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INDHOLD
Solid bygge- og
entreprenørvirksomhed
• Stærke kompetencer indenfor byggerier
og entrepriseformer
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VVS-installation

per møller

• Egenproduktion indenfor jord- og kloak-,
beton- og murerarbejder

Risskov: Arresøvej 41 / Grenaa: Energivej 20
Tlf. 8632 3511 · www.rjakobsen.dk

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

Palle Mikkelsen har altid set positivt på erhvervsnetværk, men han havde aldrig
drømt om, at han ville få en ny medarbejder ud af det. Nu ser han, at netværk kan
give meget andet end kunder.
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www.permoeller.dk

Fra sygeplejerske
til ansvarlig for
frugt- og grønt i Let-Køb
som småjobber

8 MUSEER ER DET VIGTIGSTE I VERDEN
Vores kulturarv er afgørende vigtig, mener chefen for Museum Østjylland, for vi
har alle behov for at vide, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Efter hans mening er
museer derfor det vigtigste i verden.

10 BILEN&BOSSEN: DEN SKAL
MINE FOLK IKKE PILLE VED
Allerede da han kom i mekanikerlære i 1954 reparerede han Ford A, som der kom
en del af i værkstedet på Skive-egnen. Svend Pilgaard reparerer selv sin egen
Ford A, og hans ansatte mekanikere skal ikke bryde sig om at pille ved den.

8

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

Helga Wichmann Johannesson mener, hun som ung leder skulle vise, hun kan sit
kram mere, end hvis hun havde været ældre og mere erfaren. Men samtidigt opfordrer hun andre unge til at tage lederansvaret på sig, for der er gode lærepenge
i det.

6 NETVÆRK GAV
NY MEDARBEJDER OG VÆKST

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

• Et medarbejderteam fordelt på egenproduktion
og projektledelse
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14 DIGITAL GRENAA-MOTORVEJ
RULLES UD NU
16 VI ER HELT VILDT BEVIDSTE OM VORES
DRIFTSOMKOSTNINGER
18 VALGTE UDDANNELSE
FREM FOR FYRINGER

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

10

STEM PERSONLIGT PÅ EN ENERGISK POLITIKER
OG ERHVERVSMAND MED HANDLEKRAFT!

20 KOKKEN OG VILDMANDEN
22 VI VOKSER I GRENAA
24 JEG ELSKER LIVET PÅ KALØ

Grenaamotorvej og letbane
God infrastruktur er afgørende for, at vi bliver flere indbyggere
og virksomheder i Norddjurs. Grenaamotorvejen skal etableres
snarest muligt. Letbanen skal have halvtimesdrift hele dagen, og
priserne skal være til at betale.

Personprofil Forstander Nikolaj Houkjær, Kalø Økologisk Landbrugsskole [forsidefoto] Forstanderen på Kalø Økologisk Landbrugsskole
har med baggrund i hotel- & restaurationsbranchen altid arbejdet meget og på
skæve tidspunkter. Han bor i dag i en tjenestebolig på skolen og har derfor først
„rigtigt fri“, når han har ferie med sin familie.

Effektiv virksomhedsservice
Det skal være let at drive virksomhed i Norddjurs. Vi skal
minimere alt bureaukrati og sikre kvik, smidig og løsnings
orienteret sagsbehandling. Vi skal selv være tovholdere i vores
erhvervsservice, så vi kan blive mere resultatfokuserede.

24

Lad de private virksomheder komme til
Vi skal undgå offentligt opgavetyveri. Vi får bedre løsninger og
sparer penge, hvis vi lader private byde på flere opgaver.

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

Erhverv Djursland udgives af kommunikationsbureauet Mercatus A/S,
Færgevej 1, 1., 8500 Grenaa

Hurtig net- og mobiladgang for alle
Det er vigtigt for både borgere og virksomheder, at vi får
superhurtig internetadgang og mobildækning overalt i Norddjurs.
Det giver også bedre muligheder for hjemmearbejdspladser.
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Leder Helga Wichmann Johannesson, Stald Spir

Helga Wichmann Johannesson mener, hun som ung leder
skulle vise, hun kan sit kram mere, end hvis hun havde
været ældre og mere erfaren. Men samtidigt opfordrer hun
andre unge til at tage lederansvaret på sig, for der er gode
lærepenge i det.
Hun er 34 år og har allerede været
rundt med folk, der er ældre end
leder i to år med ansvar for den
hende selv. Det er langt nemmere
daglige drift af en rideskole. Hun symed dem, der er yngre. Generelt
nes, det er sjovt og alsidigt at være
ville mere erfaring have gjort livet
den, der holder tøjlerne, men også
lettere for hende.
skræmmende
„Jeg har
at måtte lege
prøvet at skulle
NÅR MAN IKKE ER
blæksprutte og
afskedige en
skaffe personale SÅ GAMMEL, SKAL MAN
medarbejder.
samt fylde alle
Det var ikke
GØRE MERE FOR AT FÅ
hullerne ud.
sjovt. Havde jeg
RESPEKT
„Det var som
vidst, hvad jeg
at blive kastet
ved i dag, havde
for løverne, da jeg blev leder. Det at
jeg afskediget personen et par måskulle stå for det hele og svare til en
neder tidligere. Eller måske slet ikke
bestyrelse. Som ung har man høje
ansat vedkommende?“ funderer
forventninger til sig selv, og man vil
Helga.
gerne gøre det så godt som muligt
og vise sit værd. Når man ikke er så
Vil sætte stalden på landkortet
gammel, skal man gøre mere for at
Visionen med stedet er at skabe de
få respekt,“ mener Helga Wichbedste rammer for hestene, hvor
mann Johannesson.
hestevelfærden er i højsæde, samt
gode forhold for konkurrencerytteSavnede lederuddannelse
ren såvel som skovtursrytteren. DerHun har haft ansvaret for driften af
udover en velfungerende salgsstald
Stald Spir i Randers siden 1. sepmed et bredt udvalg af kvalitetstember og var leder for Djurslands
dressurheste og ponyer. Det er de
Rideklub i næsten to år før det. Det
sjoveste at træne.
er herfra hun har
I forståelse
sine erfaringer. I
med ejerne af
DET HAR VÆRET
sit hverv lægger
Stald Spir, ChriVIGTIGT FOR MIG AT FÅ
hun stor vægt
stina og Mark
på at motivere
ERFARINGER OG LÆRE AF Mizzi, der bor i
sine ansatte til
huset ved siden
MINE FEJL
at gøre deres
af, har hun sin
bedste, og det
egen virksomville hun have haft gavn af at vide
hed med freelance undervisning i
mere om, mener hun.
ridning. Det hedder HWJ Dressage
„På berideruddannelsen lærte jeg
ApS og tilbyder undervisning i weekmeget om at lære at undervise men
ender. Men hendes primære fokus
ikke meget decideret om ledelse.
er på Stald Spir, som hun vil sætte
Jeg kunne godt have brugt en leder- på landkortet som et attraktivt sted
uddannelse. Måske i form af kurser.
for ejere, købere og elever.
Så det har været vigtigt for mig at
få erfaringer og lære af mine fejl,“
Haakon Rønnow Petersen,
fortæller hun.
haakon@mercatus.dk
Kunne have brugt mere erfaring
Derfor synes hun, at andre unge,
der har ambitioner om at blive leder,
bare skal springe ud i det, hvis muligheden kommer deres vej. Det kan
være udfordrende for hende at koste
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Partner og kontaktchef Palle Mikkelsen og medierådgiver Malene Lemming, Mercatus A/S

Palle Mikkelsen har altid set positivt på erhvervsnetværk, men han
havde aldrig drømt om, at han ville få en ny medarbejder ud af det.
Nu ser han, at netværk kan give meget andet end kunder.

