 
hobbyplan er ifølge ham et tegn på, 
at flere tænker bæredygtigt.

„Før havde biavlere et rygte for 
at være gamle, gråhårede mænd. 
Det er jeg da også blevet med tiden, 
men nu er der en stigende interesse 
for biavl, også kvinder vil avle bier, 
og det er helt sikkert på grund af 
den stigende interesse for selv-

forsyning og selvrationalisering,“ 
siger han, men påpeger at det ikke 
er så nemt at avle bier, som mange 

tror, og der er 
for tiden også 
udfordringer 
med afsætning 
af honning.

„Det er en 
kompliceret og 

lang proces, og det kræver viden at 
blive dygtig til at passe bier.“ 

Vi ved, hvornår alting blomstrer
Han løfter låget af en af bikasserne, 
hvor der bor en familie med godt 
10.000 bier og en enkelt dronning.

„Sådan et bostade her producerer 
i gennemsnit 50 kilo honning om 
året, og det er udelukkende naturen, 
der gør det. Det er da bæredygtig-
hed.“ 

At passe bigårdene er blevet en 
livsstil for Carsten. Han besøger 
dem ca. hver 10 dag, når der er sol 
og godt vejr. 

„Vi er afhængige af naturen og 
vejret. Er der tre 
ugers regn, så 
behøver jeg ikke 
besøge dem, 
men er der høj 
sol og varme 
temperaturer, 
kan nogle bista-
der producere op til 15 kilo honning 
på bare en dag nogle gange flere 
dage i streg,“ forklarer han.

Derfor har Carsten oparbejdet en 
viden om vejret, naturen og biernes 
indbyrdes afhængighed.

„Vi ved, hvornår alting blomstrer. 
Som biavler skal man kende hele 
rækkefølgen, hvornår der kommer 
pil, vinterraps og om nattefrosten 

har gjort, at der ikke kommer mange 
mirabella i år,“ siger han.

Køb dansk honning
Ifølge biavleren kan man gøre noget 
ganske enkelt, hvis man har et 
bære dygtighedsfokus.

„Man kan købe dansk honning. 
Der kommer uendelige mængder 
billig honning fra udlandet, og på 
mange glas står det med småt bag 
på. De kan både have økomærke 
og tidligere også et dansk flag på 
glasset. Så hold øje med, om det 
er dansk honning fra Danmark, så 
tager du et bæredygtigt valg. Du 
får ikke en renere honning, end den 
danske.“

Carsten forsøger at få sin 
 bæredygtige honning ud til flere 
danskere gennem hjemmesiden 
www.dansk-honning.dk.

„Jeg lavede en aftale med et køk-
kenfirma ved juletid, hvor de købte 
honning. Deres kunder fik to glas 
og en juleopskrift, når de købte køk-
kener hos dem,“ siger han.

En lignende 
aftale har 
Carsten for 
nyligt fået med 
Ebeltoft Gård-
bryggeri.

„De har lavet 
en ny sommer-

cider, der er sødet på min honning. 
Det handler om at støtte de lokale, 
så lokale ressourcer kan blive. Så jeg 
vil gerne have flere af de aftaler,“ 
slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Biavler Carsten Wolff Hansen har brugt en stor del af sit liv på at fremme 

dansk biavl. Han har altid været fascineret af biernes biologi og vil 

påvirke naturens kredsløb positivt med biernes bestøvning. Det er, hvad 

bæredygtighed handler om, siger han.

BIAVL  
ER SYNONYM MED BÆREDYGTIGHED

  HOLD ØJE MED, OM 

DET ER DANSK HONNING 

FRA DANMARK, SÅ TAGER 

DU ET BÆREDYGTIGT VALG

  ALT HVAD VI 

FORETAGER OS ER TIL 

GAVN FOR NATUREN
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Bygningerne, der tidligere havde 
huset et AMU-center, blev i 2006 
udvidet med en 
Erhvervs- og 
udviklingspark, 
der fik navnet 
KnowHowZ 
for at under-
strege bredden 
i det samlede 
lokale udbud til 
erhvervsliv og 
organisationer.

„Vi fik senere titlerne „Erhvervs-
livets Hus“ og „Midtjysk Center for 
Videndeling“ koblet på,“ fortæller 
direktør Karoline Lynggaard. „De 
mange forskelligrettede navne med-
førte, at nogle ikke rigtig helt vidste, 
hvad vi egentlig havde på hylderne, 
og hvad vi stod for.“

Ledige lokaler
I løbet af 2019 stod det også klart, 
at husets største lejer, uddannelses-
institutionen Mercantec, ville samle 
deres elever på færre lokaliteter. 
„Det betød, at vi ville få frigivet 
3.000 kvm., som vi skulle finde nye 
lejere til.“ Det var baggrunden for, at 
Karoline bad et par kommunikations-
virksomheder om at komme med 
forslag til at styrke kommunikatio-
nen.

„Det mest radikale forslag kom fra 
Mercatus, der både argumenterede 

for, at vi skulle 
skifte navn og 
grafisk identitet, 
og samtidig kom 
med nogle helt 
konkrete bud 
på målgrupper 
og budskaber,“ 
fortsætter 
direktøren, der 

fik opbakning af sin bestyrelse til at 
tage skridtet fuldt ud.

Daglig arbejdsplads og mødested
„Derfor ændrede vi ved årsskiftet 
navn til Base Business Bjerringbro, 
og det er blevet fantastisk modtaget 
både af de mange, der har deres 
daglige gang i 
huset, og af det 
lokale erhvervs-
liv.“

Karoline 
fortæller videre 
at navnet 
indikerer, at 
Base Business 
Bjerringbro som 
daglig arbejdsplads og mødested for 
mennesker og virksomheder udgør 
de fysiske rammer for et stærkt 
fællesskab.

„For os har det været afgørende 
at få hjælp fra nogle udefra, der har 
kunnet se på os med friske øjne, 
praktisk erfaring og helt nye idéer. 
Det har skabt et godt momentum og 
flere helt nye tiltag, vi ikke selv var 
kommet på.“

Øget synlighed
Efter lanceringen af den nye 
identitet har Karoline sammen med 
Mercatus lagt og fulgt en plan, der 
har involveret en bred vifte af både 
trykte og digitale medier. „Vores 
nuværende brugere er meget vigtige 
ambassadører for os, så dem er vi 
løbende i tæt dialog med.“

Det er også væsentligt for 
Karoline, at der er kommet mere 
substans i fortællingen om Base 

Business Bjer-
ringbro‘s dna. 
„Vi lejer ikke 
alene lokaler ud, 
men sørger for, 
at alt det prak-
tiske fungerer 
og er miljømæs-
sigt forsvarligt. 
Derfor kan vores 

brugere koncentrere sig 100 pct. om 
at drive deres virksomhed.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Mange virksomheder skifter gennem tiden fokus, men får 

ikke samtidig justeret sin profil og kommunikation i takt med 

udviklingen. KnowHowz A/S i Bjerringbro fik hjælp af Mercatus 

til helt at genstarte, fordi en del af deres forretningsgrundlag 

bogstavelig talt flyttede.

