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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

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

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

Jørgen fra Camo  
Leathers fik Bettina  
som småjobber: Hun har  
vilje og lyst til det, hun laver

Det handler 
om helheden

https://www.mfnorddjurs.dk
https://www.lsalaw.dk
https://www.jobnet.dk
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
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Genbrug og bæredygtigt iværksæt-
teri er i fokus hos Viden Djurs. Helt 
konkret drejer det sig om, at en 
gruppe elever fra HTX i Grenaa sam-
men med Stena Recycling A/S skal 
udvikle og teste 
en mulighed for 
genbrug af vind-
møllevinger.

Møllevingerne 
skal skæres op 
og laves om til 
plantekasser, 
hvor man kan dyrke eksempelvis ur-
ter, blomster og grøntsager til brug i 
undervisningen. På den måde bliver 
eleverne mere bevidste om cirkulær 
økonomi. Stena Recycling i Grenaa 
har allerede haft besøg af en gruppe 
elever, hvor de er blevet klogere 
på nedbrydning og genanvendelse. 
Med genanvendelsen af vindmøl-
levingerne får eleverne praktiseret 
cirkulær økonomi samtidig med, at 
de lærer en masse biologi, kemi, 
design og matematik ved at udvikle, 
producere og holde plantekasserne 
på skolen.

Fælles ansøgning
Idéen til projektet opstod hos en 
gruppe lærere på HTX i Grenaa, og 
da Undervisningsministeriet udbød 
den grønne iværksætterpulje, var 
der ikke langt fra tanke til handling: 
„Der blev i samarbejde med Stena 
Recycling lavet en ansøgning, som 
nu er blevet imødekommet – og vi 
er rigtig glade for projektet sam-
men med Stena Recycling,“ siger 
Vivi Ann Camilla Jacobsen, der er 
uddannelsesleder for HTX i Grenaa, 
og hun fortsætter: „I det hele taget 

har vi haft en rigtig god dialog og 
sparring med Stena Recycling. Det 
viser sig, at Stena Recycling genbru-
ger stort set alle andre dele på en 
vindmølle end møllevingerne, så de 

er også spændt 
på at se resul-
taterne af vores 
projekt.“

Potentielle 
medarbejdere
Der er og bliver 

mangel på yngre medarbejdere i 
rigtig mange virksomheder. Derfor 
har Stena Recyclings incitament til 
at indgå i projektet været at gøre sig 
synlig og relevant for unge lokale 
studerende, både i forhold til en 
eventuel fremtidig arbejdsplads, 
men også for at højne elevernes 
kendskab til 
genanvendelse 
og bæredygtig 
produktion. 

Eleverne har 
fået rundvisning 
af produkti-
onsleder Kurt 
Frederiksen og 
så har udvik-
lingsdirektør 
Jakob Kristen-
sen fortalt dem 
om processerne 
i genanvendelse af jern. Det har 
været en lærerig oplevelse, hvor 
eleverne har kunne se deres læring 
fra HTX brugt i praksis. Særligt viden 
fra fagene fysik og kemi har været 
tydelige i den konkrete adskillelse 
af forskellige metaltyper, og det 
samfundsmæssige problem, der 

løses i form af FNs verdensmål nr. 
12 „Responsible consumption and 
production,“ som også er relevant 
for HTX-faget teknologi. 

„Det har været en øjenåbner at 
se, hvor præcist Stena kan adskille 
metal med henblik på at genbruge 
det,“ siger Marie-Louise Bachmann 
Rasmussen fra htx1x, og tilføjer: 
„Det er skræmmende, at vi som 
samfund smider så meget væk, at 
Stena Recycling kan behandle 2.000 
tons jern og metal om dagen.“

I alt har tre klasser på HTX besøgt 
Stena, hvor de har fået en rundvis-
ning og oplæg. 

Næste del af projektet er den 
konkrete ophugning af en 31 meter 
lang vindmøllevinge, som skal laves 
til plantekasser og andre projekter 
på HTX i Grenaa. Ophugningen fore-

går på Stenas 
område, så alle 
arbejdsmiljøfor-
hold er sikre. 
Projektet er et 
eksempel på 
et samarbejde 
med bære-
dygtigt sigte 
mellem to lokale 
aktører, hvor 
både uddan-
nelsesinstitution 
og virksomhed 

har en interesse i samarbejdet og 
får et udbytte, som gavner organi-
sationerne såvel som samfundet. 
Projektet startede januar 2022 og 
forventes afsluttet i 2023.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Bæredygtighed

Undervisningsministeriets grønne iværksætterpulje har bevilget 

projektmidler til HTX Grenaa, der i samarbejde med Stena 

Recycling A/S skal sætte fokus på genbrug af vindmøllevinger.

MØLLEVINGER BLIVER TIL PLANTEKASSER

  VI ER RIGTIG GLADE 

FOR PROJEKTET SAMMEN 

MED STENA RECYCLING
Udannelsesleder Vivi Ann Camilla Jacobsen, HTX

  DET ER SKRÆM

MENDE, AT VI SOM 

SAMFUND SMIDER SÅ 

MEGET VÆK, AT STENA 

RECYCLING KAN BEHANDLE 

2.000 TONS JERN OG 

METAL OM DAGEN
Elev Marie-Louise Bachmann Rasmussen, htx1x
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MØLLEVINGER BLIVER TIL PLANTEKASSER
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Siden 1998, hvor Jesper Stage-
gaard trådte til som direktør for Ree 
Park i Gravlev ved Ebeltoft, har den 
udviklet sig fra familiepark med put 
& take til en safaripark, der vil redde 
Afrikas vilde dyr. Den fungerer som 
genbank for de truede arter, og sam-
tidigt fortæller de ansatte parkens 
gæster om arbejdet med at sikre 
levestederne for dyrene i Kenya.

„I dag har vi en meget klarere pro-
fil end dengang, jeg trådte til. Vi har 
investeret mere end 200 millioner 
kroner siden da med fokus på vores 
egen berettigelse som beskytter af 
de dyrearter, vi har her. Alle har set 
en løve på BBC og National Geogra-

FRA FAMILIEPARK TIL  

DYRENES BESKYTTER

Ree Park ved Ebeltoft har gennemgået 

en forvandling fra familiepark til 

safaripark, der arbejder målrettet med 

at bevare arter og sikre de områder, 

hvor dyrene naturligt lever i Afrika.

Direktør Jesper Stagegaard, Ree Park

  VI HAR INVESTERET 

MERE END 200 MILLIONER 

KRONER SIDEN DA 

MED FOKUS PÅ VORES 

EGEN BERETTIGELSE 

SOM BESKYTTER AF DE 

DYREARTER, VI HAR HER
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phic Channel, og vi er ikke bare en 
zoo, der viser det samme,“ forklarer 
Jesper Stagegaard.

Selv om gæsterne sagtens kan 
gå rundt selv i parken og læse 
skiltene, der fortæller om dyrene, 
vælger 70 procent af dem at betale 
for en rundtur i parken med en 
safariguide, der samtidigt fortæller 
om det store område, parken har 
lejet i Kenya for at bevare dyrenes 
habitat.

Cheferne laver strategien
„Vores område i Kenya er på stør-
relse med Als og ligger i Masai Mara 
tæt på Serengeti-parken. Vi uddan-
ner de lokale, som ellers ville leve 
af for eksempel krybskytteri til jobs 
i turismen, som er kæmpestor der. 
På den måde sikrer vi befolkningen 
og levevilkårene for de vilde dyr i 
området,“ fortæller han.