Da Palle Mikkelsen præsenterede
gende, og Palle gik med til at bruge
med nummer to og blev ledig,
sig som ny partner i Mercatus på
et kvarter på en snak på bureauet,“
lige inden Corona satte ind. Hun
et netværksmøde i Erhverv Grenaa,
fortæller Malene.
besluttede sig for at søge i andre
håbede han på at komme i dialog
På det tidsretninger, kom
med potentielle kunder. En af dem,
punkt havde
på jobsøgningsJEG VADER IND I FOLK
han fik i tale, var Malene, som nu er
Palle ekstremt
kursus og mødte
MED TRÆSKO PÅ OG KAN
en værdifuld medarbejder i virksomtravlt med at
Palle.
heden.
få alt på plads
„I dag rådgiJO GODT LI’ DIALOGEN
„Som afslutning på min præsenmed Djursland
ver jeg lokale
tation til netværksmødet inviterede
Turistguide, som Malene Lemming
virksomheder
jeg alle på en kop kaffe. Jeg havde
Mercatus produi, hvordan de
ærligt talt håbet på at få nye kunder
cerer og udgiver. På det korte møde
bedst bliver eksponeret i Djursland
i tale, men en af dem, der ville have
fortalte han Malene om virksomheTuristguide og vores to erhvervsmakaffe, var Malene, som ville vide
den, og der blev ikke snakket job.
gasiner, Erhverv Djursland og Ranmere om Mercatus, og som søgte
Men Palle inviterede hende ind igen
ders Biz. Jeg vader ind i folk med
et job,“ husker Palle.
kort tid efter.
træsko på og kan jo godt li’ dialogen.
Malene Lemming var blevet invi„Vi mødtes igen, og jeg aftalte
Jeg synes, det er sjovt at arbejde
teret med til mødet af virksomheden med Malene, at hun kunne komme
her, og så kan jeg cykle herhen,“
Birbond, der hjælper ledige i job for
i praktik hos os i en måned. Det
fortæller hun.
Norddjurs Kommune. Hun fik tilbudt
blev til en måned mere, og en mere,
At hun har overtaget en del af Palat deltage i mødet, hvor hun kunne
begge på ansættelsesvilkår, indtil
les arbejde, har gjort, at han har fået
få sit CV vist på
årets turistguide
mulighed for at koncentrere sig om
storskærm. Hun
var udgivet.
andre rådgivningsopgaver. Malenes
VI AFTALTE AT HUN
sagde ja tak.
Herefter fastanansættelse har dermed medført, at
KUNNE KOMME I PRAKTIK
satte vi hende,“
Mercatus i dag samarbejder med
Fra praktik til
forklarer Palle.
en lang række nye virksomheder og
I EN MÅNED. DET BLEV TIL
fastansættelse
oplevet øget vækst.
„Jeg sagde selv- EN MÅNED MERE, OG EN
Job har givet
følgelig ja. Det
øget vækst
Haakon Rønnow Petersen,
MERE
ville være tosset
Malene er udhaakon@mercatus.dk
ikke at gøre. Jeg Palle Mikkelsen
dannet specialgik hen til Palle
pædagog. Hun
og sagde, jeg gerne ville have kaffe.
blev gravid under uddannelsen og
Jeg havde hørt om Mercatus i forve- fik et midlertidigt job i psykiatrien i
jen, men vidste ikke præcis, hvad de Norddjurs Kommune efter barselslavede. Jeg fortalte, jeg var jobsøperioden. Imens blev hun gravid

NETVÆRK GAV
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Museumschef Jørgen Smidt-Jensen, Museum Østjylland

Vores kulturarv er afgørende vigtig,
mener chefen for Museum Østjylland, for
vi har alle behov for at vide, hvem vi er, og
hvor vi kommer fra. Efter hans mening er
museer derfor det vigtigste i verden.
Jørgen Smidt-Jensen er museums
projekter, hvoraf der er flueben ved
meget
chef for Museum Østjylland, der
det første, nemlig BMA på Malt
mere end
dækker Randers, Norddjurs og
fabrikken i Ebeltoft, som er gennem- museum og
Syddjurs kommuner. Han mener,
ført. Finansieringen er ved at være
udstillinger,
museet har en vigtig opgave med
på plads for de andre tre, og arbejsom i øvrigt
at forske i og
det er delvist
mærker en
formidle vores
begyndt med et
større succes
HVIS VI IKKE HAR EN
fortid, for vi har
nyt Håndværks
end nogensinde.
FÆLLES HUKOMMELSE, ER museum i Ranalle behov for at
Lige før Coronavide, hvem vi er,
ders,
renovering
epidemien havde
VI IKKE NOGEN OG HAR
og hvor vi komaf rådhuskarreen Danmarks museer
mer fra.
i Ebeltoft og at
et publikum på 16
REELT IKKE ET SAMFUND
„Museer
gøre Kulturhuset millioner, hvilket er ti
spiller en større rolle, end vi til
i Randers mere åbent, brugervenligt
gange så meget som Sudagligt tror. Hvis vi ikke har en fælles og indbydende.
perligaen kunne trække,“
hukommelse, er vi ikke nogen og
„Borgerne ser de fire projekfortæller han.
har reelt ikke et samfund. Derfor er
ter udfolde sig, og de oplever os
Museum Østjylland havde
det vigtigt, vi formidler vores fortid.
derudover som formidlere i form
180.000 gæster og lå dermed
Museer er det vigtigste i verden,
af udstillingerne, byvandringer og
i top-ti for kulturhistoriske muog vi skal give mening for dem, der
skoletjenesten. Men bagved er der
seer før Corona. Om succesen
betaler vores løn, nemlig borgerne,“
et kæmpe apparat. Vi er statsanervil fortsætte, er blandt andet op til
fortæller museumschefen.
kendt, og det medfører forpligtelser. den kommende museumschef, for
Museets strategi, som dækker pe- Vi skal registrere
Jørgen Smidtrioden 2018 til 2023 hedder da også
og magasinere.
Jensen har
LIGE FØR CORONA„Meningsfyldt møde med kultur
Vi skal forske,
trukket sig.
EPIDEMIEN HAVDE
arven“. Mere konkret handler den
så det senere
„Jeg har
om Kvalitet, Identitet og Tilgængelig- kan formidles
arbejdet meget
DANMARKS MUSEER
hed, og tager man forbogstaverne,
igennem artikler,
i mange år, og
bliver det til KIT. Samfundets kit.
årbøger og
jeg vil ikke være
ET PUBLIKUM PÅ 16
udstillinger,“ foren af dem, der
Et kæmpe apparat
tæller museums MILLIONER
skulle være
„Når vores strategi bliver til på
chefen.
gået for fem år
Museum Østjylland, bliver den
siden. Jeg vil prøve at have ingendiskuteret ude i alle vores afdelinger. Ti gange superligaen
ting i kalenderen og måske kede
Med 60 årsværk fordelt på cirka
Med mere end 300.000 numre, som mig,“ slutter Jørgen Smidt-Jensen,
100 ansatte når den langt omkring,
hver kan dække over mere end en
museumschef ind til 31. oktober.
for den dækker alle sider af vores
genstand, er der meget at holde styr
virksomhed. Strategiprocessen udpå. Alle nybyggerier og lokalplaner
Haakon Rønnow Petersen,
mønter sig i handleplaner og årlige
skal også omkring Museum Østjylhaakon@mercatus.dk
arbejdsplaner, som er dynamiske,“
land, som skal vurdere bevaringsforklarer Jørgen Smidt-Jensen.
værdighed og arkæologisk interesse.
I den overordnede strategi er der
„Man kan blive overrasket over,
defineret fire strategiske udviklings
hvor meget der ligger bag. Vi er
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DEN SKAL
MINE FOLK IKKE

PILLE VED
Allerede da han kom i mekanikerlære i 1954
reparerede han Ford A, som der kom en
del af i værkstedet på Skive-egnen. Svend
Pilgaard reparerer selv sin egen Ford A, og
hans ansatte mekanikere skal ikke bryde sig
om at pille ved den.