DET KAN VÆRE EN GOD IDÉ HELT AT  

GENSTARTE SIN PROFIL

  DET HAR VÆRET 

AFGØRENDE AT FÅ HJÆLP 

FRA NOGLE UDEFRA, DER 

HAR KUNNET SE PÅ OS 

MED FRISKE ØJNE

  NOGLE VIDSTE IKKE 

RIGTIG HELT, HVAD VI 

EGENTLIG HAVDE PÅ 

HYLDERNE, OG HVAD VI 

STOD FOR
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DET KAN VÆRE EN GOD IDÉ HELT AT  

GENSTARTE SIN PROFIL

Direktør Karoline Lynggaard, Base Business Bjerringbro



Business Djursland arbejder for   

Vækst    Innovation    Netværk

Vi varetager erhvervslivets interesser på Djursland ud fra visionen om: 

   ”Et Djursland, hvor Vækst, Innovation og Netværk 
   ses som bærende drivkræfter og kultur for erhvervslivet,  
   på tværs af brancher, private og offentlige virksomheder”

Kontakt os  
for at høre mere om  

medlemskab og samarbejde

87 52 18 06

kontakt@businessdjursland.dk

BUSINESS
D J U R S L A N D

Business Djursland arbejder på 4 niveauer:

Djursland 
Erhvervspolitisk talerør til Kommuner, Region, Business Region Aarhus 
og Folketinget. Branding af de gode erhvervshistorier og initiativer

Individ  
Sikrer erhvervsrettet kompetenceudvikling 
via afdækning, koordinering og udbud

Virksomheder  
Skaber og formidler netværk. Afholder arrangementer og  
virksomhedsbesøg. Giver individuel sparring og formidler viden.

Klynger  
Afdækker muligheder, samler, etablerer og faciliterer

D

K

V

I

Hjælpepakker og støtteordninger er sat i gang, flere er sikkert 
på vej, og det kan være overordentlig svært som virksomhedsejer 
/ -leder at bevare både overblikket og troen på den fortsatte 
drift. Vi har derfor, i samarbejde med lokale advokat, revisions 
og HR virksomheder besluttet at tilbyde GRATIS ledelsesmæssig, 
juridisk og økonomisk sparring og vejledning i forbindelse med 
Corona krisen.

Kontakt Business Djursland på mail eller mobil for en første 
sparring og afklaring af jeres udfordring og problemstilling  
eller kontakt en af nedenstående Advokat, Revisor eller HR  
virksomheder direkte.  
 
Vi står klar til at hjælpe dig og din virksomhed!

Din virksomhed og Covid-19

w w w . b u s i n e s s d j u r s l a n d . d k 
87 52 18 06    kon tak t@bus inessd ju rs land .dk

Jørgen Lindhardt Steffensen
88 33 46 46

Mads Petersen 
86 34 38 22

Martin Just Nielsen 
86 33 22 32

Ole Husum 
86 32 12 77

Lars Schou 
73 70 76 36

Rasmus Grejsen Lynge 
86 32 24 00

https://businessdjursland.dk/


Volvo L 375 / 07
Årgang: 1957
Motor: Volvo D47
 6 cyl. rækkemotor, diesel 
 4,703 cc 
 90 bhp
Transmission: 5-speed synkroniseret manual
 2-speed bagtøj „Norrlandsväxsel“
Monteret med trevejs-tip samt hydralisk Hiab 190 
kran fra 1949
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Under en ferietur i Norge i 2005 kom vognmand Kaj Hitz 

fra Karlby helt tilfældigt forbi en Volvo L375 lastbil, der 

ensomt og forladt stod på en mark helt ud til vejen.

Når man til dagligt selv som chauf-
før og vognmand har kørt i lige den 
model, var det svært for Kaj bare at 
fortsætte. „Jeg er Volvomand og 
har altid selv kørt Volvo, og vi havde 
talt om, at det kunne være sjovt 
at have en veteran,“ fortæller Kaj, 
der frem til starten af 70‘erne kørte 
L375. „Den stod ved et landbrug, 
hvor den var blevet brugt til at køre 
foderstoffer og den slags, og selv 
om det var ti år siden, den havde 
været i brug, var der stadig plader 
på den.“

En måned senere kunne Kaj hente 
nyanskaffelsen, og få sin første 
køretur i den. „Den havde ingen 
buler og næsten ingen rust, blandt 
andet fordi motoren typisk spilder 
en anelse olie, der flyver hen under 
chassiet og lægger sig som en slags 

undervognsbehandling.“ Siden 
brugte Kaj halvandet år på at gen-
nemrestaurere Volvoen, der sluttede 
med at blive malet i vognmandsfir-
maets farver.

Kaj og hustruen Elsa har siden 
kørt til træf og på ferier rundt i 
Europa i den gamle slider. „Den 
længste tur gik ti uger gennem 
Polen og Tyskland, hvor vi trillede 
7.000 km.“ Siden Volvoen kom til 
Danmark har de i alt kørt omkring 
120.000 km. „Det er stadig den 
originale motor, der ligger i den. Det 
er en rigtig Volvo-motor,“ slutter Kaj, 
og fortæller at han har en reserve-
motor på lager, som kan bruges til 
reservedele.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

DEN VAR VI  
NØDT TIL AT KØBE
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Tekniker Carsten Rasmussen er en 
erfaren tovholder og ansvarlig for 
porte, kraner og løftegrej hos Terma 
i Grenaa. Han 
skulle på et tids-
punkt bruge en 
ny kran, og her 
kom Apro Dan-
mark på banen. 
„Apro Danmark 
kom med en 
god pris, og kom 
på den måde ind 
som kranleve-
randør og derefter også i forhold 
til den årlige lovpligtige service på 
vores omkring 50 kraner.“

Løftegrej og porte
Samarbejdet udviklede sig hurtigt 
til også at omfatte porte og løfte-
grej. „Vi kunne se en stor fordel i 
at samle alle opgaverne hos den 

samme leverandør, og af den grund 
kom både portene og løftegrejet 
med senere.“

„Alt i alt er 
vi omkring 500 
medarbejdere i 
Grenaa, fordelt 
på 30.000 m2 
under tag. Vi har 
12 opvarmede 
og tre uopvar-
mede haller, og 
en stor del er 
værksteder, som 

alle har masser af kraner og porte 
og et stort sortiment i løftegrej.“

Alt skal lovpligtigt kontrolleres en 
gang om året. „Apro Danmark og 
direktør Morten Jakobsen sørger 
for, at det hele bliver gennemgået, 
testet og får en ny mærkning, så vi 
kan se, at det hele er kontrolleret og 
efterset. Servicemontørerne smører, 

udskifter hjul og andre sliddele, så 
grejet kan køre et år mere. Det er 
vigtigt for os, at vi ikke får unødige 
produktionsstop, men Apro rykker 
også ud, hvis noget alligevel går 
pludseligt i stykker.“

Carsten ser det som en stor 
fordel, at Apro kun bor 500 meter 
fra fabrikken. „De kommer hurtigt, 
og de ved præcist, hvordan de skal 
gebærde sig, og hvordan de kan 
komme til, så produktionen kan køre 
så uhindret som muligt.“

Godkendt og akkrediteret
Terma i Grenaa producerer dele i 
kulfiber og komposit til det ame-
rikanske kampfly F-35 på Nord-
europas mest avancerede center 
for produktion af strukturdele til den 
internationale flyindustri. Derfor er 
sikkerhedsforanstaltningerne store, 
også for virksomhedens eksterne 

PARTNERSKAB BETYDER BÅDE  
RESSOURCEOPTIMERING  OG SIKKERHED

Det giver mening for den danske 

teknologikoncern Terma at samle alle 

opgaver med porte, kraner og løftegrej hos 

Apro Danmark. Det sikrer en smidig og effektiv 

håndtering af både serviceopgaver, reparationer og 

nyanskaffelser.