Strategien bliver til ved, at chef-
gruppen vurderer, hvor forretnings-
områderne bevæger sig hen. Hvor 
parken kan blive unik. Konklusio-
nerne bliver til indstillinger til besty-
relsen, Ree Holding, som beslutter, 

hvor parken skal 
investere. Her-
efter finder man 
på chefniveau 
ud af, hvor det 
fører hen.

„Vi er gået 
fra udelukkende 
at få omsæt-
ningen fra vores walk in-gæster i 
åbningstiden mellem klokken 10 og 
17 til at blive en døgnoplevelse med 
overnatninger. Vi har for eksempel 
summer camps, hvor vi har gæ-
ster døgnet rundt. Hertil kommer 
erhvervsgæster, som vi satser 
benhårdt på, og hertil bryllupper 
og fødselsdage,“ fortæller Jesper 
Stagegaard.

Førende på naturbevarelse
I begyndelsen var der skepsis blandt 
nogle medarbejdere, der spurgte, 
om parken skulle omdannes til cam-
pingplads. Dertil har det medført an-
dre arbejdstider for personalet, der 
skal servicere gæster om aftenen 
og om morgenen. Det gælder blandt 
andet catering.

„Normalt 
forventer folk 
hapsdogs og 
burgere et sted 
som vores, men 
vi har styrket 
vores catering, 
som er opgra-
deret til bedre 

mad af højere kvalitet. I fremtiden 
satser vi på at videreudvikle vores 
koncepter med mere overnatning 
og business to business. Samtidigt 
vil vi fortsætte med at fortælle om 
vores arbejde i Kenya med at bevare 
naturen og arterne,“ forklarer direk-
tøren.

Ree Park er i dag førende i Dan-
mark på naturbevarelse. Årligt får 
den besøg af næsten 200.000 gæ-
ster, omsætter for over 50 millioner 
og har godt 30 fuldtidsansatte og 
imellem 170 og 190 i sæsonen. Det 
svarer til omtrent 70 årsværk.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

FRA FAMILIEPARK TIL  

DYRENES BESKYTTER

   I FREMTIDEN SATSER 

VI PÅ AT VIDEREUDVIKLE 

VORES KONCEPTER MED 

MERE OVERNATNING OG 

BUSINESS TO BUSINESS
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Norddjurs ligger i den helt høje ende 
som nummer 38 og Syddjurs er 
nummer 88 og næsten helt i bunden 
i en ny undersøgelse af erhvervs-
klimaet i 91 kommuner af landets 
98 kommuner, hvor organisationen 
 SMVdanmark har fået svar fra i alt 
2.500 små og mellemstore virk-
somheder. På trods af de blandede 

placeringer er der ros til begge 
kommuner.

Positiv udvikling
„Der, hvor Norddjurs konkret 
placerer sig helt i toppen, er på 
håndtering af erhvervsaffald, parke-
ringsmulighe-
der, prisen på 
erhvervslejemål 
og gebyrer,“ for-
tæller formand 
for Erhverv 
Grenaa, advokat 
Mette Haase 
Lindhardt, der 
glæder sig over, 
at vurderingen 
af kommunen 
ligger pænt over midterfeltet. 
„Mange lokale virksomheder ople-
ver stigende aktivitet og er inde i en 
god udvikling. Det er meget positivt, 
og medfører også øget samarbejde, 

dialog og indsigt mellem kommunen 
og den enkelte virksomhed.“

Nyt erhvervsudvalg i Norddjurs
Foreningens bestyrelse har klare 
forventninger til det nyoprettede 
erhvervsudvalg, der er etableret af 

den nye kom-
munalbestyrelse 
i Norddjurs Kom-
mune. „Vi har 
været i positiv 
dialog med flere 
af udvalgs-
medlemmerne 
og er overbe-
viste om, at der 
er en stigende 
opmærksomhed 

på de rammevilkår, vi som lokalt 
erhvervsliv skal fungere i,“ fortsæt-
ter formanden. Hun fortæller også, 
at der de sidste par år, er etable-
ret en konstruktiv dialog mellem 

ROS TIL KOMMUNERNES FOKUS PÅ ERHVERV
På baggrund af en analyse 

af erhvervsklimaet for 

SMV’erne roser formænd 

for to erhvervsforeninger på 

Djursland samarbejdet med de 

to kommuner.

  DEN ØGEDE ÅBENHED 

SMITTER GIVETVIS AF PÅ 

FLERE VIRKSOMHEDERS 

SYN PÅ KOMMUNENS 

HÅNDTERING AF 

RAMMEVILKÅRENE
Mette Haase Lindhardt

Formand Mette Haase Lindhardt, Erhverv Grenaa
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foreningen, dens medlemmer og 
de lokale beslutningstagere og 
ledende medarbejdere i forvaltnin-
gerne. „Den øgede åbenhed smitter 
givetvis af på flere virksomheders 
syn på kommunens håndtering af 
rammevilkårene,“ slutter Mette 
Haase Lindhardt, der er tilfreds med 
analyseresultatet.

Tilfredshed med  
imødekommenhed
„Med etablering af erhvervsudvalg 
viser begge kommuner imødekom-
menhed over for virksomhederne på 
Djursland. De viser, de vil samar-
bejde med os. Så handler det blot 
om at finde den rigtige model. Med 
kommunalvalget er der kommet nye 
udvalg, men embedsværket er det 
samme, så der kommer til at gå no-
get tid, før det slår ud i sådan en un-
dersøgelse,“ mener Ole Sørensen, 
formand for Business Djursland.

Brug for iværksættere
Syddjurs ligger i den bedre halvdel 
på dækningsafgift på erhvervsejen-
domme, sagsbehandlingstid for 
miljøsager og antal iværksættere i 
kommunen.

„Vi har brug 
for iværksættere 
i begge kom-
muner, og hvor 
Syddjurs holder 
iværksætter-
cafeer, har det 
tidligere byråd i 
Norddjurs valgt 
at lukke ned 
for dem. Det er 
træls og frem-
mer ikke iværksætterkulturen. Ana-
lyser som den fra SMVdanmark kan 
vi som interesseorganisation bruge 
til at rådgive kommunerne og styrke 
samarbejdet med dem,“ fortæller 
Ole Sørensen.

Vil gerne samarbejde
Et område, Ole gerne vil have sat på 
dagsordenen med kommunerne, er 
at tale om den digitale motorvej. Det 
meste af Djursland har fibernet nu, og 
han vil gerne have den digitale dags-

orden helt frem 
i bussen, som 
han siger, og han 
sætter sin lid til, 
at det vil lykkes.

„Begge kom-
muner viser stor 
interesse for 
at samarbejde 
med Business 
Djursland, og de 
giver generelt 

erhvervsudvikling stor bevågenhed. 
Overordnet skal både Norddjurs og 
Syddjurs Kommune have ros for deres 
engagement,“ slutter Ole Sørensen.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

ROS TIL KOMMUNERNES FOKUS PÅ ERHVERV

  MED ETABLERING 

AF ERHVERVSUDVALG 

VISER BEGGE KOMMUNER 

IMØDEKOMMENHED OVER 

FOR VIRKSOMHEDERNE PÅ 

DJURSLAND
Ole Sørensen

Formand Ole Sørensen, Business Djursland
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I 1968 flyttede Anders Kristensen 
med hustruen Irene til Cape Town 
i Sydafrika, og her anskaffede han 
sig en Austin Healey i 1969 efter 
den første flirt med en Triumph. For 
Anders var Healey’en BILEN, men 
da parret stiftede familie, trådte 
sportsvognen i baggrunden. Først 
30 år senere kom muligheden for at 
genoptage passionen.