Ford A
Byggeår
Effekt
Motor
Egenvægt
Økonomi

Den gamle Ford A fra 1930 står fint i udstillingslokalet hos
Pilgaard Automobiler i Ryomgård og viser, hvad biler var for
næsten et århundrede siden. På trods af sin alder er den i
tiptop stand og starter ved første forsøg. Ejeren af Svend
Pilgaard Automobiler i Ryomgård kører i den hver dag i sommerhalvåret men kun i godt vejr. Om vinteren står den i De
Grå Bussers garage.
„Jeg har været oppe at køre 100 i timen i den, og da var
den ikke kørt helt ud, men den kører bedst på landevej med
70 til 80. Jeg kører tit til Hvidsten og rundt på Djursland i den,
og den vækker masser af opsigt, hvor jeg kommer frem,“
fortæller Svend Pilgaard.
Han har købet den af et dødsbo for 10-12 år siden, og han
kender den model ret godt. Hans far købte en Ford A fra ny
i 1929, syv år før, Svend blev
født. Og da han selv kom i lære
som mekanikerelev i 1954 i
Haderup på Skive-egnen, var
der jævnligt kunder med en Ford
A, der skulle repareres. Han
1930
reparerer den selv.
25 HK
4-cylindret sideventilet
Har både biler og motorcykler
1225 kg
„Den skal mine folk ikke pille
11 km/liter benzin
ved! Jeg reparerer mine gamle
biler selv, og det er også de
eneste, jeg reparerer på endnu.
Jeg kommer herud hver dag,
for jeg kan ikke få tiden til at
gå derhjemme. Her syner jeg biler samt henter og afleverer
dem,“ forklarer han.
Han ejer flere flotte ældre biler og motorcykler, men de
seneste år har han solgt fra af samlingen. Selv den gamle,
smukke Ford A er til salg, hvis nogen skulle være interesseret. Den har en værdi af imellem 100.000 og 120.000 kroner,
ifølge Svend Pilgaard.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk
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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

Erhverv
Djursland
gratis på mail

Tel. 88 33 46 46 - www.lsalaw.dk

Få tilsendt
erhvervsmagasinet
Erhverv Djursland
direkte i din mailbox,
allerede fredagen inden
det fysiske magasin
udkommer.

TILBUD

6.795

Tilmeld dig på
erhvervdjursland.dk
Du kan til enhver tid afmelde
abonnementet igen.

E.Møllers Auto ApS

E.Møllers Auto ApS

Randersvej 2 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 65 66

Tlf. 86 32 65 66

Salg og udlejning af Brenderup trailere

Gyvelbakken 2 · 8500 Grenaa
www.emollersauto.dk

»Turisterne er glade for guiden,
fordi den dækker hele Djursland
og indeholder nogle gode artikler.
De er også glade for det store
Djurslandskort, der kan tages ud.
Det er fantastisk, for så kan jeg
nemt vise turisterne, hvordan de
finder rundt på halvøen.«
Formand for Ebeltoft Handelsstandsforening Hanne Sloth

Vær sikker på, at turisterne finder dig i Djurslands lokale turistguide

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.

MØD OS PÅ

DEN MODERNE LANDSBYSMED

Digital udgave: Djursland Turistguide pro-

yn
ice og efters
rv
e
S
•
r
e
n
o
• Reparati
og skader
n
y
S
•
n
io
it
• Aircond
alancering
fb
A
•
k
li
u
ra
yd
• Elektro • H
torer og dele
• Marinemo
• E-handel
g
in
tn
re
p
ro
riel
• Lase
rsyn af mate
e
ft
e
g
ti
g
li
p
• Lov
ning
tyr til fejlsøg
s
d
u
e
s
o
n
g
• Dia
af fejlkoder
g
in
n
s
læ
d
af
u
og
til udskiftning
nødservice
n
di
r
to
• HoseDoc

duceres også i en digital udgave, der findes på
www.djurslandturistguide.dk med hyperlinks på
alle annoncer.
Guiden er gratis og distribueres løbende
effektivt på udvalgte steder på Djursland,
ligesom den udleveres med nøglerne hos nogle
feriehusudlejere.
Djursland Turistguide udgives af Mercatus A/S

edet
slanger på st

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk
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Læs mere på www.djurslandturistguide.dk eller kontakt Malene: malene@mercatus.dk · tlf. 86 30 06 19
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Account manager Martin Riis Larsen, Fibia

Både lokalbefolkning og virksomheder bakker godt op om de mange
nye fibernetprojekter, der for tiden udrulles på Djursland. Lige nu er
der bl.a. fuldt tryk på nye tilslutninger i Grenaa-området.
I løbet af coronatiden har mange
virksomheder fået øjnene op for,
at de både kan få mere tilfredse
og mere effektive medarbejdere,
hvis de får mulighed for at arbejde
hjemmefra i et eller andet omfang.
Samtidig har de online møder over
fx Teams eller Zoom, der var en
nødvendighed under corona, bidt sig
fast som en naturlig del af dialog
kulturen.
Begge dele kræver, at man som
virksomhed sørger for, at hullet til
omverdenen via internettet ikke
stopper til med den øgede trafik –
og at man fx kan sidde derhjemme
og arbejde på virksomhedens
netværk, uden at det går ud over
arbejdshastigheden.
Derfor er timingen for selskabet
Fibias omfattende udbygning af
fibernettet på Djursland rigtig god
for de lokale virksomheder.

og problemfri installation af fibernet. enkelt at få det ind i huset og ind i
Det er dejligt, at arbejdsgiverne har
vores serverrum. Jeg nåede knap
fået øjnene op for, at det nu kan lade nok at blinke med øjnene, så havde
sig gøre at få fiber – og at det kan
vi fiberen inde, og det har kørt helt
være med til at
uden problemer
sikre de lokale
JEG NÅEDE KNAP NOK siden installatioarbejdspladser.“
nen. Vi har fem
AT BLINKE MED ØJNENE,
gange så meget
Vandcenter
båndbredde
SÅ HAVDE VI FIBEREN INDE, som den tidlivægter sikkerheden
gere forbindelse
OG DET HAR KØRT HELT
Vandcenter
med vores 200
Djurs, der har
Mbit/s forbinUDEN PROBLEMER SIDEN
hovedkontor i
delse både op
INSTALLATIONEN
industrikvarteret
og ned,“ konstaHenrik Jordalen, Vandcenter Djurs
i det nordlige
terer han.
Grenaa, er en af
dem, der nu har fået Fibias fibernet
Skift til billigere løsning
installeret. Direktør Henrik Jordalen
For Zacher Advokater var anledninforklarer, at virksomheden i forvejen
gen til at skifte leverandør, at deres
har et fiberkabel mellem hovedkoninternetadgang var meget dyr. Advotoret og det nye vandværk i Sostrup
kat Christopher Husum besluttede
til intern datatrafik. „I Sostrup har
sig derfor for at undersøge markevi placeret vores back-up, så det
det. „Vi fik et godt tilbud fra Fibia,
Stor interesse i Grenaa
er vigtigt for os med en lynhurtig
som netop i den periode var i gang
På havnen, i byen og i industri
forbindelse til den. Vi har tænkt alle
med at grave fiber ned i Storegade i
områderne i
scenarier ind i
Grenaa, hvor vores kontor ligger. Vi
Grenaa bliver
vores nye setup, slog til, og selve etableringen hos
ARBEJDSGIVERNE
account manafor vi vægter sik- os foregik helt problemfrit. Vi har
HAR FÅET ØJNENE OP FOR, kerheden meget faktisk slet ikke lagt mærke til, at vi
ger Martin Riis
Larsen fra Fibia
højt.“
har skiftet til en anden internetleveAT DET NU KAN LADE SIG
taget godt imod
Henrik har
randør.“
GØRE AT FÅ FIBER – OG
hos de lokale
haft en lokal
virksomheder.
samarbejds
Gratis tilslutning indtil november
AT DET KAN VÆRE MED
„Der er generelt
partner til at
Fordi Fibia i øjeblikket har fuld gang
stor interesse
hjælpe med
i gravearbejdet i Grenaa-området,
TIL AT SIKRE DE LOKALE
for at få både
projektet, som i
er der her stadig mulighed for at få
ARBEJDSPLADSER
lynhurtigt og
forvejen havde
fibernet gratis ind i virksomheden,
Martin Riis Larsen, Fibia
stabilt internet
et godt samarhvis etableringen bestilles inden den
ind i virksombejde med Fibia. første november.
heden. Derfor er jeg meget tilfreds
Han har været meget tilfreds med
med, at vi kan sørge for en hurtig
processen. „Det har været meget
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