  DE VED PRÆCIST, 

HVORDAN DE SKAL GE-

BÆRDE SIG, OG HVORDAN 

DE KAN KOMME TIL, SÅ 

PRODUKTIONEN KAN KØRE 

SÅ UHINDRET SOM MULIGT
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samar-
bejdspartnere. 
De servicemontører 
hos Apro, der kommer på fabrik-
ken, er alle godkendt og akkrediteret 
til at komme ind og arbejde. De 
skulle bl.a. bestå en såkaldt FOD 
test (Foreign Object Damage), før 
de fik adgang til at komme rundt på 
værkstederne, og de er alle kendt 
på fabrikken. Vedligeholdelsen for 
de to andre 
Terma-afdelinger 
i Lystrup og 
Herlev styres 
også fra Grenaa, 
så Mortens folk 
servicerer også 
dem.

Partnerskab
Fra at være ren leverandør har 
samarbejdet med Apro Danmark 

udvik-
let sig til 
partnerskab. De har 
lavet en samarbejdsaftale, 
der bl.a. indeholder aftalte priser 
på reservedele, avancer samt faste 
timepriser både i og udenfor normal 

arbejdstid. Det 
handler ifølge 
Carsten om gen-
sidig tillid. „Vi får 
da ind i mellem 
kontrapriser 
på nogle af de 
opgaver, Apro 

løser, men det er sjældent. For hvis 
vi f.eks. køber en port et andet sted, 
bliver det nemt noget bøvl med den 
efterfølgende service. Samtidig er 

både 
Morten og 
hans folk beha-
gelige at arbejde sammen 
med. De er gode til at tilpasse sig, 
og vi får præcist det, vi ønsker os.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Tekniker Carsten Rasmussen, Terma og direktør Morten Jakobsen, Apro Danmark

  DE ER GODE TIL AT 

TILPASSE SIG, OG VI FÅR 

PRÆCIST DET, VI ØNSKER 

OS



12 www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2020Advertorial

50 millioner kroner har det nye halm-
værk på 2.300 kvm. kostet Auning 
Varmeværk. Det var en nødven-
dighed at bygge nyt, da det gamle 
ikke lever op til de nye og skærpede 
miljøkrav fra 2025, og en renovering 
ikke var nok, forklarer driftsleder 
Hans Jørgen Larsen.

„Det er ikke kunst at sætte ild til 
en tot halm, kunsten er at få det, der 
ryger ud af skorstenen til at være så 
miljøvenligt som muligt. Det kan det 
gamle værk simpelthen ikke leve op 
til.“

Et grønt GMC-stempel
Den nye kedel er ikke endeligt i brug 
endnu, men den tager snart helt 
over fra den gamle.

„Lige nu kører den som test, så 
den lever helt op til de kommende 
miljøkrav, når den tager over. Det 
sker i løbet af april,“ fortæller han.

Det ser driftslederen meget frem 
til, da han har stort fokus på miljø.

„Røgen inde-
holder ikke så 
mange skadelige 
gasser og kulilte 
som før, fordi 
brandkammeret 
er blevet noget 
større. Så kan vi 
bruge ammoniak 
til at nedbryde 
det, fordi det 
kan nå en bestemt temperatur i det 
store rum, inden det ryger ud af 
skorstenen,“ forklarer driftslederen 
passioneret.

At den gamle, lille kedel er malet 
gul, mens den nye, store er malet 
grøn er dog en tilfældighed.

„Det er mere eller mindre tilfæl-
digt, men man kan godt sige, at 
den nye er et meget grønnere valg, 
end den gule. Og det har vi generelt 
et stort fokus på blandt andet via 
miljøgennemgangen med GMC. 
Man kan gøre meget for miljøet ved 
at forbedre vand, varme og lysfor-
brug, men det her, gør en kæmpe 
miljømæssig 
forskel.“

11.000 tons 
lokalt halm
En bondemand 
er netop kørt ind 
med et stort læs 
halmballer i hallen på det nye værk.

„Vi har kontrakt med 18 lokale 
landmænd, der alle er fra Djursland, 
som leverer 11.000 tons halm til 
værket. Det synes vi giver mening i 
forhold til miljøet, hvor flis transpor-
teres til Danmark langt væk fra.“

Det passer ind i bondemændenes 
cyklus, der ikke 
har så travlt om 
vinteren, hvor 
varmeværket kø-
rer på højtryk for 
at levere varme 
til frysende 
forbrugere.

„Vi har ikke 
haft rigtig vinter 
de sidste fire år, 

og det har derfor ikke været nødven-
digt at ty til olie eller træpiller. Det er 
også alt for dyrt, men kommer der 
en kold vinter nu, bliver det slet ikke 
nødvendigt, fordi det nye værk er 
meget mere bæredygtigt,“ fortæller 
han og fortsætter.

„Og så er det også bæredygtigt, 
at bondemændene kommer og 
henter asken, som de spreder ud på 
deres marker.“

Mulighed for udbygning
De tre ansatte på værket leverer 
varme til godt 1.500 forbrugere, 
hvoraf de 1.200 i Auning, mens 

de sidste 300 
i Pindstrup, og 
det eksisterende 
værk bliver indtil 
videre stående 
som reserve, så 
der med sikker-
hed kan leveres 

varme til forbrugerne. 
„Når det nye skal have service, 

eftersyn eller noget skal skiftes, så 
kan vi bruge det gamle værk.“

Driftslederen ser tilbage på en 
god og lærerig byggeproces.

„Det har været spændende at 
være med hele vejen. Nu har jeg 
set det hele blive bygget op stump 
for stump, og det giver ro på, netop 
fordi jeg ved, at det opfylder de me-
get skærpede miljøkrav fra 2025.“ 

Og skulle der blive brug for en 
kedel mere, er der plads til den.

„Der behøver ikke bygges ud, 
hvis det skulle blive aktuelt. Der-
udover har vi kig på en seks hektar 
mark ved siden af. Her kunne det 
være en mulighed med solfanger-
anlæg på længere sigt,“ afslutter 
han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

AUNING VARMEVÆRK SKIFTER TIL  

 MILJØVENLIGT HALMVÆRK

Der er ikke noget nyt i, at Auning Varmeværk fyrer med halm, det nye er, at det 

er en spritny kedel, de brænder halmen i, som lever op til de kommende miljøkrav, 

der stilles fra 2025. Skiftet til nyt gør, at de lever op til flere miljøkrav fra det 

lokale miljøstempel GMC.