„Vi boede i Dorking i Sydengland 
og var en dag til Classic Car-træf. 
Her fik jeg øje på en venstrestyret 
Austin Healey 3.00 Mk I, og jeg 
spurgte ejeren, om han ville sælge 
den. En måned senere ringede 
han til mig, og vi handlede i 1999,“ 
husker han.

Bruger sjældent kalechen
Siden blev det til mange lange ture 
til blandt andet Korsika og Stock-
holm. Efter 10 år som direktør for F. 

L. Smidth i Storbritannien flyttede 
han og Irene til Ebeltoft. Her bliver 
bilen stadigt brugt flittigt til både 
længere rejser og korte ture med 
børnebørnene. Sidste sommer gik 
turen til Bornholm.

„Det regnede hele vejen. Det er 
ellers sjældent, vi bruger kalechen. 
Først skal vinduerne, der ligger i 
bagagerummet, knappes på. De er 
af plexiglas. Herefter skal stativet 
monteres, kalechen trækkes hen-
over og siden knappes på,“ fortæller 
Anders Kristensen.

Austin Healey var en af de første 
biler, der kunne køre 100 miles i 
timen, cirka 160 km/t, og Anders 
har kørt 130 i den, men han cruiser 
helst stille og roligt på de mindre 
veje.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk



Austin Healey 3.000 Mk I
Cylindere: 6
Slagvolumen: 3L
Bygget: 1957-1968
Antal: 8732 stk.
Effekt: 132HK
Egenvægt: 1050kg
Økonomi: cirka 8 km/L
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DET SKULLE VÆRE 
EN AUSTIN HEALEY!

I 22 år har Anders Kristensen haft sin Austin 

Healey 3.000 Mk I. Den har han kørt Europa tyndt 

i, og stadigt i dag kommer den ud på længere rejser 

med hustruen og kortere ture med børnebørnene.
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Internationalt anerkendte Amalie 
Jakobsen bor i dag i Berlin, men 
hendes rødder er på Djursland, 
hvorfra hun kendte kompetencerne 
hos HSM Industri. Hun fandt det 
naturligt at samarbejde med dem, 
da hun i 2017 fik sin første større 
udendørs bestillingsopgave for en 
privat samler nord for København. 

Karoline H. Larsen, der bor i 
København, men også arbejder in-

ternationalt, vandt konkurrencen om 
‘byporte’ til Billund, samskabt med 
børn og kreerede 20 høje skulpturer 
ved tre indfaldsveje sammen med 
HSM Industri.

Trine Brix fra Gjerrild har skabt 10 
smukke blomster på op til fire me-
ter, som skal stå på skrænten ved 
ind- og udkørsel 
til Kunstcen-
tret Silkeborg 
Bad, hvor HSM 
Industri har hele 
entreprisen med 
produktion og 
opsætning.

Den store 
HSM-produk-
tionshal har 18 
meter til loftet, men også mentalt er 
der altså plads til både store, utradi-
tionelle og anderledes projekter.

Erfaring med store projekter
Amalie refererer til sin tid på Grenaa 
Gymnasium. „Den gang kendte jeg 
nogen, der var lærlinge hos HSM In-

dustri. Jeg vidste, at de har erfaring 
med store projekter i stål – og at de 
laver det hele i huset. Vores samar-
bejde er ret unikt: Teknikerne gen-
nemgår og godkender min skitse, 
og smedene kender mine færdig-
heder og preferencer. De ved, hvor 
meget svejsninger og poleringer 

betyder for mine 
opgaver. De 
producerer mine 
konstruktioner, 
så de holder 
til vejr og vind. 
Jeg har stor tillid 
til hele HSM-
teamet, fordi de 
har erfaring med 
projekter i den 

skala.“
Det er vigtigt for Amalie, at hun 

kan kombinere arbejde med at 
besøge sin familie. „Det betyder 
meget, at jeg kommer fra området. 
Det giver en anden relation. Vi har 
efterhånden lavet otte projekter 
sammen.“

HØJT TIL LOFTET  
GIVER KUNSTOPGAVER

HSM Industri har siden 2017 

samarbejdet med Grenaa-kunstneren 

Amalie Jakobsen omkring produktion 

og opstilling af de kunstværker, der 

er for store til, at hun selv kan magte 

dem. Siden er flere andre kunstnere 

kommet til.

Kunstner Amalie Jakobsen

  DEN KOMPLEKSITET, 

VIRKSOMHEDEN FAVNER, 

ER RIGTIG STÆRK. DE 

VINDER PÅ AT KUNNE 

LEVERE HELE PAKKEN
Karoline H. Larsen
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Engagementet i detaljen
Det er vigtigt for Karoline H. Larsen 
at samarbejde med nogen, der 
både har engagement i detaljen og 
kapacitet til det største. „De er så 
skønne. Jeg 
fandt HSM Indu-
stri et år før star-
ten på opgaven, 
da jeg skulle 
lave et skitse-
forslag. Jeg 
googlede lidt og 
fandt en skulptur, som Amalie har 
lavet sammen med HSM Industri og 
opdagede, at de kan lave noget, der 
er stort. Jeg tænkte, at hvis de kan 
lave en landgangsbro til Molslinjen, 
kan de også lave en skulptur sam-
men med mig, der kan holde. 

Den kompleksitet, virksomheden 
favner, er rigtig stærk. De vinder på 
at kunne levere hele pakken. Det 
giver en tryghed for, at den kunstne-
riske kvalitet er i top og at skulptu-
rererne kan holde til orkanstyrke.“ 
Hver af de 20 skulpturer består af 

2-3 stykker figurskåret og bemalet 
plade, der holdes fra hinanden af 
profilrør. Mellem pladerne er der 
monteret LED-lys, så silhuet kontu-
rerne kan ses i mørke. De største 

skulpturer er 9 
meter høje, og 
HSM Industri 
har skåret, 
svejset, malet, 
installeret lys og 
monteret dem.

De kan tage hele entreprisen
Trine Brix plejer at få støbt sine 
værker, men det blev for dyrt med 
opgaven til Silkeborg Bad. „Jeg 
spurgte Nick hos HSM Industri, om 
de kunne producere mine blomster-
modeller i pladestål efter mine 1:1 
pap-mockups. Det kunne de, og jeg 
fik et tilbud, hvor blomsterne bliver 
lavet i Cortenstål, og det fik jeg god-
kendt hos Kunstcentret Silkeborg 
Bad.“

Det er vigtigt for Trine, at virksom-
heden kan tage hele entreprisen. 

„De kan 3D-tegne, beregne, skære, 
bukke, svejse, sandblæse og male 
det hele. Blomsterne kommer i 
jorden, så man ikke kan se funda-
mentet, men kan holde til, at man 
kravler op på dem. Jeg har fået et 
helt team, der sparrer med mig om 
løsningen. De er rare, og kemien var 
der med det samme. De er meget 
fleksible, lydhøre og rigtig gode til at 
finde løsninger.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

  JEG HAR FÅET ET HELT 

TEAM, DER SPARRER MED 

MIG OM LØSNINGEN
Trine Brix
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STYR PÅ BÆREDYGTIGHED I TRUSTRUP

Hos Djursland Kloak-Service 

indgår nye lokaler, vaskehal og 

etablering af asfaltbelægning på 

hele pladsen som en del af GMC-

arbejdet. Målet er øget fokus på 

genanvendelse og bæredygtighed.