DIGITAL
GRENAA-MOTORVEJ
RULLES UD NU
14
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Chef for teknik og drift Michael Mortensen, Kattegatcentret

Kattegatcentret bruger
deres GMC miljøstyring til
løbende at arbejde med at
reducere deres CO2 aftryk,
og har så småt taget hul
på at inddrage de mest
relevante FN Verdensmål i
arbejdet.
Da chef for teknik og drift Michael
Mortensen tiltrådte for snart mange
år siden, var GMC certifikatet både i
hus og helt implementeret i centret.
„Alle de lavest hængende frugter
var plukket og systemet virkede
som det skulle,“ husker han, og
fortæller, at affaldssortering og
energiforbrug var i konstant fokus.
„Alene gæsteaffald udgør omkring
20 tons om året, og det er ikke

nogen hemmelighed, at vi har et
relativt stort energiforbrug.“ Han
ser det derfor som sin ypperligste
opgave, at nedbringe forbruget af
især el og vand.

sidder i et meget aggressivt miljø,
hvor der er højt saltindhold i både
vand og luft, og ved at have fokus
på høj kvalitet og lang levetid samt
de lavere driftsudgifter, bliver den
løsning ofte billigere og miljømæssigt bedre på den lange bane.“
Den strategi betyder, at Michael
holder sig opdateret på udviklingen,
så han kan slå til, når pris og kvalitet
er i et fornuftigt leje.

Vugge til grav strategi
Centret har bevist valgt at se langsigtet på investeringer i de tekniske
anlæg. „Det er vigtigt for os, at de
samlede driftsomkostninger indgår i
det økonomiske overblik og bliver en
vugge til grav vurdering,“ forklarer
Pingvinanlægget
Michael, der er uddannet maskinDet nye anlæg til pingviner, der er
mester. „Vi har kigget hinanden
ved at blive opført, er ingen und
dybt i øjnene og besluttet, at det er
tagelse for den strategi.
sådan, det skal
Teknikken bag
være.“ Tidligere
den
kunstige
DE SAMLEDE
vandt det bilkoloni er ganske
DRIFTSOMKOSTNINGER
ligste tilbud eller
omfattende og
udbud, men den INDGÅR I DET
består hovedmetode er ikke
sageligt af et
ØKONOMISKE OVERBLIK
rentabel på den
vandbehandlange bane for
lingsanlæg, et
OG BLIVER EN VUGGE TIL
akvariet. „Vores
ventilationsGRAV VURDERING
komponenter
system samt

belysning, og i projekteringen er
der lagt vægt på, og specifikt søgt
midler fra bæredygtighedspuljer til,
at sikre et så bæredygtigt klima
anlæg som muligt. Michael forklarer videre, at der er brugt meget
tid på at udtænke og beregne
de rigtige løsninger, hvor der er
fokuseret meget på de samlede

livstidsomkostninger. „Vi har hentet
udstilling om plastic i havene med
erfaringer fra lignende anlæg rundt
konkrete anvisninger på, hvad den
om i verden, og
enkelte kan gøre
vi har derefter
for at hjælpe
VERDENSMÅLENE
designet den
med at reducere
ER KOBLET OP PÅ VORES
bedste løsning
den forurening.“
for os.“
På centret
EGET FORBRUG, MEN
arbejdes der
I HØJ GRAD OGSÅ
Formidlingen
konkret med
På taget af Katotte af FNs verPÅ FORSKNING OG
tegatcentret er
densmål, herunder installeret
der helt naturligt
FORMIDLING
et solcelle
7 Bæredygtig
anlæg, der årligt producerer
energi. „Målene er koblet op på
omkring 200.000 KWh. „Det
vores eget forbrug, men i høj grad
anlæg bliver omkring dobbelt så også på forskning og formidling,“
stort, når vores nye lagerhal er
fortsætter Michael, der ser målene
færdigbygget, og vi har gjort
som det bedste værktøj til at blive
meget ud af, at synliggøre
mere bæredygtig. „Jeg kunne
for vores gæster, hvad vi
måske godt ønske mig, at vi på et
sparer ved selv at producere tidspunkt kommer til at udarbejde et
strøm.“
egentligt grønt regnskab med vores
I det hele taget fylder
samlede aftryk, selv om det er en
formidlingen af energi- og
svær opgave.“
miljøforhold også meget på
centret. „I øjeblikke har vi en
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

VI ER HELT VILDT BEVIDSTE OM VORES
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Uddannelses- og virksomhedskonsulent Bill Vernegren, AOF
og adm. direktør Martin Busk, Röchling Meta Plast

VALGTE
UDDANNELSE
FREM FOR FYRINGER
Da Coronakrisen gav
ordrenedgang, valgte Röchling
Meta Plast i Allingåbro at sende
medarbejdere på uddannelse
hos AOF MIDT for at undgå at
afskedige medarbejdere. Det har
direktøren ikke fortrudt, for i
dag har han dygtigere og mere
tilfredse medarbejdere.

18
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Da Röchling Meta Plast i Allingåbro
Medarbejderne har nu stærkere
blev ramt af Coronakrisen og flere
almene it-færdigheder, så den skriftmedarbejdere
lige kommuniikke havde nok
kation i virksomVI FIK 17
at lave, kom der
heden imellem
MEDARBEJDERE PÅ ITbesked fra det
skifteholdene,
internationale
ledelsen og
KURSUS HOS AOF MIDT I
moderselskab,
medarbejderne
Röchling, om, at
samt med
RANDERS OG LØNNEN 100
der ikke måtte
samarbejdspartPROCENT DÆKKET
fyres. Derfor
nerne er styrket
Martin Busk, Röchling Meta Plast
så direktøren
og samarbejdet
sig om efter
generelt gjort
alternativer.
mere effektivt. Hos AOF MIDT er
„Röchling, som er familieejet,
det Bill Vernegren, der har opgaven
meldte ud, at vi ikke måtte fyre
at kontakte virksomhederne og
medarbejdere under Coronakrisen,
afklare behovet.
så jeg måtte se mig om efter alternativer. Jeg kontaktede Norddjurs
Ordblinde får hjælp
Kommune, som kontaktede AOF
„Jeg snakker behov for almene
MIDT. Vi fik 17 medarbejdere på
kompetencer med virksomheden. Vi
it-kursus hos AOF MIDT i Randers
underviser i at læse, skrive, regne,
og lønnen 100 procent dækket,“ for- it og sprog under det, der hedder
klarer Martin Busk, administrerende
Forberedende Voksenundervisning,
direktør i Röchling Meta Plast.
eller FVU. Det kan være som forbewww.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2021

redelse til at medarbejderen tager
meget og andre for lidt. Samtidigt
en erhvervsuddannelse eller blot
spotter vi dem, der måske er ordfor at styrke almene kompetencer,“
blinde. Blandt de 17 fra Meta Plast
forklarer han.
fandt vi to, som nu får ordblindeunRöchling Meta Plast sendte alle
dervisning, OBU. Vi giver dem værk17 medarbejdere på it-kursus efter
tøjer til at klare sig bedre,“ forklarer
deres eget valg.
Bill Vernegren.
Her lærer man
JEG SNAKKER
blandt andet at
Uddannelse
søge effektivt på BEHOV FOR ALMENE
kan udskyde
nettet, hvordan
afskedigelse
KOMPETENCER MED
man henter et
Det er almindeVIRKSOMHEDEN. VI
foto ud af sin
ligt, at medarbejtelefon og lave
dere i 40’erne og
UNDERVISER I AT LÆSE,
budget i Excel.
50’erne viser sig
Først bliver
at være ordSKRIVE, REGNE, IT OG
kursisterne dog
blinde, uden det
SPROG
screenet for at
er opdaget, eller
Bill Vernegren, AOF
tilrettelægge
de har fået hjælp.
undervisningen
Som regel blomtil kursisternes niveau. Nogle har
strer de op, når de får at vide, de er
for eksempel svært ved at bruge en
ordblinde. I Danmark er der 600.000
mus, hvor andre kan langt mere.
læse- og skrivesvage, 500.00
„Vi screener altid kursisterne
mangler matematiske færdigheder,
først. Nogle kan vise sig at kunne for og cirka en million savner simple
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2021