  MAN KAN GØRE ME-

GET FOR MILJØET VED AT 

FORBEDRE VAND, VARME 

OG LYSFORBRUG, MEN 

DET HER, GØR EN KÆMPE 

MILJØMÆSSIG FORSKEL

  DET ER OGSÅ BÆRE-

DYGTIGT, AT BONDE-

MÆNDENE KOMMER OG 

HENTER ASKEN
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AUNING VARMEVÆRK SKIFTER TIL  

 MILJØVENLIGT HALMVÆRK

Driftsleder Hans Jørgen Larsen, Auning Varmeværk
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Otte elever hos Ole nåede lige 
at komme til teoriprøve den 12. 
marts, hvor det hele lukkede ned 
om aftenen. Både prøvesteder og 
manøvrebaner er lukket, og man må 
heller ikke sidde tæt sammen i bilen 
pt., så han kan ikke komme til at 
gennemføre undervisningen, selvom 
der er masser af indskrevne kunder. 
„Man skal følge en plan i den rigtige 
rækkefølge: Teori, manøvrebane, 
teori, og køre på vejen. Det kan jeg 
ikke med mine elever nu, så jeg er 
tvunget til at lukke ned.“

Kompensation for faste udgifter
Den erfarne kørelærer er ikke bange 
for at gå konkurs og har masser af 
kunder efter Covid-19. „Men det 
bliver så presset, jeg kommer til at 
skubbe holdene foran mig, og får 
meget mindre tid til at gennem-
føre undervisningen. Den tid, der 
er gået uden elever, kommer ikke 

igen. Derfor gik jeg på virk.dk, dog 
uden at finde noget, der passede til 
min situation. Jeg var lidt i vildrede: 
hvor er den blanket henne, jeg skal 
bruge? Så skrev jeg til hotline hos 
Jobcenter Norddjurs, hvorefter 
jeg meget hurtigt blev ringet op af 
Hanne Odgaard.“ Hun hjalp hurtigt 
Ole til at konkludere, at han skulle 
søge kompensation for sine faste 
udgifter på grund af det store om-
sætningstab.

Hanne er leder af virksomheds-
rådgivningen og den hotline, der kan 
hjælpe lokale virksomheder med at 
finde den ordning, der passer bedst 
til virksomheden, og hun opfordrer 
alle, der er i tvivl om, hvad de skal 
gøre, til at benytte sig af kommu-
nens hotline, eller blot kontakte 
deres faste virksomhedskonsulent i 
jobcentret.

„Vi kan jo ikke lave selve ansøg-
ningen for virksomhederne, men 

KØRESKOLEN KØRTE VILD PÅ VIRK.DK

Ole Danielsens køreskole Ole D i 

Auning er en af de virksomheder, 

der er gået helt i stå på grund 

af Covid-19. Heldigvis får han 

god rådgivning af Jobcentrets 

lokale hotline, hvor fem erfarne 

virksomhedsrådgivere sidder parate 

til at hjælpe.
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vi bruger meget tid på at holde os 
opdaterede på de forskellige mulig-
heder og ordninger. Uanset om det 
f.eks. handler om arbejdsfordeling, 
lønkompensation, sygedagpenge el-
ler kompensation for faste udgifter, 
kan vi rådgive den enkelte virksom-
hed bedst muligt. Vi kan hjælpe med 
at finde den rigtige vej og de rigtige 
blanketter, så de får gjort det korrekt 
første gang.“

Ole ville gerne 
klare det selv 
med at søge om 
tilskud og kon-
taktede derfor 
også Business 
Danmark, som 
han er medlem 
af, og spurgte 
dem, hvordan 
han skulle forholde sig. „Jeg fik 
der at vide, at jeg er berettiget til 
dagpenge, men ikke bagudrettet, så 

nu har jeg også meldt mig ledig for 
en sikkerheds skyld.“

Flexjobber og en  
førtidspensionist hjemsendt
Gunver Kold Jensen, der driver 
Allingåbro Hotel, er tvangslukket, 
men var også i tvivl om, hvordan 
hun skulle forholde sig med sine to 
medarbejdere, der er hhv. flexjobber 

og en førtids-
pensionist. „Jeg 
tog fat i Ma-
thilde Samble-
ben, som er min 
faste virksom-
hedskonsulent i 
Jobcentret. Hun 
fortalte mig, at 
der var en for-
mular, hvor jeg 

skulle påføre dato for hjem sendelse 
og hvornår jeg regner med, at min 
flexjobber skal i gang igen. Fordi 

formularen skulle indeholde cpr-
nummer, fik Mathilde det oplyst 
telefonisk og sendte formularen ind 
for mig. Han kan få suppleret op, så 
jeg ikke har omkostninger på ham, 
mens han er hjemme og samtidig 
ved jeg, at jeg følger reglerne og 
ikke snyder på vægten.“

Den kvindelige førtidspensionist 
endte også med at blive hjemsendt 
uden løn indtil videre, så Gunver har 
med Jobcentrets hjælp sikret, at 
begge medarbejdere bliver i jobbet, 
uden omkostninger for virksomhe-
den.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

KØRESKOLEN KØRTE VILD PÅ VIRK.DK

  VI BRUGER MEGET TID 

PÅ AT HOLDE OS OPDATE-

REDE PÅ DE FORSKELLIGE 

MULIGHEDER OG 

ORDNINGER
Hanne Odgaard, Jobcenter Norddjurs

Kørelærer Ole Danielsen, Ole D
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„Vi kan simpelthen se, det virker hos 
os,“ fortæller Søren, der også råder 
til, at der skal være en vis form for 
ressourcer for at 
komme i gang. 
„Det gælder 
både økonomi 
og incitament, 
og mange vil 
tænke, hvordan 
får vi råd til det. Her er en god med-
arbejderkultur, der ikke er fordoms-
fuld over for akademikere, men vi er 
som produktionsvirksomhed vant til 
at fokusere på, hvad der økonomisk 
kommer ud af det. Vi har bevist, at 
det kan gå, og er inde i en periode, 
hvor vi gør det rigtigt. Det bidrager 
Rasmus i høj grad til, og vi står me-
get stærkere end for et år siden.“

ISO som startprojekt
Søren mødte Rasmus, fordi han ind-
samlede data til et medlemskatalog 

i Erhverv Grenaa. „I den forbindelse 
lavede vi sammen med Jobcenter 
Norddjurs en aftale om en praktik-

periode med 
løntilskud i 
tre måneder, 
hvor jeg skulle 
hjælpe virksom-
heden med 
at implemen-

tere kvalitets ledelsessystemet 
ISO9001,“ fortsætter Rasmus. 

„Det har været en stor fordel 
med en helt konkret startopgave. 
Det var rigtig langhåret, og hvis jeg 
skulle have lavet det selv ved siden 
af driften, ville det have taget lang 
tid,“ mener Søren. „Vi supplerer 
hinanden rigtig godt og ser tingene 
fra hver sin synsvinkel. Det er to 
verdener, der mødes, den akademi-
ske og den praktiske, og det skaber 
både en fast retning og mange nye 
muligheder.“

AKADEMIKER I 
PRODUKTIONSVIRKSOMHED 
MEDVIRKER TIL VÆKST

At en Cand. Merc. i organisation og strategi 

kan bidrage til udvikling og vækst i en 

hard-core produktionsvirksomhed, er nok 

ikke det billede, de fleste virksomhedsledere 

ser for sig. Ejerleder Søren Nymark fra 

den spåntagende maskinfabrik Nymark og 

Fogh Teknik ApS har efter en succesfuld 

prøveperiode, fastansat akademikeren 

Rasmus Kristian Schøning.

  DET SKABER BÅDE EN 

FAST RETNING OG MANGE 

NYE MULIGHEDER



www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2020 17Advertorial

Digitalisering og automatisering
Det er ikke alene de nye kunde-
muligheder ISO certifikatet giver 
adgang til, de to ser perspektiverne 
i. „Selv om jeg egentlig er uddan-
net automekaniker for længe siden, 
har jeg slet ikke den store tekniske 
indsigt, men jeg har fået ansvaret 
for det meste 
administrative 
arbejde, og kan 
som akademiker 
tænke andre 
tanker,“ siger 
Rasmus. „Jeg 
vurderer tingene 
analytisk, og vi 
har meget stort 
fokus på både at 
digitalisere vores processer og øge 
automatiseringsgraden.“

„Vores ledergruppe består af 
i alt fire, og vi er blevet stærkere 
sammen efter Rasmus er kommet 

med, blandt andet fordi vi nu arbej-
der mere strategisk. Vi har også 
øget opmærksomheden på vores 
kommunikation, hvor nye interne 
infoskærme skaber bedre sammen-
hold mellem både ledelse, dag- og 
aftenhold,“ supplerer Søren, der 
er glad for, at alle i virksomheden 

har taget super 
godt imod alle 
tiltagene.