Medejer Sabrina Due SInding Eriksen og ejerleder Ulrik Sinding, Djursland Kloak-Service
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Den grønne forretningsplan  
er på vej
Bæredygtighed er i den grad kom-
met på dagsordenen hos Djursland 
Kloak-Service. 
„Den grønne for-
retningsplan er i 
støbeskeen. Og 
vi har hyret et 
konsulentfirma 
til at hjælpe 
med klima-
regnskabet. Det 
indeholder nogle 
nye tiltag så 
som at beregne 
Co2 besparelser, det har vi ikke gjort 
før,“ forklarer ejerleder Ulrik Sinding, 
som også ser fordelene i, at regn-
skabet bliver mere detaljeret. 

På den lange bane vil den grønne 
forretningsplan gøre det muligt at 
se, om Co2-udslippet i virksomhe-
den er stigende eller faldene. Ulrik 
forklarer, at klimaregnskabet skal 
hjælpe med at definere hvilke tiltag, 
der er vigtigst – både på den lange 
og korte bane. 

„Vi overvejer at skifte til HVO 
biodiesel til bilerne, men det er 
for dyrt lige nu. Vi er gået over til 
spraydåser, der er drevet af kul-
syre, i stedet for drivgas. Vi sig-

ter generelt efter at bruge det, 
der forurener mindst – men 

det skal også kunne 
løbe rundt,“ uddyber 
Ulrik Sinding. 

Asfalt
belægningen 
skal samle 
mere regn
vand
Firmaet 
bruger det 
regnvand, 

der falder på matriklen til at vaske 
og tanke bilerne. For at kunne samle 
større mængder af regnvand, er 
man i gang med at etablere asfalt-

belægning på 
hele pladsen, 
fortæller datter 
og medejer 
Sabrina Due 
Sinding Eriksen, 
som i hverdagen 
har ansvaret for 
at holde øje med 
og registrere, at 
virksomhedens 
miljøarbejde 

udvikler sig, som det skal.
„Når vi er færdige med at lægge 

belægningen, kan vi opsamle 
regnvand til vaskehallen og spule-
vognene fra 8500 kvm. I snit falder 
der ca. 750 mm regn om året i 
Danmark. Det svarer til 6,3 millioner 
liter ned i vores vandtank.“

I praksis fungerer opsamlingen 
af regnvand sådan, at regnvandet 
falder ned på taget og arealerne. 
Herfra løber det ned i et stort sand-
fang – og videre over i et biofilter, 
hvor man lufter 
vandet. Biocel-
lerne indeholder 
bakterier, som 
kan spise sæbe. 
Herfra løber 
vandet over i en 
stor vandtank og 
videre gennem 
et sandfilter – 
ligesom i en 
svømmehal. 

„Fordelen ved vandtanken er, at 
der hele tiden er vand at tage af. 
Når vi vasker bilerne, løber vandet 
tilbage i det samme sandfilter, og 
98% af vandet bliver genbrugt,“ 
forklarer Sabrina.  

Følger med miljøet  
og de nye tiltag
Selvom den store ombygning alle-
rede har medført vand- og varmebe-
sparelser, besparelser på elforbruget 
og et lavere støjniveau, betyder det 
ikke, at miljøtiltagene stopper.

„Vi følger med i, hvad der kom-
mer af nye teknologiske muligheder 
på miljøområdet. Det næste bliver 
nok brintlastbiler, men lige nu har vi 
fokus på at genbruge og sortere alt 
det, vi kan. Bl.a. vores sugeslanger, 
som slamsugerne suger med. De 
skal være helt tætte, men de bliver 
med tiden slidte og hullede. I stedet 
for at smide dem ud, kan vi bag efter 
bruge dem til vores tørsugere,“ 
fortæller Ulrik Sinding. 

GMCmiljøcertifikatet holder 
virksomheden opmærksom
At indgå i miljøledelsessystemet i 
samarbejde med Norddjurs Kom-
mune, hjælper også virksomheden 
internt. 

„Internt bruger vi den faste 
struktur i vores miljøledelsessystem 
til at opdage spild af f.eks. varme, 

og vi opfanger 
det hurtigere og 
mere effektivt, 
hvis der kommer 
et udslip. Under 
vores ombyg-
ning har elfor-
bruget f.eks. 
været større 
end normalt, og 
her har vi også 

kunnet analysere, hvorfor forbruget 
i en periode er steget,“ konkluderer 
Sabrina.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

STYR PÅ BÆREDYGTIGHED I TRUSTRUP

  NÅR VI ER FÆRDIGE 

MED AT LÆGGE 

BELÆGNINGEN, KAN VI 

OPSAMLE REGNVAND TIL 

VASKEHALLEN OG SPULE

VOGNENE FRA 8500 KVM
Sabrina

  DET NÆSTE BLIVER 

NOK BRINTLASTBILER, MEN 

LIGE NU HAR VI FOKUS PÅ 

AT GENBRUGE OG SORTERE 

ALT DET, VI KAN
Ulrik
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Rugvænget 12A · 8500 Grenaa · Tlf. 60 24 60 08

Find vores webshop på www.lundvine.dk
– gratis levering ved køb over 500 kr.

STORT OG BREDT SORTIMENT 
AF VINE, ØL OG SPIRITUS
Vi har en stor passion for gode kvalitetsvine  
– og har altid et stort og bredt sortiment i butikken.
Se også vores store udvalg af øl og spiritus.

Vi er eksperter i  
hydrauliske anlæg 

og trykluft

- Kraner
- Autolifte
- Trucks
- Spil
- Pumper

- Gear
- Løftegrej
- Ventiler
- Cylindre

Vi udfører syn og service på bl.a.

Ring på tlf. +45 86 32 73 44

Grenaa · Tlf. 8632 7344 · www.grenaahydraulik.dk
Aarhus · Tlf. 8615 2299 · www.aarhushydraulik.dk

24-timers service - hvis uheldet er ude!

Solid bygge- og  
entreprenørvirksomhed 

• Stærke kompetencer indenfor byggerier  
og entrepriseformer 

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

  
• Et medarbejderteam fordelt på egenproduktion 

og projektledelse 

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

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

https://www.lundvine.dk
https://www.ghy.dk/
https://www.rjakobsen.dk
https://www.mercatus.dk


Her er et tilbud til dig, der gerne vil øge omsætning i din butik med 
handel på nettet. Business Djursland & Syddjurs kommune klæder dig godt 

på at tage springet og få etableret en webshop, som virker.

BLIV KLOGERE PÅ  
WEBSHOPS OG ONLINE MARKEDSFØRING

Bliv klogere på online markedsføring
Ta´ med på workshops om online markedsføring i 
maj. Vi kan ikke love, at du bliver en online-Ninja, men 
du får styr på begreberne, kan lave lidt selv og stille 
de rigtige spørgsmål.

Mandag d. 2. maj: Sociale Medier 
Hvor skal du være og hvorfor? Hvordan virker det? 
Annoncer på sociale medier. Spændende indhold. 
Måling af din indsats.

Mandag d. 9. maj: SEO 
SEO betyder søgemaskineoptimering. Hvor nemt det 
er at finde din hjemmeside på f.eks. google. Hvordan 
skriver du en god SEO-tekst? Hvad er metatekster? 
Brug af links.

Mandag d. 16. maj: Google Ads 
Hvordan annoncerer du på google? Hvordan opsætter 
du en kampagne step-by-step? Målgruppe og budget. 
Retargeting og Google Tag Manager for begyndere.

Mandag d. 23. maj: Email marketing 
Mailchimp for begyndere: indsamling af emailadres-
ser, opbygning af landingpage, byg en pop up til din 
hjemmeside. Opbygning af online salgstragt.