it-kompetencer blandt den voksne
del af befolkningen. Martin Busk kan
kun anbefale andre virksomheder at
tænke i samme baner: „Mange virksomheder mangler dele og råvarer
lige nu, så det er en god idé at sende
medarbejderne på uddannelse. Jeg
kan ikke se noget skidt ved det, for
det koster jo ikke noget, og man fastholder dem. De kommer ikke igen,
hvis du har smidt dem på gaden.“
Han mener endvidere, at det er
god branding af virksomheden, at
man uddanner sine medarbejdere,
og han vil 10 gange hellere sende
dem på uddannelse end fyre dem.
Hvis der er nedgang i en periode,
kan beslutningen om afskedigelser
udsættes, så man måske undgår
at fyre og kan beholde dem. Alle
skriger jo på arbejdskraft for tiden,
understreger Martin Busk.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk
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Hother Hennings, Aros Adventure og Christian Gram, Gl. Løgten Strandkro

Det finere franske køkken, den danske
historie og outdooroplevelser spiller sammen
i et utraditionelt samarbejde mellem Aros
Adventure og Gl. Løgten Strandkro.

20
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Christian Gram, der er uddannet kok og
tilberedt på bål i strandkanten. Elementerne
har arbejdet på bl.a. Henne Kirkeby kro,
ild, vand, jord og luft er gennemgående i
overtog i 2008 en nyistandsat kro med en
aktiviteterne, hvor vi ofte laver bål, bruger
mission om at give de
mørket til at fortælle
gamle bygninger nyt liv.
DET HAR F.EKS. VÆRET om stjernehimlen,
Sammen med naboen,
besøger Nationalparken
EN STOR STYRKE AT HAVE
Hother Hennings fra
eller historiske steder,“
Aros Adventure har han
forklarer Hother.
EN DYGTIG KOK SOM
opbygget et koncept
De to herrer gør en
om at skabe kulinariske
CHRISTIAN MED PÅ „NAK & dyd ud af at tilpasse
oplevelser med indhold.
oplevelsen til gæsterne
ÆD“ TURE
„Selvom Hother
hver gang, og der er
Hother Hennings
har en baggrund som
masser af muligheder,
erhvervsleder, er han
når man tager afsæt i
først og fremmest en vildmand med en
den nordiske tradition for friluftsliv og vores
brændende interesse for vores natur og hifælles historie. „Jeg syntes, det er sjovt at
storie. Han er en fremragende formidler og
kunne tilbyde gæsterne et arrangement,
jeg har derfor ofte brugt ham, når kunder
hvor de selv er jægere og samlere, og
har efterspurgt at høre noget om egnen.
efterfølgende er med til at tilberede maden.
Det har gennem årene udviklet sig til et tæt Vi kan også tilbyde historiske indlæg om
samarbejde,“ fortæller
kroen, Rodskov Mølle,
kromanden.
Kalø eller nogle af de
DET ER SJOVT AT
Samarbejdet mellem
andre historiske steder
KUNNE TILBYDE GÆST
kroen og adventure
i omegnen. Arranvirksomheden betyder
gementerne er altså
ERNE ET ARRANGEMENT,
at de to naboer kan
meget andet end den
HVOR DE SELV ER JÆGERE
tilbyde en lang række
mad, som mine kunder
utraditionelle oplevelser
typisk fokuserer på. Her
OG SAMLERE, OG EFTERfor virksomheder, der
tilbyder vi også opleønsker at lave teamvelser i særklasse, hvor
FØLGENDE ER MED TIL AT
building, kundearrangæsterne selv er aktive
TILBEREDE MADEN
gementer, konferencer
og lærer noget, de kan
Christian Gram
eller bare at give deres
tage med hjem,“ siger
medarbejdere en god
Christian.
oplevelse.
Kroen med den fantastiske udsigt over
„Danskerne er kommet for langt væk fra
Mols og Kalø-vig blev bygget i 1830, hvor
deres egen natur og historie, og det er det
den væsentlige godstransport foregik som
jeg lever af. At vise folk deres eget land.
søtransport, og hvor bygningen fungerede
Oplevelserne kan foregå på kroen, men
som pakhus, købmandshandel og kro for
det er ikke noget krav. Det har f.eks. været
ladepladsen på Vosnæs. Oplevelserne ta’r
en stor styrke at have en dygtig kok som
således udgangspunkt i historiske ramChristian med på „Nak & Æd“ ture, hvor
mer, når det erfarne makkerpar løser deres
vi har fanget fisk og skaldyr, som vi har
opgaver.
Advertorial
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Afdelingsdirektør Søren Mandrup Wellejus, Sparekassen Kronjylland i Grenaa

VI VOKSER I GRENAA
Mens andre banker lukker deres
afdelinger i de mindre samfund
– herunder i Grenaa – går
Sparekassen Kronjylland i Grenaa
mod strømmen og styrker sin
lokale tilstedeværelse ved at
udvide. Det er led i en bevidst
strategi om at være lokalt
forankret og tæt på kunderne.

22
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De seneste år har flere banker
at jeg også har haft fornøjelsen af
særligt lukket erhvervsafdelinger og
at udvide antallet af medarbejdere
centraliseret dem i Randers- eller
markant, så vi kan sikre, at kunAarhus-området. Modsat har Spare
derne også fortsat får den hjælp og
kassen Kronjylland i Grenaa valgt
opmærksomhed, de har brug for,“
at udvide og satse på den lokale
fortæller afdelingsdirektør for Sparetilstedeværelse. Noget tyder på, at
kassen Kronjylland i Grenaa, Søren
den strategi bærer frugt, for Spare
Mandrup Wellejus.
kassen oplever fremgang i både
medarbejderantal og kunder.
Rådgiveren er blevet en
„Vores afdeling i Grenaa er vokset værdifuld sparringspartner
markant. På under et år er vi blevet
For at kunne give den bedst mulige
50 procent flere
sparring og rådi afdelingen, så
givning til sine
VORES AFDELING
vi i dag er 12
erhvervskunder,
I GRENAA ER VOKSET
ansatte, der kan
mener Søren
hjælpe vores
Mandrup WelleMARKANT. PÅ UNDER
kunder både
jus, at det er en
inden for privat
forudsætning,
ET ÅR ER VI BLEVET 50
og erhverv. Vi
at man kender
PROCENT FLERE
oplever, at flere
sine virksomog flere kunder
hedskunder
interesserer sig for måden, vi gør
godt. Man skal sætte sig ind i deres
tingene på i Sparekassen Kronjylforretning og kende deres facon og
land. Derudover er der godt gang i
værdier, så man både ved, hvad de
erhvervslivet i Grenaa og det øvrige
har brug for, men også kan være
Djursland, så med stor tilgang af
med til at identificere, hvis virknye kunder og opgaver, er det klart,
somheden har potentiale til at gøre
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noget endnu bedre, bør revurdere
får kunden altid at vide, hvad der
sin forretningsstrategi eller være op- skal til for, at vi kan komme derhen,
mærksom på en bestemt udvikling
hvor kunden ønsker. Det kan vi alt
hos konkurrenterne. Den tid er forbi, sammen se, giver tilfredse kunder,
hvor erhvervsog vi er derfor
rådgiveren kun
ALT DET, VI DELTAGER stolte over, at vi
giver almindelig
for nylig i SpareI, ER MED TIL AT SLÅ
rådgivning,
kassen Kronjylslår afdelings
land for tredje år
FAST, AT SPAREKASSEN
direktøren fast.
i træk er blevet
Også på prikåret til at have
KRONJYLLAND VIRKELIG
vatsiden oplever
Danmarks mest
VIL GRENAA
Sparekassen
tilfredse privatKronjylland
kunder (ifølge
tilgang af kunder.
det anerkendte analysebureau
„Det, tror jeg, skyldes flere ting.
EPSI),“ fortæller Søren Mandrup
En af de vigtigste er, at vi investerer
Wellejus.
tid i vores kunder. Vi interesserer
os oprigtigt for dem og lytter til den
Støtter lokale initiativer
enkeltes behov. Når vi eksempelvis
En af grundene til Sparekassens
hjælper en kunde i forbindelse med
store succes i Grenaa skyldes altså
et boligkøb, er vi grundige, men kan
et stædigt fokus på at gøre kunsamtidig love kunden hurtigt svar,
derne tilfredse og lige give dem lidt
så han eller hun kan handle straks,
mere end det, de måske er vant til,
drømmehuset viser sig. Og så giver
at en rådgiver kan hjælpe dem med.
vi aldrig bare et blankt nej. Hvis der
Men fremgangen skyldes også en
er noget, vi af en eller anden grund
meget stor lokal beslutningsevne og
ikke kan hjælpe en kunde med, så
en stor opbakning til det lokale liv.
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Sparekassen har en meget flad
organisation og kan stort set træffe
alle beslutninger selv, lokalt i afdelingen i Grenaa. Det gælder både i forhold til, hvordan afdelingen hjælper
sine kunder, og hvordan den ønsker
at spille en aktiv rolle i Grenaa.
Den lokale tilstedeværelse dyrker
Sparekassen Kronjylland i Grenaa
blandt andet ved at deltage i lokale
erhvervsnetværk og ved at støtte
områdets foreninger og aktiviteter som Grenaa Amatørteater og
Sydhavnen. Derudover gør donationer fra dens gavefond en forskel
i et bredt felt af klubber og lokale
initiativer.
„Alt det, vi deltager i, er med til at
slå fast, at Sparekassen Kronjylland
virkelig VIL Grenaa og ser os selv
som en aktiv del af byens udvikling.
Både nu og i fremtiden,“ slutter
Søren Mandrup Wellejus.
Sparekassen Kronjylland har mere
end 700 medarbejdere fordelt i afdelinger i hele landet. På Djursland har
Sparekassen afdelinger i Ebeltoft,
Auning og Grenaa.
Advertorial
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Forstander Nikolaj Houkjær, Kalø Økologisk Landbrugsskole