Tilmeldt  
jobbørs
Søren har 
tidligere tilmeldt 
virksomheden 
den ægtefælle-
jobbørs, som 

Erhverv Grenaa har sat i søen sam-
men med Jobcenter Norddjurs. „Ud 
over at opfordre andre virksomheder 
til at tilføre akademikere til deres 
organisation, ser jeg gode perspek-

tiver i jobbørsen. Rasmus er netop 
flyttet til egnen fordi hans hustru 
fik arbejde på Museum Østjylland 
som museumsinspektør og hans 
ansættelse højner chancen for, at de 
bosætter sig permanent i området.“

„Jeg har roser til jobcentret, fordi 
de gav mig plads og grønt lys til de 
tre måneders prøvetid. De kunne 
have sagt nej til praktikken,“ runder 
Rasmus af.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

AKADEMIKER I 
PRODUKTIONSVIRKSOMHED 
MEDVIRKER TIL VÆKST

  RASMUS ER NETOP 

FLYTTET TIL EGNEN 

FORDI HANS HUSTRU FIK 

ARBEJDE PÅ MUSEUM 

ØSTJYLLAND SOM 

MUSEUMSINSPEKTØR

Rasmus Kristian Schøning og ejerleder Søren Nymark, Nymark og Fogh Teknik ApS
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 GRILLMESTER PALLE KAN IKKE STÅ FOR EN  

GOD HANDEL

Palle er en vaskeægte handelsmand, der elsker 

mad, hygge og at være social. Det sker ofte 

over et godt stykke kød hjemme i privaten, 

hvor han styrer takterne ved grillen. Men det 

sociale behov dækkes også, når han går på 

arbejde, til crossfit eller sælger og bytter ting.

Partner og medejer Palle Mikkelsen, Mercatus A/S
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Røgen suser op fra Weber-grillen, da han løfter låget. I 
dag er der meget vind og det er køligt, men det afhol-
der ikke 49-årige Palle Mikkelsen fra at grille.

„Jeg griller i alt slags vejr. I regn, storm og sne. Jeg 
tog faktisk et billede for et par år siden, hvor jeg havde 
skovlet en sti i sneen hen til grillen, for selvom der 
lå sne, så skulle det ikke hindre mig i at grille et godt 
stykke oksekød,“ smiler Palle.

Bilnørd og crossfit
Palles åbne og meget sociale 
personlighed er lidt i modstrid 

til indkørslen, hvor der står 
tre biler på række, så 

der ikke er plads til 
gæsternes biler.

„Jeg er ud-
dannet mekaniker og startede kort 

tid efter som bilsælger og blev 
salgschef og filialchef. Jeg er 
en vaskeægte handeIsmand. 
Det er også grunden til, at vi 
har tre biler ude i indkørslen. 
Jeg kan simpelthen ikke stå 
for en god handel,“ forkla-
rer han.

Først for står en 
Peugeot 607, derefter en 
Ford C-Max og til sidst 
en Mercedes E320, men 
der er også tre med 
kørekort i huset. Palle 
sørger dog for selv at 
hoppe i den sølvgrå 
Mercedes.

„Når jeg har så 
stor en kærlighed til 
god mad, rødvin og 
biler, kræver det 
også, at jeg træner 
lidt. Så jeg har 
gået til crossfit i 
godt fem år. Det er 
selvfølgelig også 
det sociale, jeg 
kan lide.“

Campingferie uden campingvogn
Det er ikke kun biler, Palle køber og sælger, det er nær-
mest alt, og der er ikke langt fra tanke til handling.

„I sidste uge byttede jeg spontant min kafferister til en 
sous vide, fordi jeg synes, det var på tide at opgradere til 
en professionel model, der kan klare store udskæringer. 
Det kan godt være hårdt for min kone Tina, at jeg laver 

så spontane handler, der er nemt 
noget, der kan være væk, når 
hun kommer hjem,“ griner han.

Palles to piger Julie på 18 
og Ditte på 15 glemmer aldrig 
sommer ferien i Legoland.

„Pigerne havde glædet sig 
længe til at skulle på camping-
ferie. Jeg havde for sjov sat 
campingvognen til salg for at 

se, hvad jeg kunne få for den. En fra Sjælland ville købe 
den her og nu til en pris, jeg ikke kunne sige nej til. Så 
han hentede den i Billund,“ forklarer han og fortsætter:

„Hahaha, det glemmer de aldrig. For vi skulle pakke 
alle tingene fra campingvognen over i bilen, og det var 
så den ferie. Så nu vil de hellere på charterferie.“ 

Fra byen til havnen
Hvis du synes, at Palles ansigt virker bekendt, kan det 
være, du har købt en bil af ham, da han har solgt biler til 
hele Djursland, men de seneste fem år har Palle været 
ansigtet udadtil, som koordina-
tor i ShopiCity i Grenaa.

„Derudover har jeg mit eget 
firma og har haft en masse kon-
sulentopgaver rundt omkring. 
Derfor har jeg været ved at 
drukne i arbejde,“ siger han.

Da han ifølge egne ord runder 
version 5,0 i maj, er det på tide 
at sadle om. 

„Det bliver dejligt at samle 
det hele i en stilling som medejer og partner i Mercatus 
A/S. Det glæder jeg mig meget til.“

Fra 1. maj er havnen hans nye domæne. 
„Jeg regner da med, at vi skal have købt en grill til 

kontoret, så vi kan grille i pauserne,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

 GRILLMESTER PALLE KAN IKKE STÅ FOR EN  

GOD HANDEL

  DET ER OGSÅ GRUNDEN 

TIL, AT VI HAR TRE BILER 

UDE I INDKØRSLEN. JEG KAN 

SIMPELTHEN IKKE STÅ FOR EN 

GOD HANDEL

  DET KAN GODT VÆRE 

HÅRDT FOR MIN KONE TINA, 

AT JEG LAVER SÅ SPONTANE 

HANDLER, DER ER NEMT NOGET, 

DER KAN VÆRE VÆK, NÅR HUN 

KOMMER HJEM
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Er COVID-19 at anse som force majeure i 
kontraktforhold? Og hvordan forbereder man 
virksomheden bedst på lignende udbrud i 
fremtiden?

Force majeure i kontraktforhold
Efter dansk ret betyder en force majeure-
begivenhed ansvarsfrihed for den part, som 
ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til 
en kontrakt. Vurderingen af hvorvidt COVID-19 
under dansk ret kan kvalificeres som force 
majeure, beror i første omgang på kontraktens 
indhold. 

Indeholder kontrakten ingen force majeure klau-
sul, bliver særligt to betingelser afgørende; Den 
første betingelse er umulighed, forstået derved, 
at kontrakten på ingen måde kan opfyldes uan-
set ekstra omkostninger. Den anden betingelse 
er upåregnelighed, forstået således, at udbrud-
det af COVID-19 og tilhørende følgevirkninger 
ikke må have været forudsigeligt på tidspunktet 
for indgåelse af kontrakten. 