Alle fire workshop afholdes kl. 9.00 – 12.00 på Rønde 
Vandrehjem, Grenaavej 10B, 8410 Rønde.

Tre temamøder
Vi vil gerne invitere dig til tre temamøder, 
hvor du får indblik i forskellige aspekter i 
at drive en webshop. 

Mandag d. 4. april:  
Overvejelser før du gør i gang med  
E-handel, Ebeltoft

Mandag d. 25. april:  
Online markedsføring, Hornslet

Mandag d. 30. maj:  
Valg af logistik & lagerløsning, Auning

Hver gang inviterer vi en oplægsholder til 
at fortælle om udfordringer og muligheder 
med nethandel. Hver gang vil der også 
være en eller to virksomheder, som 
fortæller om deres erfaringer med at 
starte en webshop op. 
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Læs mere og tilmeld dig på Business Djursland.dk

https://www.businessdjursland.dk


18 Personprofil www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2022

ANDRES MENING  
GØR MIG NYSGERRIG

Borgmester Kasper Bjerregaard, Norddjurs Kommune
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Den 1. januar satte Kasper Bjerregaard sig i borg-
mesterstolen i Norddjurs Kommune som den første 
fra partiet Venstre siden kommunesammenlægningen. 
Han vil gerne have den positive fortælling om kommu-
nen frem, og det, mener han, sker 
bedst igennem dialog med politi-
kere, virksomheder og borgere.

„Jeg har altid været nysgerrig på, 
hvorfor andre mener noget andet 
end jeg. Det er vigtigt for mig at 
være åben over for alle. For deres 
synspunkter. Jeg har hverken behov 
for at være den klogeste i lokalet eller for at dominere 
rummet,“ fortæller Kasper Bjerregaard.

Sporten kan noget særligt
Den 48-årige borgmester er født og opvokset i Kolind, 
hvor han med årene kom dybt ind i foreningslivet. 
Han startede som aktiv i fodboldklubben i Kolind og 
begyndte også at spille badminton, inden han senere 
fik interesse for trænergerningen. Han mener, især 
holdsport kan noget særligt.

„Sport kan give andre forbindelser end dem i skolen. 
Nogle er dygtigere til fodbold end 
til skolefagene, og man lærer, at det 
er forskelligt, hvad man er god til. I 
omklædningsrummet forholder man 
sig til hinanden på en anden måde. 
Derfor skulle mine børn også dyrke 
holdsport,“ forklarer han.

Opfordret til at stille op
Han bor med kæresten, Sofie, i 
Lyngby, og de har hver to voksne 
børn, der er flyttet hjemmefra. Han går meget op i 
at holde relationen til børnene, som han mødes med 
virtuelt fast hver fredag og taler i telefon med stort set 

dagligt. En fælles familieferie bliver det også stadigt til, 
når det kan lade sig gøre. Som far har han altid foretruk-
ket debat frem for at skære igennem.

„Jeg er superinteresseret i at vide, hvad andre 
mener. Jeg har været med i mange 
foreninger, men jeg har som sådan 
ikke været aktiv i politik, selv om 
jeg har studeret statskundskab. Det 
var først, da jeg af Venstres parti-
forening blev opfordret til det, at 
jeg meldte mig ind og stillede op,“ 
husker Kasper Bjerregaard.

Vil nitte Norddjurs sammen
Som borgmester vil han gerne, at man ryster de nega-
tive historier om Norddjurs af sig og viser, at borgerne 
og virksomhederne kan og gør noget. Han oplever, at 
mange er rigtigt gode til at fortælle det negative om 
fejlslagne budgetter, udkantsområde og lav uddan-
nelse. Han vil gerne vende spiralen sammen med 
kommunal bestyrelsen, som han roser.

„Det er superspændende. Vi sidder 27 kvinder og 
mænd, der gerne vil noget. Tonen er rigtig fin, og vi 

taler ordentligt til hinanden. Selv om 
vi er valgt til at være uenige, skal vi 
samarbejde. Et af mine projekter 
er at nitte kommunen bedre sam-
men. Der sker meget i Auning og i 
Grenaa, men det er vigtigt, vi også 
husker de andre områder. Men vi 
skal også turde prioritere en gang 
imellem. Man kan komme til at 
smøre ting så tyndt ud, at ingen 
mærker noget,“ slutter han.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

ANDRES MENING  
GØR MIG NYSGERRIG

Den nye borgmester i Norddjurs Kommune er rundet af 

foreningslivet. Han har altid omgivet sig med mennesker der kan 

og ved andet end han selv, og han har ikke behov for at være 

den klogeste i en forsamling.

  DET ER VIGTIGT FOR 

MIG AT VÆRE ÅBEN OVER 

FOR ALLE. FOR DERES 

SYNSPUNKTER

  SELV OM VI ER VALGT 

TIL AT VÆRE UENIGE, SKAL 

VI SAMARBEJDE. ET AF 

MINE PROJEKTER ER AT 

NITTE KOMMUNEN BEDRE 

SAMMEN
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Alle data er indhentet i perioden 
15/02/2022 - 15/03/2022.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar. 
Antal ansatte er en usikker variabel.)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

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

A. HOLST APS*
Havrebakken 3, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 3

A/S GRENAA SKIBSVÆRFT 
JENS VESTER OG SØNNER
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 12,1 (12,4)
Resultat før skat 0,8 (0,6)
Egenkapital 6,1 (5,5)
Antal ansatte 20

ANDERS BACH ENTREPRENØR APS
Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,7)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital 0,7 (0,4)
Antal ansatte 3

ARKIKON A/S
Fornæsvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 15,6 (14,3)
Resultat før skat 3,3 (1,5)
Egenkapital 2,8 (1,5)
Antal ansatte 23

ASCENSIONHUS APS*
Kaløvej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 3

AUDE’S APS*
Sortevej 27, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 5,8 (4,1)
Resultat før skat 0,5 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,1)
Antal ansatte 13

AVISTRYK A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 16,8 (13,0)
Resultat før skat 3,3 (-1,5)
Egenkapital 3,9 (1,2)
Antal ansatte 20

BOEL DENMARK APS*
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,6)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 3

BP SOENDERGAARD A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 20,1 (9,9)
Resultat før skat 0,8 (-9,7)
Egenkapital -5,7 (-6,5)
Antal ansatte 42

BYCON APS*
Søbakken 10, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,8)
Resultat før skat 0,8 (0,3)
Egenkapital 3,3 (2,7)
Antal ansatte 2

CLAUS GROTH APS
Klitten 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste -0,1 (-0,0)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 2,6 (2,5)
Antal ansatte 5

DAVAI APS
Fiskerikajerne 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 48,1 (41,6)
Resultat før skat 0,8 (0,3)
Egenkapital 1,8 (1,2)
Antal ansatte 62

DEN GAMLE KRO, 
HORNSLET 2012 APS
Rosenholmvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,7)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital -0,2 (-0,4)
Antal ansatte 7

DEN GAMLE STALD 
V KIM THYGESEN APS
Møllevænget 12, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 1,9 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (-0,5)
Egenkapital -0,0 (-0,5)
Antal ansatte 4

DJURS RENGØRING APS
Rugvænget 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,6 (0,5)
Resultat før skat -0,0 (-0,2)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

DYREKLINIKKEN EBELTOFT APS*
Martin Hansens Vej 3, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 1,0 -
Resultat før skat 0,1 -
Egenkapital 0,1 -
Antal ansatte 3