Forstanderen på Kalø Økologisk Landbrugsskole har med baggrund
i hotel- & restaurationsbranchen altid arbejdet meget og på skæve
tidspunkter. Han bor i dag i en tjenestebolig på skolen og har derfor
først „rigtigt fri“, når han har ferie med sin familie.
Som ung troede Nikolaj Houkjær, han skulle være
arbejde alle ugens dage. Han havde længe søgt efter
journalist, men han var i stedet en længere tur forbi
en uddannelse, der kunne kombinere hans praktiske
hotel- og restaurationsbranchen,
evner med en teoretisk eksablandt andet i Cairo og Tanzania.
men. Valget faldt på Master of
NÅR JEG VIL HOLDE RIGTIG
Nu sidder han dog sollidt i forBusiness and Administration
standerstolen på Kalø, hvor han
og det ledte til en projektlederFRI, TAGER VI VÆK HERFRA OM
bor med sin kone og fire børn.
stilling på Kalø. Et års tid efter
„Når jeg går tur lørdag forEND DER ER FANTASTISK PÅ KALØ blev han uddannelsesleder for
middag, møder jeg ofte mine
den internationale uddannelse
elever, for de fleste af dem bor på skolen. På den måde
Global Organic Farmer, og for tre år siden satte han sig
kan man godt sige, at jeg er lidt gift med mit arbejde.
i forstanderstolen.
Når jeg vil holde rigtig fri, tager vi væk herfra, om end
der er fantastisk på Kalø. Det kan være alt lige fra EbelEr begyndt at surfe
toft, Toscana eller Tanzania. Men også sammen med
„Det kan nogle gange føles ensomt, når du sætter dig i
den store omgangskreds, som Kalø-familien har, med
forstanderstolen. Men jeg gør meget for fortsat at være
god mad og vin. Nok et levn fra karrieren i gastronomiden gode kollega, en inspirerende leder, der lægger
branchen,“ fortæller han.
vægt på individuel udvikling og kontinuerlig søgen efter
inspiration og dygtiggørelse. Det er vigtigt med et liv
Har arbejdet i Tanzania
ved siden af arbejdet,“ mener
Han er vokset op i Søllerød
Nikolaj.
NOGET AF DET FEDESTE
med tre mindre søskende, en
Han begyndte sidste år at
mor der underviste på Hanwindsurfe i Ebeltoft Surfklub.
VED AT SURFE ER, AT MAN ER
delshøjskolen og en far, der var
„Noget af det fedeste ved at
redaktør på Berlingske Tidende,
surfe er, at man er tvunget til at
TVUNGET TIL AT FORHOLDE
hvorfra han sikkert har arvet sin
forholde sig til havets element
lidenskabelige interesse for nyog vindens færden og styrke.
SIG TIL HAVETS ELEMENT OG
heder. Efter gymnasiet flyttede
Det er totalt på de præmisser,
VINDENS FÆRDEN OG STYRKE
han til København, kom i livgarog hvis du ikke er 100 procent
den, hvorefter han begyndte sin
fokuseret på alt det, samt nakarriere i oplevelsesindustrien.
turligvis balancens kunst, falder du i vandet. Det er her,
„Den branche sover aldrig, og jeg kan godt lide det
jeg lader op og får renset hovedet for arbejdsmæssige
hektiske miljø, der kendetegner arbejdet. Jeg har været
udfordringer,“ fortæller han.
restaurationschef i Cairo, som stadigvæk står som en
Med jobbet følger jagtretten på skolens 65 hektar
kæmpe oplevelse. Efter en stilling som restaurant- &
jord. Jagt er ligeledes på naturens præmisser, og
køkkenchef på Fregatten Jylland i Ebeltoft, hvor jeg
Nikolaj sætter stor pris på jagt, mest af alt for natur
mødte min kone, Anne, boede jeg i flere omgange i
oplevelsens skyld. Han tager ind imellem de mellemste
Tanzania, hvor hendes forældre blandt andet har hotelto drenge med på gåtur eller jagt. Men der er sjældent
drift samt økologisk kaffeplantage,“ forklarer han.
mange dyr på skudhold, for de tre snakker hele vejen
– alt imens de nyder naturen og dyrelivet omkring KaløTog en MBA og blev forstander
skovene.
Da hans ældste datter, Nikoline, blev født for 10 år
siden, fandt Nikolaj ud af, at der er mere i livet end
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
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MADE BY DJURSLAND 2021
– HAVET SOM NABO
Arrangementer, som du ikke må gå glip af!
Vi er omgivet af vand, og vand er en afgørende ressource for mange virksomheder på
Djursland. Vi sætter fokus på hav og vand og slutter af med en maritim middag!
To spændende oplæg:
• Rambøll – Bæredygtige og
CO2 neutrale erhverv med vand
som ressource - Teknologier og
sektorkobling
• Samtale mellem Dansk Kyst- og
naturturisme og Visit Aarhus:
Klimasikring af kysterne og
oplevelser med vand
Tre spændende workshops:
• Vand som ressource
• Vand som oplevelse
• Produktion med vand

Fem virksomheder og 30 elever
fra VID Gymnasier i Rønde
30 elever fra en afgangsklasse på
VID Gymnasier i Rønde har i løbet
af oktober arbejdet intensivt med
cases og udviklingsforslag for
fem virksomheder på Djursland.
Overskriften er HAVET og VANDET.
Elevgrupperne præsenterer deres
case og forslag.
Maritim festmiddag
Vi slutter dagen af med en smagfuld
maritim middag udviklet særligt til
os af Det Grænseløse Køkken.