Er der derimod i kontrakten indsat en klausul 
om force majeure, men medtager denne ikke 
epidemier, pandemier, sundhedskriser m.v., er 
det tvivlsomt, hvorvidt udbruddet af COVID-19 
vil blive anset for force majeure. 

Det skal bemærkes, at efter dansk ret er adgan-
gen til at påberåbe sig force majeure betinget af 
loyal underretning til sin samarbejdspartner. 

I nogle lande er det ikke muligt at påberåbe 
sig force majeure, når en sådan klausul ikke 
er indsat i kontrakten. Således bliver lovvalget 
afgørende i internationale kontraktforhold. 

Fremtidige kontrakter
For fremtidige kontrakter er det en god idé at 
overveje, hvorvidt der skal tages forbehold for 
lignende sygdomsudbrud, pandemier m.v. Der-
til skal det nævnes, at for de nye aftaler, som 
indgås efter udbruddet af COVID-19, vil følge-
virkningerne heraf formentlig være påregnelige, 
og dermed ikke en force majeure-begivenhed.

COVID-19 SOM FORCE MAJEURE KONTRAKTFORHOLD
KLUMME – ADVOKAT

Af Jørgen Lindhardt Steffensen
advokat (H) og partner, 
Lindhardt Steffensen Advokater A/S, 
www.lsa-advokater.dk

Handel Grenaa
På en ekstraordinær general-
forsamling i ShopiCity i 
 Grenaa blev foreningens nye 
navn Handel Grenaa enstem-
migt vedtaget. Bestyrelsen 
har desuden konstitueret sig:
Formand Torben  Johansen 
(Viden Djurs), næstfor-
mand Henning Meisler 
(Louis Nielsen), kasserer                       
Elin Andersen (Ret & Råd), 
sekretær Lise Kristensen 
(Djurslands Bank), Henrik 
 Sørensen (Lokalavisen), 
 Jesper Mortensen (Mourit-
sens eftf.), Martin Nielsen 
(Talkompagniet) samt sup-
pleanterne Hanne Rasmus-
sen (Bolignyt) og Lise Krogh 
(Kama Kaffe).

Torvet Pølsebod og 
 Havnens Pølsevogn
Henrik Andersen har solgt 
Torvet Pølsebod og Havnens 
Pølsevogn i Grenaa til David 
Allermand, der i forvejen 
driver otte andre pølsevogne 
beliggende i Horsens, Juels-
minde, Vejle, Randers og 
Aalborg.

Erhverv Grenaa medlemsmøde
30. april 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 
Grenaa. Mulighed for gæstedeltagelse. 
www.erhvervgrenaa.dk

Business Djursland 
generalforsamling
30. APRIL kl. 17:00-21:00, Kolind+, 
Bugtrupvej 33, 8560 Kolind.

Vi håber at kunne afholde generalfor-
samlingen i Kolind+. Såfremt det ikke 
kan lade sig gøre ved fysisk fremmøde 
vil generalforsamlingen foregå online, 
i form af live-stream med mulighed 
for spørgsmål, debat mv. Vi kommer 
naturligvis med mere information om 
denne løsning hvis det bliver aktuelt.
Dagsordenen for årets generalforsam-
ling er som følger:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsesformands beretning for 

det forløbne år
• Regnskabets aflæggelse og 

 godkendelse
• Budget og kontingent fremlægges og 

godkendes
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

jf. vedtægterne
• Valg af 1 revisor
• Evt.
Forslag til behandling på den ordinære 
generalforsamling skal være indgivet 
til bestyrelsen senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen 
kan gøre indkomne forslag offentligt 
tilgængelige.

Madsamarbejde stopper
Med udgangen af i år stopper 
samarbejde mellem Norddjurs 
og Randers Kommuner om 
madlevering.
Samarbejdet er i 2018 af både 
Klagenævnet for udbud og 
Ankestyrelsen erklæret lovligt 
og inden for rammerne af 
såvel udbudslov som kom-
munalfuldmagt. Alligevel må 
samarbejdet stoppe med 
udgangen af 2020, da Social- 
og Indenrigsministeriet har 
afgjort, at der ikke er lovhjem-
mel til det tværkommunale 
samarbejde. 
Kommunerne har fået frist fra 
ministeriet til at stoppe samar-
bejdet eller at etablere det i en 
anden form inden udgangen 
af 2020. 

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
41270853 MR Grenå ApS .............................................. 01.04.2020
41269081 Fitness Grenaa ApS ...................................... 31.03.2020
41266864 Liton ApS .......................................................30.03.2020
41263474 Nyborg Sørensen ApS .................................. 27.03.2020
41249625 Ngineering ApS ............................................. 19.03.2020
41247703 CLUSTER 7-9-13 ApS ...................................18.03.2020
41238321 Bank Hansen Ejendomme ApS ....................13.03.2020
41232641 Gammel Viborgvej ApS ................................. 11.03.2020
41216999 Farvelfedt ApS...............................................05.03.2020
41266422 Hyllested Murerforretning ApS ....................30.03.2020
41254769 Møllerens Hus A/S ........................................23.03.2020

41254475 AEA Ejendomme ApS ...................................23.03.2020
41252197 MALA I ApS ..................................................20.03.2020
41250623 we.supply aps ...............................................20.03.2020
41243783 Kjøbstaden ApS .............................................16.03.2020
41235071 Min Købmand Voldum ApS........................... 12.03.2020

Selskabsændringer
39016524 Heta byggeselskab og rekruttering ivs ..............31.03.2020 0)
39106582 Hekla Smede og Maskinværksted ApS .............26.03.2020 4)
31746027 NORDDJURS OPPBYGG A/S ...........................24.03.2020  4)
40938249 Substanz Research ApS .....................................20.03.2020 3)
36411236 TOTALOMBYG IVS ............................................16.03.2020 4)

36961716 Brdr. Laursen IVS ...............................................06.03.2020 4)
38841874 Spancom ApS .....................................................06.03.2020 4)
38655663 S.N.A.P Montage IVS ........................................05.03.2020 2)
32084397 BALTIC MARINE SURVEY ApS .........................30.03.2020 3)
14899391 KLINIK 1 AF 1991 HOBRO ApS .........................30.03.2020 3)
35527192 Fadeit ApS .......................................................... 27.03.2020 4)
39671239 KIDS D‘ LUX IVS.................................................25.03.2020 3)
37890383 Brøgger ApS Tømrerfirmaet .............................18.03.2020  4)
33779267 SLH af 7. september 2018 ApS .........................16.03.2020 4)
80158416 FINN POULSEN VVS ApS.................................. 11.03.2020 1)
32328946 IA UDVIKLING ApS ............................................06.03.2020 4)
0)  Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 
afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst

AFLYST
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
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Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 8,2% -0,9%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -1,7% 14,3%
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid

velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om

boligmarkedet.

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,

Boligsidens Markedsi…
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Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -10,4% 27,7%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 11,0% -14,9%
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid

velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om

boligmarkedet.