DYRLÆGE SUSANNE BOYE APS*
Storkhøjevej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,0)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,2)
Antal ansatte 2

EBELTOFT 
FERIEHUSUDLEJNING APS
S. A. Jensen Vej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,3)
Resultat før skat 1,7 (1,8)
Egenkapital -0,5 (-1,8)
Antal ansatte 6

ELITE SERVICE APS
Sortevej 25, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,4)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 1,0 (0,9)
Antal ansatte 3

FAM. FRIIS APS
Fårupvej 2, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,8)
Resultat før skat 0,0 (0,3)
Egenkapital 1,5 (1,6)
Antal ansatte 6

FRONT SECURITY APS*
Tinghøjvej 1, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

FUB APS*
Agertoften 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 5,8 (2,7)
Resultat før skat 2,9 (0,4)
Egenkapital 3,8 (1,5)
Antal ansatte 5

GBC GROUP A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,9)
Resultat før skat 2,3 (1,9)
Egenkapital 13,6 (13,3)
Antal ansatte 7

GERT STEGGER A/S
Hestehaven 18, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat 0,7 (0,0)
Egenkapital 2,7 (2,1)
Antal ansatte 3

GERTS VINDUESPOLERING & 
SERVICE APS*
Mellemstrupvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,5)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 1,4 (1,1)
Antal ansatte 6

GJESING ØSTERGÅRD ØKO APS*
Auningvej 73, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

GRENAA BILCENTER A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 12,8 (13,9)
Resultat før skat 2,0 (1,6)
Egenkapital 9,3 (8,9)
Antal ansatte 31

GRENAA HYDRAULIK A/S
Kalorievej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 9,0 (9,0)
Resultat før skat 0,0 (0,4)
Egenkapital 1,9 (2,1)
Antal ansatte 15

GRENÅ UNDERVOGNS
BEHANDLINGSCENTER APS*
Rugvænget 27, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,2)
Resultat før skat -0,2 (-0,4)
Egenkapital -0,4 (-0,3)
Antal ansatte 3

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter 
område, alder og køn.
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Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 6,5% 20,4%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -1,8% -9,1%
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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 36,0% -23,9%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -2,1% -42,7%
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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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Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum
Kasper Steenfeldt Tipsmark 
tiltræder 1. maj som direktør 
på Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. Han er 
historiker fra Aarhus Universi-
tet og har en fortid som både 
praktikant og studentermed-
hjælper ved Dansk Center 
for Herregårdsforskning, 
hvor han også i øjeblikket er 
ved at lægge sidste hånd på 
sit ph.d.-projekt. Den nye 
direktør har således ikke bare 
en stærk faglighed indenfor 
herre gårdshistorien, men 
også et stort kendskab til 
netop Gammel Estrup:
„Fagligt er jeg opfostret på 
Gammel Estrup og har i den 
forstand fået herregårdshisto-
rie ind med modermælken. 
Derfor er det også med en 
følelse af at vende hjem, at 
jeg nu tiltræder stillingen 
som direktør for museet. Jeg 
glæder jeg mig utrolig meget 
til at løfte nye, spændende 
projekter sammen med 
museets medarbejdere og 
mange frivillige, der ligesom 
jeg nærer en stor kærlighed til 
Gammel Estrup,“ siger han.
Kasper efterfølger Britta 
Andersen, der igennem 22 år 
som museumsdirektør ved 
Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum har udvik-
let museet, så det i dag er fø-
rende indenfor både forskning 
og formidling af den danske 
herregårdshistorie.

Pindstrup Mosebrug A/S
Bestyrelsesformand i Viden 
Djurs, Kirsten Nielsen Søren-
sen, er tiltrådt som HR chef 

hos Pindstrup Mosebrug A/S. 
Hun kommer fra en stilling 
hos Vestas NCE region.

Syddjurs Kommune

Sanne Attermann (45) 
tiltræder 1. april som chef 
for teknik og miljø i Syddjurs 
Kommune. Hun kommer fra 
en stilling som afdelingsleder 
i Niras, hvor hun siden 2019 
har været leder i forretnings-
enheden Data, Analyse og 
Planlægning. I Niras har hun 
været leder af 58 medarbej-
dere fordelt på seks teams. 
Sanne er oprindeligt uddannet 
landinspektør og har mange 
års ledelseserfaring fra både 
Niras og Vejdirektoratet.
„Jeg er meget tilfreds med at 
kunne ansætte Sanne Atter-
mann som vores ny chef for 
teknik og miljø. Der er stor ef-
terspørgsel på ydelser fra hele 
det tekniske område, både i 
forhold til sagsbehandling og 
i forhold til at få gennemført 
en række væsentlige anlægs-
projekter. Her vil Sanne med 
sine erfaringer fra både det 
private og det offentlige få en 
kernerolle i forhold til den fort-
satte udvikling af området,“ 
udtaler udviklingsdirektør Poul 
Møller.

Kysthotellet Djursland
Det tidligere Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter 
har skiftet navn til Kysthotel-
let Djursland. Navneskiftet 
skal indikere, at stedet i langt 
højere grad vil lægge vægt på, 
at outdooroplevelser bliver 
en del af oplevelsen, når man 
gæster hotellet, uanset om 
man er ferie- eller konference-
gæst. 
„Vi vil fortsat være et attrak-
tivt møde- og konferencested 
mellem skov og strand – 
vores nye navn og logo skal 
imidlertid signalere, at vi også 
har rigtig meget at tilbyde 
gæster, der ønsker et hotel-
ophold her på Djursland,“ 
siger direktør Palle Jensen.
Sammen med en række 
samarbejdspartnere vil hotel-
let tilbyde blandt andet yoga, 

GPS-løb, sanketur, team-
building, stand up-paddle, 
dykning, cykel- og vandreture 
og en række andre aktiviteter 
med naturen som omdrej-
ningspunkt. 
„Naturen bliver i langt højere 
grad en integreret del af vores 
møde- og overnatningstilbud. 
Min erfaring er, at mødedelta-
gerne i stigende grad ønsker 
at krydre deres møde med et 
afbræk i naturen – hvad enten 
det drejer sig om en kaffe-
pause ved skovsøen i plan-
tagen bag ved hotellet eller 
at man aktivt bruger naturen 
som en del af mødet. Med 
navneskiftet og et øget fokus 
på outdoor, forsøger vi at 
imødekomme dette behov,“ 
forklarer salgs- og marketing-
chef Rikke Andersen.