En prisuddeling
Uddeling af Made by Djurslandprisen i samarbejde med Djursland
Bank

Tid: D. 2. november kl. 14-17
// Middag kl. 17.30 – 18.30
Sted: Havmøllen, Havmøllevej
12, 8400 Ebeltoft
Tilmelding
Tilmelding til eftermiddag
og festmiddag på
Businessdjursland.dk/
arrangementer

Vi glæder os til at se jer!

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2021
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Salgspris, kr. pr. m²
Salgspris, kr. pr. m²

Dage

Kroner

10.000

10.000

Jan
2019

Jan
2019

Område

Jul
2019

Jan
2020

Jul
Norddjurs
2019

Norddjurs

Boligtype

Jan
Syddjurs
2020

Syddjurs

Norddjurs
Område
Syddjurs
Norddjurs

Villa/Rækkehuse
Boligtype
Villa/Rækkehuse
Villa/Rækkehuse

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

Jul
2020

Jan
2021

Jul
Villa/Rækkehuse
2020

Jul
2021

Jan
2021

Villa/Rækkehuse

Jul
2021

Ændring måned

Ændring år

5,8%
Ændring måned
4,5%
5,8%

22,5%
Ændring år
10,7%
22,5%

område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra
område, du dækker
Boligsidens Markedsindeks.
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

på boligmarkedet
medmed
udgangspunkt
og data
Du kan også følge
i udviklingeni statistik
her på siden,
hvorfra
statistikken
Boligsidens
Markedsindeks.
fra Boligsidens
Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde
data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.
Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
fra Boligsidens
bliver
offentliggjort.
Duher,
kan
Har du brugMarkedsindeks
for noget andet,
end det
du kan finde
erfinde
du altid
til atlandsdel
ringe eller
skriv
til en af vores
datavelkommen
for din region,
eller
kommune
fra depressemedarbejdere,
seneste tre år.
der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om
Har boligmarkedet.
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,
Hvis
dutil
skal
ogjournalister
vil vide noget
omatboligmarkedet
i det område,
der er
vant
at købe
hjælpe
med
finde data til historier
om
boligmarkedet.

4,5%

Boligsidens Markedsi…
Læs
Boligsidens Markedsi…

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.

Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse

· Spil
· Pumper
· Gear

A/S GRENAA MOTORFABRIK
Søndre Kajgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2021
Bruttofortjeneste
21,0
(20,6)
Resultat før skat
5,7
(4,9)
Egenkapital
11,9
(11,3)
Antal ansatte
28

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre
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JulJul
2019
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Jul
Jul
22
020
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22021
021

4

5

4

200

3

2

100

1

0

100

Jul
Jul
 021
2
021
2

Område
Område

Boligtype
Boligtype

Norddjurs
Norddjurs

Villa/Rækkehuse
Villa/Rækkehuse

-11,9%
-11,9%

-0,2%
-0,2%

Syddjurs
Syddjurs

Villa/Rækkehuse
Villa/Rækkehuse

Ændring
Ændringmåned
måned

-9,6%
-9,6%

-41,5%
-41,5%

0

Ændring
år
Ændring år

August
2020

Juni
2021

Juli
2021

Kilde: Boligsiden.dk
Boligsidens
Markedsindeks
åbnerdøren
dørentiltilboligm…
boligm…
Boligsidens
Markedsindeks
åbner

August
2021

Kilde: Danmarks Statistik

Boligsidens Markedsi…
Markedsi…
Boligsidens

3

0

Juli
2020

705
764

Maj
2021

638
705

Læs
Læs
seneste
seneste
pressemeddelelsen:
pressemeddelelsen:
August bød
August bød
kun på små
kun på små
justeringer i
justeringer i
boligpriserne
boligpriserne
Boligsidens
Boligsidens
Markedsindeks

Markedsindeks
august
august
2021
2021

FREKA GRAFISK A/S
Pressemeddelelser
Lerbakken 64, 8410 Rønde Pressemeddelelser
Regnskabsafslutning 31-03-2021
Bruttofortjeneste
2,1
(2,1)
Resultat før skat
0,4
(-0,1)
Egenkapital
1,0
(0,7)
Antal ansatte
4
GLOBE OVERFLADETEKNIK APS*
Vagtelvej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,2
(0,7)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,3)
Antal ansatte
2
KLINT MEDICAL APS*
Noldervej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,9
(0,0)

Juni
2021

580
642

Juli
2021

518
613

Kilde: Danmarks Statistik

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,9
0,7
2

(0,0)
(0,0)

L.B. STANSEFORME APS
Sletten 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
5,4
(6,1)
Resultat før skat
0,9
(1,0)
Egenkapital
0,9
(1,1)
Antal ansatte
8
MERCATUS A/S
Færgevej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
3,1
(0,0)
Resultat før skat
0,4
(0,0)
Egenkapital
0,9
(0,0)
Antal ansatte
7

MIDTDJURS
TØMRER & MURER APS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-03-2021
Bruttofortjeneste
1,9
(1,6)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
1,2
(0,9)
Antal ansatte
4
SHELL RYOMGAARD APS*
Nimtoftevej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-04-2021
Bruttofortjeneste
1,6
(1,3)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
3

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Nye selskaber
Cvr nr
42699926
42699438
42662275
42661279
42705918
42703907
42701106
42696641
42696064
42683043
42674427

HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?
Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

Selskabsnavn
Reg.dato
Cab DK 031 ApS............................................. 23.09.2021
KJ Entreprise ApS.......................................... 23.09.2021
Trustrup Group Boligudlejning ApS...............08.09.2021
BM Ejendomme 2021 ApS............................08.09.2021
DanSolar International ApS............................ 26.09.2021
elsegårdebyg ApS.......................................... 24.09.2021
Constone ApS................................................ 23.09.2021
RJ Entreprenør ApS....................................... 22.09.2021
GUTAMI GREEN I ApS.................................. 22.09.2021
Printmaker ApS.............................................. 16.09.2021
EgHa Anpartsselskab..................................... 14.09.2021

John Frandsen A/S

– gå ind på vores hjemmeside
mfnorddjurs.dk

42673145
42665770
42656941
42649643
42642541

Hornslet Malerfirma ApS............................... 13.09.2021
Chione Cosmetics ApS..................................09.09.2021
Cab DK 030 ApS............................................ 07.09.2021
Cab DK 029 ApS.............................................03.09.2021
Hotel Crone ApS............................................ 01.09.2021

Selskabsændringer
39408821
40149635
33597363
29010196
37436097
33597363

Entreprenør BS Kristiansen ApS.........................26.09.2021 2)
2Bsafe ApS..........................................................23.09.2021 3)
DA-NI TRADING ApS.......................................... 14.09.2021 1)
Opti-Flow ApS.....................................................09.09.2021 4)
Bech Ejendomme IVS.........................................08.09.2021 3)
DA-NI TRADING ApS.......................................... 14.09.2021 1)

har tidligere været forretningsfører hos Aalsrode Tømrerfirma A/S.
Sparekassen Djursland

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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37436097 Bech Ejendomme IVS.........................................08.09.2021 3)
10091365 EJENDOMSANPARTSSELSKABETROSENGADE2A,GRENAA.07.09.2021 1)
35037772 ALBOHUS A/S....................................................06.09.2021 4)
38404490 Baron Frisør IVS.................................................. 01.09.2021 0)
40311521 ErikThomsen IVS................................................. 21.09.2021 4)
41059176 Nordic Panels ApS................................................... 17.09.2021
35661875 GLOBAL INTERACTIVE SCULPTURE IVS......... 15.09.2021 4)
38441574 C F Racing IVS..................................................... 13.09.2021 1)
41254475 AEA Ejendomme ApS.........................................09.09.2021 4)
36398280 GRO‘S ACCOUNTING SERVICE ApS................ 07.09.2021 2)
0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst – 5) Indledt
rekonstruktionsbehandling

i sparekassens erhvervs
afdeling. Hun kommer fra en
stilling som erhvervsdirektør i
Djurslands Bank.

www.mfnorddjurs.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2021

Tim Lundby er tiltrådt som
administrerende direktør hos
Ejendomsmæglerfirmaet
John Frandsen A/S, der har
hovedkontor i Randers. Tim

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2021

Lene Holm Pedersen er
tiltrådt som afdelingsleder

European Film College
Rikke Braderup (34) er tiltrådt
som leder af biografen Store
Bjørn, der hører til Den Europæiske Filmhøjskole. Hun er
uddannet filmproducer og har
blandt andet arbejdet som
projektleder på Monkfish ApS
i København. Rikke afløser
Dorte Anker-Møller, der
efter syv år på posten, går på
pension.

6

300

Villa/Rækkehuse
Villa/Rækkehuse

seneste
dujournalist
er journalist
skal
vide
noget
om
boligmarkedeti det
i det
HvisHvis
du er
og og
skal
vide
noget
om
boligmarkedet
pressemeddelelsen:
område, du dækker
Læs
område,
du dækker
August bød
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
seneste
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
kun på små
på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra
pressemeddelelsen:på boligmarkedet
med
udgangspunkt
i
statistik
og
data
fra
justeringer i
Boligsidens Markedsindeks.
August bød
Boligsidens Markedsindeks.
boligpriserne
kun på små
Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
Boligsidensi
Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
justeringer
fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde
Markedsindeks
fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde
boligpriserne
data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.
august
data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.
Boligsidens
2021
Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid
Markedsindeks
Harvelkommen
du brug fortilnoget
andet, end det du kan finde her, er du altid
at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,
august
velkommen
til at
ringe
ellerjournalister
skriv til en med
af vores
pressemedarbejdere,
der er vant
til at
hjælpe
at finde
data til historier om
2021
der boligmarkedet.
er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om
Pressemeddelelser
boligmarkedet.
Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,
Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,
Pressemeddelelser

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

5

200

10,7%

Alle data er indhentet i perioden
31.08.2021 - 27.09.2021.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.)

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

75 75

400

300

100
100

7.000
6.000

Fuldtidsledige
500
% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter
område, alder og køn.

400

200
200

125
125

Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

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

500

150
150

8.000
7.000

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

250

175
175

9.000

9.000
8.000

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

Antal

250

11.000

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

Antal erklærede konkurser

275

225
225

11.000

Det handler
om helheden

Tabel

275

12.000

6.000

Tabel

Graf

300

12.000

Aps

Graf

300

Boligsidens
Markedsindeks
døren
til boligm…
Hvis du er journalist
og skal vide åbner
noget om
boligmarkedet
i det

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

Salgstid
Villaer/Rækkehuse

13.000

Grundlagt i 1964

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

Salgstid
Salgstid

13.000

Industrivej 20 · 8586 Ørum Djurs · Tlf. 8638 1160 · CVR-nr.: 21 14 72 06
info@bentklausen.dk · www.bentklausen.dk

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

Tabel

Tabel

14.000

Kroner

Bent Klausen

Graf

Graf

14.000

Dage

MURERFIRMA

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Kvadrat A/S
CEO Anders Byriel er blevet
tilknyttet som professor på
IE School of Architecture
and Design i Madrid i »Agile
Methodologies for User
Centric Design«.

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk

Ajour
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ÅRETS JULEFEST D. 3 . DECEMBER
Kl. 18:30

Traditionel julebuffét á la Kystvejen
DJ Thomas Lind spiller under
middagen og i pauserne

Din lokale installatør

Kl. 21:30 HEAYYA X-MAS spiller op til dans
Kl. 01:00

Færgevej 1 · Grenaa · w w w.mercatus.dk

Tak for i aften og glædelig jul

PR. PERSON FOR
HELE ARRANGEMENTET KUN

695,-

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

Advokat Line Lindgaard-Kjeldsen, Advokatanpartsselskabet Kalø Advokaterne

Generalist-advokater
har bidt sig fast
Søgning

OVERDÅDIG JULEBUFFÉT

ØL, VAND, VIN AD LIBITUM

DJ THOMAS LIND

DRINKSBAR (tilkøb)

HEYYA X-MAS LIVE BAND

OVERNATNING (tilkøb)

BOOK BILLETTER PÅ TLF. 89 59 59 59
ELLER RECEPTION@KYSTHOTELLET.DK

4

Brugervideoer

Søgning
Søgning

Kreditrapporter udland

www.bps-el.dk
Trekanten 44
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for
kompetence og engagement

– stadig billetter til koncerten

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2021

Som et mindre advokatfirma
med to advokater og en
sekretær ansat og geografisk
placeret i Rønde, siger det
sig selv, at Kalø Advokaterne
er generalister. Så begge kan
de lidt af hvert, og noget af
det hele, men alligevel har de
to indehavere, advokaterne
Line Lindgaard-Kjeldsen og
Karsten Fryland Nielsen, hvert
sit fokusområde. Karsten tager
sig primært af erhvervsområdet, mens Lines fokusområde
primært er det privatretslige,
men hun er også kurator i konkursboer. Boligområdet fylder
ifølge Line meget for begge
advokater i øjeblikket. „Vi har
som alle andre haft mange
handler. Også en hel del uden
mægler, bl.a. fordi der har været mange familieoverdragelser, særligt af sommerhuse,
hvor vi har et stort område
ved Følle. Der er tradition for,
at sommerhusene »går i arv«,
mens forældrene stadig lever.
Man har efter de gældende
regler kunnet overdrage huset
fra forældre til børn til den offentlige vurdering minus 15%.
Nogle har en bekymring for de
ændrede regler, der er på vej
her, og har nok derfor skyndt
sig få huset overdraget med
det samme.“

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2021

Hovedgaden 48A st
Hovedgaden 48A st
Denne virksomhed er reklamebeskyttet
8410 Rønde
Hovedselskab:
Ja 8410 Rønde
Unik ID:
203916008

Hovedgaden 48A st
8410 Rønde

Navne & Numre Erhverv

4

Din side
side 4 Brugervideoer
Brugervideoer
Din

Kreditrapporter udland
udland
Kreditrapporter

Advokatanpartsselskabet Kalø
Kalø Advokaterne
Advokaterne
Advokatanpartsselskabet

Advokatanpartsselskabet Kalø Advokaterne

Julefrokost udsolgt

30

Din side

?

Denne virksomhed er reklamebeskyttet
Denne
virksomhed er reklamebeskyttet
Hent
VCARD
Hovedselskab:
Ja
Hovedselskab:
Ja
Print
firmaprofil
Unik
ID:
203916008
Unik ID:
203916008

Kort og Rutevejledning

Føj til overvågning
serne stiger mere i Auning end
Det tager tre år
de
gør
i
andre
sammenligneTelefon:
86372122
Fax:
Line og Karsten sprang i Telefon:
feFøjFax:
til favoritter
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Hovedgaden 48A st,
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Regnskabsafslutning 30-06-2021
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Julefrokost

PÅ HOTEL MARINA MED DANS & MUSIK
KL. 19.00 - 01.00

DATOER

MENUEN

3. — 4. & 10. — 11. december

•

2 slags sild med karrysalat

•

Rødspættefilet med remoulade
og citron

•

Æg med rejer og mayonnaise

•

Gravad og røget laks med asparges
og sennepsdressing

•

Sylte med rødbeder og sennep

•

Lun leverpostej med bacon
og champignons

•

Hjemmebagt brød

•

Æbleflæsk

•

Frikadeller med rødkål

•

Julemedister med stuvet hvidkål

•

Tarteletter med høns og asparges

•

Skinke med grønlangkål
og brunede kartofler

•

Ribbensteg med rødkål og sauce

•

And med æbler og svesker

•

Osteanretning

•

Ris a la mande med kirsebærsauce

FRA KUN 358 KR.
Pr. person inkl. underholdning

Julefrokost

358,-

Julefrokost inkl. drikkevarer*

698,-

Julefrokost inkl. drikkevarer*
og overnatning

1.198,-

*Øl, vand og vin

Kystvej 32 · 8500 Grenå
+45 8632 2500 · info@hotel-marina.dk
hotel-marina.dk