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,

Boligsidens Markedsi…
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk
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Glenn og jeg klikkede bare
Skal vi være mindre eller skal 
vi udvikle os og investere? Det 
var en af de overvejelser, Peter 
gik og tumlede med.
„Jeg fandt mig en rådgiver i 
samarbejde med min revisor. 
Det blev Glenn Pedersen, som 
blev professionel bestyrelses-
formand i Vognsen & Co A/S. 
Vi klikkede bare fra starten. 
Han har aldrig lavet andet end 
turn-arounds. Sammen fik vi 
lavet en lavpraktisk plan, som 
selv en håndværker som mig 
kan forstå. Glenn er dygtig til 
at få noget stort og komplekst 
bidt op i små bidder, der er til 
at håndtere.“

I mål med fem års plan
Der blev lavet en plan for fem 
år siden. Den blev fulgt og det 
meste er lykkedes ifølge Peter. 
„Jeg har accepteret, at man 
ikke kan spare sig rig. Jeg har 
nok tidligere lidt misforstået 
sparet for meget, fordi jeg er 
en almindelig tømrer uden en 
forretningsmands viden. Jeg 
blev klar over, at der skal en 
større og dygtigere organi-
sation til, så vi fik luft til at 
udvikle os. Før var det firmaet, 
der løb med mig, nu er det 
mig, der løber med firmaet, 
og det er faktisk en rigtig god 
fornemmelse. Vi har været 
omkring alle led i vores interne 
processer. Vi er alle blevet 
meget mere effektive, men 
også meget tungere både 
administrativt og økonomisk. 
Vi har f.eks. fået en dygtig 

økonomichef, som jeg ellers 
ikke havde haft råd til. Det var 
en tung beslutning for fem år 
siden. Det viste sig at være 
en god beslutning. Vi kunne 
være lukket, men det havde vi 
nok gjort alligevel, hvis jeg ikke 
havde taget den.“

Vokseværk på alle parametre
Medarbejderstyrken er for-
doblet, omsætningen mere 
end fordoblet, og resultatet er 
mangedoblet fra et efter-skat 
resultat i 2015 på beskedne 
0,2 mio kr. til 3,5 mio. kr. i 
2019. I samme periode er 
egenkapitalen i virksomheden 
vokset fra 1,9 mio. kr. til 12,3 
mio. kr.
Peter forventer en positiv 
udvikling i vækst og bundlinje. 
„Corona er en bøvlefaktor 
og koster nogle penge, men 
byggebranchen er ikke så 
hårdt ramt lige nu. Det vil få 
betydning, men omfanget er 
svært at gennemskue. Måske 
skruer vi forventninger ned i 
21 og 22, men det får ikke stor 
betydning i år. Vi nok skal få et 
godt år.“
Tømrermesteren, der i dag 
driver virksomheden sammen 
med sin kompagnon Dann 
Jensen, vil gerne have gang i 
en ny fem års plan og samtidig 
udvide bestyrelsen. „Vi er ikke 
færdige med at udvikle os og 
lave planer. Der kommer nok 
en ny formand i løbet af året. 
Glenn har løst opgaven til stor 
tilfredshed, og nu skal der så 
en ny profil til.“

Vækst med prof bestyrelse og femårsplan
Direktør Peter Vognsen, Vognsen & Co A/S

VOGNSEN & CO A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel

Regnskabsafslutning 31-12-2019

Bruttofortjeneste 65,3 (48,6)

Resultat før skat 4,5 (4,9)

Egenkapital 12,3 (8,7)

Antal ansatte 120
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Efter finanskrisen var 
tømrer mester Peter 
Vognsen fra Knebel 
een af dem, der havde 
det svært og ikke rigtig 
vidste, hvordan han 
skulle komme videre. 
Det blev en kickstart 
for fem år siden med 
stor vækst i både 
omsætning, bund linie 
og medarbejderantal.
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Alle data er indhentet i perioden 
10.03.2020-01.04.2020
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 

3 DAYS OF DESIGN APS
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 2

ACTUEL APS
Ankjærshøj 8, Boeslum, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 10,1 (3,4)
Resultat før skat 0,7 (-0,3)
Egenkapital 0,3 (-0,2)
Antal ansatte 21

ADVOKATFIRMAET 
NØRUP-HANSEN APS
Ramtenvej 59, Mogenstrup, 
8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (0,9)
Resultat før skat 1,3 (0,3)
Egenkapital 8,8 (7,8)
Antal ansatte 2

ALBERTINELUND CAMPING A/S*
Albertinelund 3, Albertinelund, 
8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,4)
Resultat før skat -0,3 (0,4)
Egenkapital 1,9 (2,2)
Antal ansatte 2

AVIS-TRYK A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 16,5 (12,8)
Resultat før skat 1,5 (0,2)
Egenkapital 2,4 (1,3)
Antal ansatte 20

BB KOMMUNIKATION APS*
Sletten 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,2)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,6)
Antal ansatte 6

BERINGS MURERFORRETNING APS
Hønebjergvej 21, Søby, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,3 (0,7)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 2

BIRGIT EGGERT, 749 GRENÅ APS*
Havnevej 128A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,8 (3,7)
Resultat før skat 0,7 (0,9)
Egenkapital 0,9 (1,1)
Antal ansatte 9

BOEL DENMARK APS*
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,8)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,9 (1,1)
Antal ansatte 2

BYGGEFIRMAET 
LINDGAARD NIELSEN APS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 7,2 (9,8)
Resultat før skat 0,2 (-0,2)
Egenkapital 1,4 (1,3)
Antal ansatte 15

BØRGE LINDGREEN’S EFTF. 
V/HENNING BJERRE VVS APS
Teknologivej 26, Bredstrup, 
8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,8)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 6

CIN APS
Lillegade 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,8)
Resultat før skat -0,3 (-0,6)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 7

CON PRO - 
CONCRETE PROJECTS APS*
Græsbjergvej 21, Thorup, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,5 (2,3)
Resultat før skat -0,0 (0,2)
Egenkapital 0,7 (0,9)
Antal ansatte 2

DANPOR A/S
Sletten 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 14,5 (12,7)
Resultat før skat 3,2 (1,9)
Egenkapital 9,7 (7,2)
Antal ansatte 27

DB EBELTOFT APS*
Dalsgårdsvej 3, Dalsgård, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 4,8 -
Resultat før skat 3,1 -
Egenkapital 2,5 -
Antal ansatte 3

ENSO DENMARK A/S*
Industrivej 3, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 6,6 (4,7)
Resultat før skat 1,1 (0,2)
Egenkapital 1,2 (0,4)
Antal ansatte 9

F H TRYKLUFT APS*
Hovgårdvej 2, Rodskov, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 6,1 (6,1)
Resultat før skat 4,3 (4,4)
Egenkapital 4,5 (4,1)
Antal ansatte 7

GILSAGER APS*
Andrupvej 6, Vrinners, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital -0,0 (-0,0)
Antal ansatte 2

GLESBORG SNEDKER- OG 
TØMRERFORRETNING APS*
Glesborg Bygade 66, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 3

GROUP GRENAA APS*
Rosengade 1B, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 2,7 -
Resultat før skat 0,6 -
Egenkapital 0,5 -
Antal ansatte 7

GRØNFELD BYGGECENTER A/S
Smedebakken 1, Grønfeld, 
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 6,0 (6,7)
Resultat før skat 0,7 (1,6)
Egenkapital 3,9 (4,5)
Antal ansatte 13

GUDMANN & SØN APS
Søgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,1)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,9 (1,0)
Antal ansatte 3

Hemp Bio ApS
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,0)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,0)
Antal ansatte 3

H.N. WORKERS MONTAGE APS
Strandparken 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 9,5 (8,5)
Resultat før skat 2,0 (1,7)
Egenkapital 1,7 (1,4)
Antal ansatte 19