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
43117742 Villersø Handel & Rådgivning ApS ................ 11.03.2022
43111892 Wulffnature-humannature ApS ....................09.03.2022
43108409 Future Food Factory ApS ..............................08.03.2022
43090224 Grenaa entreprenør forretning ApS .............. 01.03.2022
43080989 Puk Entreprenør ApS ....................................24.02.2022
43077228 Foodie Asian Market ApS .............................23.02.2022
43117149 Salon på Skødshoved ApS .............................. 11.03.202
43114905 Asger K Ebeltoft ApS ....................................10.03.2022
43114662 ELH Consult ApS ...........................................10.03.2022
43114859 Jens K Ebeltoft ApS ......................................10.03.2022
43114948 Karla K Ebeltoft ApS ......................................10.03.2022
43114972 Marie K Ebeltoft ApS ....................................10.03.2022
43114433 RIB62 ApS .....................................................10.03.2022
43114441 S. Paulmann ApS ...........................................10.03.2022
43092014 Casa W ApS .................................................. 01.03.2022
43087517 CP Nordic ApS ...............................................28.02.2022
43074520 Decentralen ApS ...........................................22.02.2022
43068563 Maria Skaarup ApS ........................................20.02.2022

43064029 Konstruktion og Byg Kim Christensen ApS .. 17.02.2022
43051679 PC Kjærgaard ApS ......................................... 11.02.2022
43037102 HPL El-service ApS ....................................... 07.02.2022
43032658 Thors Mølle ApS ...........................................04.02.2022
43027093 Den Lille Chokoladefabrik ApS .....................02.02.2022
43025945 E-Sail ApS ......................................................02.02.2022

Selskabsændringer
40007822 Troels K Kristensen IVS ......................................02.03.2022 4)
25343859 HUTTERS REKLAMEBRODERI ApS ................23.02.2022 3)
39746964 Group Grenaa ApS.............................................. 17.02.2022 3)
36964162 Stella Track IVS ...................................................16.02.2022 3)
34595054 Janus Søgaard Web ApS ...................................15.02.2022 0)
80810814 Hølledig ApS ....................................................... 07.02.2022 4)
37659142 Akutera IVS .........................................................03.02.2022 4)
39007835 JMKH IVS ...........................................................03.02.2022 0)
37812595 Multi byggerådgivning IVS .................................01.02.2022 0)
38625055 Pareidolia IVS......................................................01.02.2022 0)
37266523 EYERIS IVS .........................................................10.03.2022 4)

38669427 EHT Group IVS ...................................................01.03.2022 4)
38843575 Polyget IVS .........................................................01.03.2022 4)
38650521 Saliix IVS .............................................................01.03.2022 4)
39914646 SaaSters IVS .......................................................01.03.2022 4)
26992494 BYGGEFIRMAET JAN ØSTERGAARD ApS ......25.02.2022 1)
35675426 BØRGLUM MEJERI HOTEL ApS ......................25.02.2022 1)
37173878 ApSX 07.11.17 ApS ..............................................17.02.2022 1)
40721169 Iungo ApS ...........................................................04.02.2022 3)
40719695 MTSchou ApS ....................................................04.02.2022 3)
37335444 Djurslands Bogføring og Vikarservice IVS ......... 01.02.2022 3)
38669427 EHT Group IVS ................................................... 01.02.2022 3)
37000345 IVS af den 21-08-2015 ....................................... 01.02.2022 3)
39209373 JHN Consult IVS ................................................. 01.02.2022 3)
40161228 Thorup. IVS .........................................................01.02.2022 0)
41098627 Syddjurs Konsulentservice ApS ......................... 31.01.2022 0)

0)  Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 
afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst – 5) Indledt 
rekonstruktionsbehandling
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Erhverv Djursland gratis på mail
Få tilsendt erhvervsmagasinet Erhverv 

Djursland direkte i din mailbox, allerede 

fredagen inden det fysiske magasin 

udkommer.

Tilmeld dig på 

erhvervdjursland.dk
Du kan til enhver  
tid afmelde  
abonnementet igen.

https://www.erhvervdjursland.dk
https://www.erhvervdjursland.dk
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HENRIK THOMSEN ERHVERV A/S*
Strandgårdshøj 1A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste -0,6 (1,6)
Resultat før skat -0,6 (1,8)
Egenkapital 21,8 (22,3)
Antal ansatte 2

HESØ GROUP APS*
Havnevej 10B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste -1,6 (0,3)
Resultat før skat 15,6 (-0,8)
Egenkapital 30,7 (17,1)
Antal ansatte 3

HSM INDUSTRI A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 99,0 (99,5)
Resultat før skat 3,0 (6,4)
Egenkapital 34,0 (36,6)
Antal ansatte 176

I. J. RENGØRING APS
Møllestien 1, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,3 (0,6)
Resultat før skat 0,7 (0,0)
Egenkapital 1,4 (0,9)
Antal ansatte 3

JESPER KRUSE TRANSPORT APS
Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,5)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 4

JOHNSEN 
GRAPHIC SOLUTIONS A/S
Bakkehegnet 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 46,5 (39,3)
Resultat før skat 5,4 (0,2)
Egenkapital 14,8 (10,6)
Antal ansatte 69

KATTEGAT SEAFOOD APS*
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 6,9 (5,2)
Resultat før skat 4,1 (1,9)
Egenkapital 5,2 (2,1)
Antal ansatte 6

KRONOSPAN APS
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 268,0 (253,6)
Resultat før skat 67,8 (29,4)
Egenkapital 149,0 (118,0)
Antal ansatte 208

KVIST & JENSEN, GRENAA STATS
AUTORISEREDE REVISORER A/S*
Grønland 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 9,1 (8,1)
Resultat før skat 2,2 (1,2)
Egenkapital 3,6 (2,3)
Antal ansatte 14

LYNEBORG GRØNT APS
Århusvej 56, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 3,5 (2,8)
Resultat før skat 0,7 (0,3)
Egenkapital 2,5 (2,1)
Antal ansatte 5

LYNGBY ENTREPRENØR APS*
Askhøjvej 12, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,0)
Resultat før skat 1,1 (0,2)
Egenkapital 1,2 (0,5)
Antal ansatte 4

M.P. 
 SERVICE & CONSULTING APS*
Stationsgade 19, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 3,1 (3,4)
Resultat før skat 0,6 (0,3)
Egenkapital 2,1 (1,7)
Antal ansatte 3

METTE SKO APS*
Nørregade 1, 8370 Hadsten
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,6)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital 1,3 (1,4)
Antal ansatte 3

MFTEKNIK APS*
Birkedalvej 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 2

MOURITSENS EFTF. APS
Østergade 1C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,0)
Resultat før skat 0,6 (0,5)
Egenkapital 1,2 (0,7)
Antal ansatte 4

MÆHLISEN APS*
Klodevej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,6)
Resultat før skat 0,5 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,3)
Antal ansatte 2

NIELS SØBORG OTTESEN APS
Storegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,3)
Resultat før skat 0,6 (0,4)
Egenkapital 5,3 (5,2)
Antal ansatte 7

NORDISK 
MUR & FLISESERVICE APS
Toftevej 28, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat -0,2 (-0,6)
Egenkapital -0,3 (0,1)
Antal ansatte 2

NOVA VITA APS
Huldremosevej 6, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,7 (0,7)
Antal ansatte 2

PRACA APS
Skovgårdevej 33, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 10,5 (6,5)
Resultat før skat 1,0 (-0,1)
Egenkapital 0,4 (-0,4)
Antal ansatte 23

PROFILSHOP DANMARK APS
Industrivej 13, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,5)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 4

RØNDE STJERNE AUTO 
 GUNNAR ANDERSEN & SØNNER. 
8410 RØNDE APS*
Lerbakken 17, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,6)
Resultat før skat 1,3 (0,7)
Egenkapital 5,0 (3,9)
Antal ansatte 6

SCHJERNING FARVER A/S*
Østeralle 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 14,7 (7,0)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 3,1 (2,6)
Antal ansatte 35

SPORTIGAN AUNING APS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,9)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,8 (0,6)
Antal ansatte 3

SVEND LAURSEN A/S*
Smedehalden 6, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,9)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 1,7 (1,4)
Antal ansatte 4

TEMPONIZER A/S*
Østergade 7 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 15,3 (10,4)
Resultat før skat 5,8 (3,8)
Egenkapital 4,9 (7,3)
Antal ansatte 15

THING A/S
Industrivej 9, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,2)
Resultat før skat 0,9 (-0,0)
Egenkapital 1,7 (1,0)
Antal ansatte 5

THOMSEN FURNITURE APS*
Århusvej 22C 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 5,0 (5,4)
Resultat før skat 2,4 (2,5)
Egenkapital 8,8 (8,9)
Antal ansatte 4

THORFISK A/S
Neptunvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 30,1 (26,2)
Resultat før skat 10,5 (5,4)
Egenkapital 49,8 (41,7)
Antal ansatte 48

TIDENS VINDUER APS*
Dagstrupvej 21A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat -0,1 (-0,0)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 4

TØMRERFIRMAET 
SYDDJURS BYG APS
Hyrdedalen 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,6)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital -0,1 (-0,0)
Antal ansatte 3

TØMRERMESTER 
KIM WITHEN OLESEN APS
Olaf Ryes Vej 26, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

VOGNMAND GERT ANDERSEN A/S
Auningvej 41, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 3,5 (2,1)
Resultat før skat 2,5 (0,6)
Egenkapital 8,3 (6,6)
Antal ansatte 18

VVS MESTER 
PAUL CHRISTENSEN APS*
Industriparken 18, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 4,3 (3,2)
Resultat før skat -0,2 (0,6)
Egenkapital 1,0 (1,4)
Antal ansatte 11

WORTH KEEPING APS
Ydesmindevej 9, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,4)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital 0,0 (0,0)
Antal ansatte 2

ZACHER ADVOKATER APS
Storegade 9 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 3,6 (4,5)
Resultat før skat 0,6 (1,4)
Egenkapital 1,8 (1,4)
Antal ansatte 5

ØDUMGÅRD APS
Præstekravevej 38, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat 0,3 (-0,1)
Egenkapital 1,4 (1,1)
Antal ansatte 3

AAT TØMRER APS
Toftevej 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,4)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 1,7 (1,5)
Antal ansatte 2
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Nordic Panels A/S på 

Skanse bakken har i sit 

kun andet regnskabsår 

præsteret et før-skat 

resultat på 3,4 mio. kr. med 

kun fire medarbejdere.

Virksomheden er skabt på 
resterne af Interprofiles ved 
færgehavnen i Ebeltoft, som 
mange stadig husker. Den 
blev startet og drevet af Hans 
og Inge Kaarsberg og havde 
stor succes med produktion 
og salg af stålplader. Selska-
bet blev overtaget af Corus 
Byggesystemer, som igen 
blev købt af Tata Steel. Så 
lukkede fabrikken i Ebeltoft, 
og produktionen blev flyttet 
til en helt ny fabrik i Halmstad 
i Sverige, som skulle betjene 
de nordiske lande.
Det gik dog ikke som planlagt 
for Tata i Sverige, så fabrikken 
måtte lukke igen, og tilbage 
var alene et salgsled, som 
var flyttet til Aarhus. I 2019 
lukkede Tata Steel også det 
kontor og forlod Danmark.

Ny start med succes
Leif Nonbo kom til Interpro-
files i 1980 som kunde-
konsulent og har været med 
de skiftende ejere indtil det 
hele sluttede i 2019. „Jeg 
har kørt rundt og besøgt alle 
vores kunder fra Interprofiles 
gennem alle årene, og var 
egentlig parat til at gå på 
efterløn, da kontoret i Aarhus 
lukkede.“
Men så blev Leif kontaktet af 
Søren Houge Laursen, som 
var den interne salgsingeniør 
hos Tata. Han ønskede at 
starte en ny virksomhed op 
med rådgivning og salg af 
sandwichpaneler i Norden, 
med opbakning af Tata‘s 
tidligere leverandører. Søren 
startede op for godt to år 
siden med virksomheden 
Nordic Panels A/S, og fik Leif 
med som salgskonsulent. 
Søren fik også Bjarne Nielsen 
ombord, som var indkøb-, 
logistik- og salgskoordinator i 
Tata. Et år senere kom Søren 
Paulmann med fra HPH-Byg. 
Han er bindeleddet mellem 
leverandør og kunde.
Det var stor succes fra 
starten, fortæller Leif. „Vi tre 

tilsammen har 65 års erfa-
ring med stålplader, og vi fik 
næsten alle kunderne med 
fra Tata. Det første år fik vi 
20% højere omsætning end 
vi havde forventet, og i 2021 
nåede vi næsten 50% over 
budget.“

95% af salget 
er sandwichpaneler
Leif forklarer, at det vigtigste i 
salget faktisk er rådgivning af 
kunderne i, hvad de skal købe, 
om statik, levetid, korrosions-
klasser og brand, når de skal 
bygge nyt. „Vores vigtigste 
kunder er danske entreprenø-
rer, som arbejder med indu-
stribyggeri og landbrugsbyg-
geri. En tredje og voksende 
målgruppe er sportsverdenen, 
hvor vi leverer både tag og 
facader i sandwichpaneler 
til fx haller og de mange 
padeltennis baner, der skyder 
op i hele landet.“
Sandwichpaneler, altså dob-
belte stålplader med isolering 
imellem, der i dag fylder 95% 
af salget, købes i Polen og 
Slovenien. Trapezplader og 
inddækninger leveres stadig 
primært af Tata Steel.

Flytter fra kælderen
Siden starten har virksomhe-
den boet hos Søren, fortæl-
ler Leif. „Vi sidder fire mand 
nede i Sørens kælder og 
betjener samtlige kunder i 
Danmark. Nu er Søren ved at 
tegne en ny hal, hvor der skal 
være kontor i to etager i den 
ene ende og to padeltennis-
baner i den anden ende. Her 
skal virksomheden flytte ind. 
Jeg går på pension 1/7. Så 
skal vi have ansat en ny polsk 
ingeniør, som skal aflaste 
Søren. En intern medarbejder, 
som vi kan råde over i Nordic 
Panels, som skal styre det fra 
Polen. Når jeg stopper, skal 
Søren ud og bruge mere tid 
sammen med vores kunder.“

Fortsætter fremgangen
Leif og Søren tror på, at 
fremgangen i virksomhe-
den fortsætter. Der er rigtig 
mange byggerier i støbeskeen 
i Danmark lige nu, der skal 
bruge sandwichpaneler, og 
Nordic Panels regner med at 
fastholde sin markedsandel 
og fastholde fokus på leve-
ringssikkerhed og rådgivning.

NORDIC PANELS A/S

Skansebakken 13, 8400 Ebeltoft

Regnskabsafslutning 31-12-2021 

Bruttofortjeneste 6,9 (3,2)

Resultat før skat 3,4 (1,5)

Egenkapital 3,8 (1,2)

Antal ansatte 4
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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I Ebeltoft sælger de stadig masser af stålplader

Key Account Manager Leif Nonbo, Nordic Panels A/S



 

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

Vi har meget på lager til lystbåde og 
ska�er næsten alt andet fra dag til dag.
Besøg vores butik på Grenaa havn, 
hvor Josephine Meyer er klar til at 
hjælpe dig.
Vi rykker hurtigt ud, når du har 
behovet, med bl.a.:
Marineservice
Hydraulik
Motorrenovering
Aircondition
Svejsning

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

ALT I MARINEUDSTYR

Rugvænget 29  |  8500 Grenaa
Tlf. 86 32 15 00  | www.autohus.dk

PERSONBILER OG VAREBILER TIL OMGÅENDE LEVERING! 
Renault    |    Dacia    |     Kia

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

Bent KlausenBent Klausen Aps

MURERFIRMA

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

Trekanten 44
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bps-el.dk

http://www.permoeller.dk
https://www.amhandel-service.dk/
https://www.autohus.dk
http://www.bentklausen.dk
https://www.bps-el.dk