HENRIK THOMSEN ERHVERV A/S*
Strandgårdshøj 1A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste -0,4 (-0,0)
Resultat før skat -0,5 (-0,8)
Egenkapital 20,3 (20,7)
Antal ansatte 2

HESØ GROUP APS*
Havnevej 10B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 5,2 (4,2)
Resultat før skat 16,5 (3,2)
Egenkapital 18,9 (4,9)
Antal ansatte 3

HJELM & HENRIKSEN A/S*
Hans Winthers Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 5,8 (6,7)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 12

INTERNATIONAL FURNITURE A/S*
Industrivej 17, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 6,0 (6,1)
Resultat før skat 1,7 (1,2)
Egenkapital 6,3 (6,0)
Antal ansatte 10

INTERSPORT GRENAA APS*
Nørregade 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,6)
Resultat før skat -0,2 (-0,2)
Egenkapital -0,4 (-0,2)
Antal ansatte 3

JS-BYG APS
Energivej 10, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,8)
Resultat før skat 2,4 (1,8)
Egenkapital 2,8 (2,4)
Antal ansatte 15

KAMF A/S
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 13,2 (14,6)
Resultat før skat 0,7 (2,6)
Egenkapital 7,2 (7,8)
Antal ansatte 21

KOLIND BOGHANDEL APS*
Bredgade 20, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,5)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 2

KOMPONENTHUSET A/S
Nordhavnsvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,8)
Resultat før skat 1,0 (1,2)
Egenkapital 3,0 (2,7)
Antal ansatte 3

L-TEK A/S
Auningvej 91C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 22,2 (12,8)
Resultat før skat 9,0 (0,6)
Egenkapital 22,8 (15,8)
Antal ansatte 100

Lb-Consult A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 28,1 (23,9)
Resultat før skat 2,8 (1,0)
Egenkapital 6,4 (4,2)
Antal ansatte 39

LUMAT A/S
Møllebakkevej 9, Ålsø, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,8)
Resultat før skat -0,2 (-0,0)
Egenkapital 1,8 (2,0)
Antal ansatte 4

LYNEBORG GRØNT APS
Århusvej 56, Ring, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,7)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 2,3 (1,9)
Antal ansatte 6

LYNGBY ENTREPRENØR APS*
Askhøjvej 12, Lyngby, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,9)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 4

MICHAEL & HUSSNEDKEREN A/S*
Røndevej 15, Egsmark, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 5,8 (3,4)
Resultat før skat 1,0 (0,9)
Egenkapital 1,7 (1,1)
Antal ansatte 9

MIKKELSEN-HAVE APS*
Nimtoftevej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte 2

MOTHER GOOSE A/S*
Energivej 134, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,2)
Resultat før skat 0,0 (1,4)
Egenkapital 1,5 (1,5)
Antal ansatte 3
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MOTOR-CENTRUM APS*
Knivej 4, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,3)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 4,5 (4,6)
Antal ansatte 5

MP ADVOKATER APS
Jernbanegade 22A 1 tv, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,7 (2,5)
Resultat før skat 0,4 (0,6)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte 5

NIELS SØBORG OTTESEN APS
Storegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,3)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 5,2 (5,2)
Antal ansatte 7

O.H. Teknik A/S
Hornbjergvej 10, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat 0,4 (0,6)
Egenkapital 1,2 (1,3)
Antal ansatte 2

NT NØDAGER APS
Nødagervej 67, Nødager, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,1)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 2,0 (1,6)
Antal ansatte 11

PAUSTIAN SNEDKERI A/S*
Energivej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 7,7 (9,3)
Resultat før skat -2,4 (0,2)
Egenkapital 3,3 (4,6)
Antal ansatte 23

PH AUTOMATION APS*
Industrivej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,8)
Resultat før skat 0,8 (0,6)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 2

PUNKTUM - FINALE APS
Moesbakken 3, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,4 (0,5)
Antal ansatte 7

REAL SERVICE APS
Hovedgaden 12, Ø Alling, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,4 (1,3)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 15

RF-ANHOLT APS
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,4 (2,1)
Resultat før skat 0,5 (1,2)
Egenkapital 2,2 (2,3)
Antal ansatte 2

SAFE AIR DIVING A/S*
Dyrhøjvej 3, Egens, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,6 (1,0)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital -1,7 (-2,0)
Antal ansatte 2

SCANPARTS CO. LTD. A/S*
Vibæk Strandvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,2)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 4,0 (3,6)
Antal ansatte 2

SCHMIDT AUTO CARE APS
Floravej 23, Dråby, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,1)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,5 (-0,5)
Antal ansatte 3

SEH AUTODELE A/S
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (-0,2)
Egenkapital 5,4 (5,5)
Antal ansatte 2

SKØDSHOVED BADEHOTEL APS
Vestre Strandvej 24, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (0,0)
Resultat før skat -0,2 (-0,2)
Egenkapital 0,4 (0,5)
Antal ansatte 3

SOENDERGAARD APS
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 9,2 (7,8)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 2,0 (1,9)
Antal ansatte 19

Spar Grenå ApS
De Lichtenbergs Vej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,4)
Resultat før skat 0,5 (-0,9)
Egenkapital -0,3 (-0,6)
Antal ansatte 8

SPORTIGAN AUNING APS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,4 (0,4)
Antal ansatte 3

TH BETON A/S
Ny Lufthavnsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,6 (2,2)
Resultat før skat -1,2 (0,6)
Egenkapital 2,7 (4,5)
Antal ansatte 3

TIDENS VINDUER APS*
Dagstrupvej 21A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,8)
Resultat før skat 0,4 (-1,3)
Egenkapital 1,3 (1,0)
Antal ansatte 4

TREND MOGENSEN APS*
Hvedevej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,6)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 2

TRENDYLIVING A/S*
Århusvej 25, Ugelbølle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,4)
Resultat før skat -0,3 (-0,8)
Egenkapital -0,0 (0,3)
Antal ansatte 7

TØMRERMESTER SVEND ERIK 
SØRENSEN A/S
Tved Bygade 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 12,6 (10,9)
Resultat før skat 2,0 (1,4)
Egenkapital 2,6 (2,1)
Antal ansatte 24

VAM A/S
Limevej 5, V Alling, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 92,4 (94,2)
Resultat før skat 4,0 (11,3)
Egenkapital 45,9 (45,6)
Antal ansatte 131

VOGNMAND GERT ANDERSEN A/S
Auningvej 41, Kastrup, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (3,7)
Resultat før skat 0,3 (2,1)
Egenkapital 6,3 (7,6)
Antal ansatte 21

WORTH KEEPING APS
Ydesmindevej 9, Hvalskov, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,7)
Resultat før skat -0,2 (0,3)
Egenkapital 0,0 (0,2)
Antal ansatte 2

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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

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

Grundlagt i 1964 

– STADIG DANSK  

OG LOKALEJET

E.Møllers Auto ApS

SÅ LÆNGE LAGER HAVES
NORMALPRIS 5.995

  Gyvelbakken 2 · 8500 Grenaa 
Tlf. 86 32 65 66  www.emollersauto.dk

MØD OS PÅ
E.Møllers Auto ApS
Randersvej 2 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 65 66
Salg og udlejning af Brenderup trailere

https://lsalaw.dk/
https://u-sinding.dk/
http://www.emollersauto.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 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

Hvad tæller 
for dig?

https://www.mfnorddjurs.dk/
https://www.kovsted.dk/
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv

