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VÆR MED I 
MILJØFORUMS UDVIKLINGSGRUPPER
- og få udbytte af erfaringsudveksling og ny viden

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. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

Gruppen "Energi og vedligehold" holder næste 
møde 5/9 på Grenaa Forbrændingsanlæg.

Gruppen "Arbejdsmiljø" holder næste møde 
7/9 hos Nørgaard Teknik i Auning.

Meld dig til og få mere at vide på 
www.mfnorddjurs.dk

449,-
Få fibernet til erhverv
Fra kun

pr. md.

Fiber net til

 

Grenaa
til kampagnepriser

NRGi Fibernet A/S

Bjerrevej 139
8700 Horsens

Dusager 22
8200 Aarhus N

Telefon 79 29 29 00
www.nrgifibernet.dk

Markedets stærkeste internetforbindelse 
NRGi Fibernet tilbyder netop nu fiberbredbånd til erhvervsvirksomheder i
Grenaa. Det betyder, at I kan få markedets stærkeste internetforbindelse til
meget attraktive kampagnepriser. Med en fiberforbindelse er virksomheden 
sikret adgang til en lang række værdiskabende muligheder, fx billig IP telefoni. 

Uanset om I har et stort eller et lille internetbehov, er en fiberbredbåndsforbin -
delse den helt rigtige løsning. Fiberbredbånd er stabilt, fleksibelt og lynhurtigt 
internet og kan tilpasses din virksomheds behov nu og i fremtiden.

Vælg fibernet og få:
•  IP telefoni til lavpris med besparelser på 35-65 %
•  Teknologi gearet til fremtiden
•  Garanteret hastigheder fra 5/5 Mbit/s – 1/1 Gbit/s
•  Symmetrisk internethastighed 
•  Skalérbar løsning med plads til det hele

Fiberforbindelse fra 449,- pr. md. *

Lige nu tilbyder vi etablering til kampagnepriser og en fiberforbindelse fra kun 
449,- pr. md. med ubegrænset forbrug. Vil du vide mere om, 
hvordan du får glæde af fibernettets muligheder, 
så kontakt din lokale erhvervsrådgiver 
Stephan Wehrsdorf på 25 35 74 18 
eller læs mere på nrgifibernet.dk

* Tilbuddet gælder udvalgte internethastigheder og er gældende til og med 1.
september 2011. Alle priser er vejledende og er eksklusiv moms. Med forbehold

for trykfejl, pris- og produktændringer uden varsel. For vilkår nrgifibernet.dk.

Mit samarbejde med Peter 
Præst og hans team har været en 
positiv overraskelse. Tidsplaner og 
priser er overholdt, og de er kvikke 
til at møde op og foreslå løsnin-
ger i processen. Vi har været godt 
tilfredse og vil bede ham om en 
pris, næste gang vi har et projekt.

Viggo Asmussen
Bygningsinspektør, Norddjurs Kommune

Peter har hjulpet os med 
et stort og kompliceret ombyg-
ningsprojekt i Risskov. Projektet 
bestod af et 80'er parcelhus, som 
skulle ombygges til et moderne 
hus i to etager. Der har været en 
god og fornuftig dialog undervejs, 
og vi er særdeles tilfredse med 
slutresultatet.

Lars Fournais
Adm. Direktør / CEO

Du kan outsource opgaverne til vores 
faglærte medarbejdere efter dit behov, 
så du kun betaler efter timeforbrug. 
Kontakt os og få et konkurrencedygtigt 
tilbud på en fleksibel og personlig løs-
ning på dine opgaver. Arbejdet udføres 
efter dit ønske hos dig eller på vores 
kontor.

Hjælp til regnskab 
og administration?

Klintevej 14 • 8500 Grenaa • Telefon: 31 14 89 80
E-mail: cn@talkompagniet.com

www.talkompagniet.com

Hurtig, effektiv og let at anvende:
•  2 x 15 minutter skylletid
•  Tvinger øjet åbent – uden fysisk berøring
•  Betjenes med én hånd
•  Kan betjenes med handske
•  Giver en mere tryg og sikker oplevelse

998,-2 flasker + station

ex. moms

http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.nrgifibernet.dk
http://www.peterpraest.dk
http://www.talkompagniet.com
http://www.disu.com/
http://www.kovsted.dk
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Hvem læser Erhverv Djursland?
I foråret har Erhverv Djursland haft markeds-

økonom Michelle Johnsen Jensen til at gennem-

føre en analyse af magasinet og dets læsere. 

Tak til de, der tog sig tid til at svare på analysen, 
der viser en række markante tendenser og an-
fører nogle fokuspunkter, der kan være med til at 
udvikle magasinet yderligere.

Redaktionen

Skal vi have vækstbyer på Djursland? 4
Bjarne Knudsen, BK Teknik A/S, Nørager, kæmper for at holde liv 
i lokalsamfundene. Det har han vist alle dage gjort. Nu vil han 
have erhvervsliv, borgere og ikke mindst foreningerne til at stå 
mere sammen.  Det skal gøre de mindre byer og samfund mere 
aktive – og attraktive. Han har ingen endelig plan, men han har 
visionerne.

Brug stregkoder i din markedsføring  6
Det er svært at åbne en avis uden møde dem. Blandt andet 
 Danske Bank, Citroen og Anders And & Co bruger dem. 
Og du kan selv nemt lære det. For ved at bruge 2D barcodes, 
kan du skabe direkte og hurtig dialog med dine kunder.

Flasket op i grovvarebranchen 8
Han har været lidt rundt omkring. Haft forskellige job i føde
varebranchen. Boet i Moskva i en årrække og rejser stadig 
verden tynd. Men grovvarebranchen blev hans skæbne, 
kan man sige. Nu er han øverste chef for et par virksomheder 
med forrygende resultater.

Gjerrild Kro er en oplevelse  10
Profil: På toppen af Djursland ligger Gjerrild Kro, der har en 
historie, der går tilbage til 1843. Kongelig privilegeret oven i 
købet. Her ligger den tæt på kysten og omgivet af den smukkes
te natur. Her er der fred og ro. Et godt sted for virksomheders 
møder og kurser, som for eksempel sagtens kan forenes med en 
tur på de nærmeste golfbaner, hvis det er det, man har lyst til.

Tips til firmature og -arrangementer 12

Stor DONG opgave til Aalsrode 15
Anholt Havmøllepark: I konkurrence med fire landsdækkende 
virksomheder vandt Aalsrode Tømrerfirma opgaven om en kraftig 
ombygning og renovering af to frysehuse på havnen i Grenaa. 
DONG skal bruge bygningerne til servicecenter og lager for 
havmølleparken. 

Ajour – kalender – navne – 16
selskaber – regnskaber

Praktik hjælper sygemeldte  10
Synspunkt af afdelingsleder Christina Nüssler, Markman: praktik 
hjælper sygemeldte mod udstødning.

 Ja 79 %

 Nej 17 %

Ved ikke 4 %

 Ofte 39 %

 Sjældent 22 %

Aldrig 10 %

 Altid
29 %

Kender du 
magasinet 
Erhverv Djursland?

Erhverv Djursland
udkommer 11 
gange årlig. 
Hvor ofte læser 
du magasinet?

Hvad er din 
nuværende 
beskæftigelse?

 Selvstændig
79 %

 Løn
modtager

17 %

Andet 4 %

http://www.mercatus.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk
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”Efter kommunesammenlægnin-
gerne er der blevet længere mellem 
borgere og det offentlige. Ikke 
mindst i de såkaldte udkanter er 
man blevet marginaliseret, afstan-
dene er jo blevet længere, og for en 
lille by er det slet ikke så nemt at 
fastholde dialogen med omverde-
nen. Man kan jo ikke som før bare 
gå ind ad en dør på kommunekonto-
ret,” hævder Bjarne Knudsen. ”Det 
vil så sige, at de mindre samfund 
sygner endnu mere hen. Det er 
hverken sjovt eller attraktivt at flytte 
ud i disse områder. Hverken for 
virksomhederne eller for borgere i 
almindelighed. I hvert fald ikke for 
de aktive og engagerede borgere, 
som kan få samfund til at blomstre. 
Sådan er det bare.”

Bjarne Knudsen mener, at det er 
svært at se nogle faste og fælles 
strukturer i disse områder. Og der er 
ingen planer for, hvad der skal ske. 

Vækst er flere ting
”Man kan jo spørge sig selv, hvad 
vækst egentlig er,” siger Bjarne. 
”Ordet er jo populært at bruge i ti-
den. Og det bruges efterhånden i en 
meget bred forstand. Mon vækst er 
flere arbejdspladser? Nye virksom-
heder? Eller flere grønne områder? 
Flere vandløb? Flere turistattraktio-
ner? Flere tilbud i skoler og fritid?”

”Det første der skal til,” siger 
Bjarne, ”er at aktivere de lokaliteter, 
der allerede har en lokal organisa-
tion, f.eks. en borgerforening, han-
delsstandsforening eller lignende, 
der kan gå i rollen som talerør eller 
tovholder for den lokale vækst med 
såvel lokalsamfundet, det lokale 
erhvervsliv som det offentlige. Det 
er egentlig ikke det lokale erhvervs-
råd, der er mest interessant i denne 
fase, selv om det da også kan være 
i spil. Det er befolkningen, der skal 
finde ud af, hvad der er unikt i lige 
netop deres lille område.”

Bjarne fortsætter: ”Man hører ofte 
udtrykket: Virksomheder og borgere 
skal have lyst til at flytte dertil! Og 
det er da udmærket, men det er 
altså bare sådan, at skal der skabes 
noget i de små samfund, så er det 
fra de lokale beboerne, det skal 
komme. I hvert fald i det første step. 
Lad nu være med at sætte snuden 
op efter meget mere en det, der kan 

skabes af de mennesker, der er der 
i forvejen. Da vores egen købmand 
her i Nørager lukkede, brugte vi 2-3 
år på at holde den kunstigt i live. Og 
så viste det sig, at den helt rigtige 
købmand fandtes imellem os selv. 
Han har nu drevet butikken i flere 
år med stor succes. Han har oven 
i købet bygget nyt vandrerhjem og 
har flere andre projekter i gang lo-
kalt. Det er ikke udefra tingene skal 
komme. Det er os selv, der skaber 
og bakker op. Det virker! Og snakker 
man erhverv,” fortsætter Bjarne, ”så 
kan det være direkte farligt nu om 
dage at starte en lille virksomhed 
op i et yderområde. For sæt nu, at 
den udvikler sig, og man får behov 
for at investere i ejendomsfaciliteter. 
Så vil kreditinstitutionerne ikke klare 

finansieringen. Vore lokale pengein-
stitutioner gør det – hvis de gør det 
– måske kun af pligt. Alt dette kan 
lynhurtig sætte en god iværksætter 
på halen.”

”Jeg er overbevist om, at har man 
et kvalitetsmærke, man kan sætte 
på et lokalområde, og der viser sig 
vilje til samarbejde og aktivitet, så 
vil det være betydeligt nemmere at 
argumentere over for sit pengeinsti-
tut. Jeg ved det. Sådan er det.” 

LAG-midler som løftestang
Bjarne Knudsens vision er, at man 
kan finde måske 10-14 lokalsam-
fund, der vil være med til at se 
nøjere på deres egen situation, og 
som vil være med til at gøre noget 
ved det. ”Det skal måske slet ikke 
hedde vækstbyer,” funderer han. 
”Men opgaven skal gå ud på at 
skabe små samfund, der er mere at-
traktive i en bredere forstand end de 
er i dag. Men de valgte og udvalgte 
byer skal også kunne synliggøres 
udadtil: At her er et samfund, som 
vil noget!”

Han er klar over, at det vil kræve 
mange kræfter og også en del 
penge. Bjarne henviser eksempelvis 
til LAG-midlerne, som er penge fra 
Fødevareministeriet og EU. Disse 
midler er allerede i spil på Djursland 
på flere måder, men tilsyneladende 
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AS ikke i en sammenhæng, som helt 

hænger sammen med det, Bjarne 
har i tankerne. For tilfældige måske - 
i forhold til en central, lokal strategi. 
Noget er der dog på vej i Allingåbro, 
Fjellerup og Aalsrode. Her bliver 
borgere inviteret til at tegne et por-
træt af deres by. Disse portrætter 
skal medvirke til at profilere byernes 
kvaliteter. 

Kom i gang 
Bjarne Knudsen brænder for, at hans 
idéer kan blive til virkelighed. ”Jeg 
vil ikke være tovholder,” siger han. 
”Men jeg vil gerne være indpisker. 
Og hvis der rundt omkring er folk, 
der gerne vil i gang og som også 
gerne vil have en snak med mig om 
det, så står jeg naturligvis parat.” 

Skal vi have vækstbyer på Djursland?

4

det kan være direkte farligt 
at starte en lille virksomhed 

op i et yderområde

opgaven skal gå ud på at 
skabe små samfund, der er 

mere attraktive end de er i dag
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Forskel på unges 
 uddannelsesniveau
Nye beregninger fra Undervisningsministeriet 
viser kommunale forskelle i de unges uddan-
nelsesmønster. Således ligger Norddjurs både 
over landsgennemsnittet og Syddjurs, når det 
gælder andelen af unge, der mindst opnår at få en 
ungdoms uddannelse (gymnasial eller erhvervs-
faglig uddannelse). Der er således et pænt stykke 
op til regeringens målsætning om, at 95 procent 
skal have en ungdomsuddannelse. 
Lige modsat forholder det sig med andelen, der 
opnår en videregående uddannelse, hvor begge 
kommuner dog befinder sit et pænt stykke under 
landsgennemsnittet.
På landsplan er det fortsat pigerne, der fører ud-
dannelseskapløbet – 57 % af pigerne forventes 
således at opnå en videregående uddannelse 
mod 42 % af drengene.

Landsgennemsnit 87,4 % 49,4 %
Norddjurs  88,5 % 41,7 %
Syddjurs  87,5 % 45,8 %
Århus  85,8 % 54,4 %
Kilde: UNI•C Statistik & Analyse

Skomø udvider
Planer fra før finanskrisen om en 50% udvidelse 
af lager og produktionslokaler, er taget op af 
skuffen og gennemført hos Skomø A/S, der er 
Skandinaviens førende leverandør af reklamear-
tikler til bil- og campingbranchen. Virksomheden 
har omkring 35 ansatte. 

Ebelfestival får legat
Hedeselskabet har modtaget et legat på 10.000 
kr. fra Enrico Mylius Dalgas Mindelegat. Det er 
Hedeselskabet der administrerer legatet og de 
har præmieret festivalen, fordi den som led i ar-
rangementet har plantet æblelunde i og omkring 
Ebeltoft.

Pyloner ved Rønde
Tre nye, permanente vejskilte ved indkørslen 
til Rønde skal fremover reklamere for udsalgs-
start, julehandel, søndagsåbent, Open by Night 
osv. Skiltene er blevet sat op i bunden af byen 
på  Aarhusvej, på toppen på Grenaavej og ved 
Molsvej. Rønde Handelsstandsforening er den 
første ansøger, som har fået lov til at rejse den 
slags skilte ved indfaldsvejene. ”Jeg synes, det 
ser pænt ud. Det er en fin markering af, at man 
nu kommer til en by. Jeg synes det er informativt 
uden at være prangende,” siger formand for Ud-
valget for Natur, Miljø og teknik, Carsten Bech.

Auningadvokat flytter
Advokatfirmaet Lars Meilvang flytter nu til et nyt 
domicil i den gamle stationsbygning i Auning. 
Advokaten har hidtil holdt til oven på Djurslands 
Bank, hvor der i øvrigt har været advokatfirma 
siden 1906. Og måske endnu tidligere. Lars 
Meilvang overtog advokatvirksomheden efter sin 
far i 1984.

Skal vi have vækstbyer på Djursland?

Bjarne Knudsen, BK Teknik A/S, Nørager, kæmper 

for at holde liv i lokalsamfundene. Det har han 

vist alle dage gjort. Nu vil han have erhvervsliv, 

borgere og ikke mindst foreningerne til at stå 

mere sammen.  Det skal gøre de mindre byer og 

samfund mere aktive – og attraktive. Han har 

ingen endelig plan, men han har visionerne. 

Bjarne Knudsen, BK Teknik A/S.
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Jens Nikolajsen, Mercatus Reklamebureau A/S.

Vi kender alle sammen 2D kodernes 
forgænger stregkoden, der fungerer 
som personnummer for den enkelte 
vare i supermarkedet. I kassescan-
neren identificerer den varens pris 
og fortæller lagerstyringen, at den 
pågældende vare er solgt. De nye 
og mere avancerede 2D barcodes – 
eller QR-koder som de også kaldes 
– er nu for alvor ved at slå igennem.
„Det smarte ved koderne er, at kun-
derne via deres mobil kan linke fra et 
fysisk objekt til en online service,“ 
forklarer kreativ direktør fra Mer-
catus, Jens Nikolajsen. „Brugeren 
tager et billede af koden og bliver så 
ledt hen til en hjemmeside, et film-
klip på YouTube, en Facobook side, 
en kontaktoplysning etc“. Eneste 
forudsætning for at kunne linke fra 

6 Markedsføring

Det er svært at åbne en avis uden at møde dem. 

Blandt andet Danske Bank, Citroen og Anders And 

& Co bruger dem. Og du kan selv nemt lære det. 

For ved at bruge 2D barcodes, kan du skabe direkte 

og hurtig dialog med dine kunder: 

Få dem til at downloade en app‘s, se en video med 

drømmebilen og samtidig bestille en prøvetur 

– direkte fra deres smartphone.

Brug stregkoder i din markedsføring
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Viden Djurs samarbejder 
med Berkeley University
Viden Djurs har for kort tid siden indgået en 
ud    vekslingsaftale med to amerikanske universi-
teter, hvoraf det ene er bedømt til at være USA‘s 
bedste på computerspilområdet. Eleverne fra 
forskellige uddannelser bliver sat sammen i grup-
per, og når de er færdige med deres projekter, 
skal de præsentere resultaterne for virksomhe-
der i spilbranchen, forklarer Jonatan Yde, der er 
studieleder for datamatikeruddannelsen med 
speciale i spiludvikling.  

Skat og Syd på klapjagt
15 fastfood virksomheder i Syddjurs har haft kon-
trolbesøg for at afsløre sociale bedragere. Det var 
en fælles aktion mellem kommunen og Skat og 
ifølge projektleder hos Skat, Marianne Lindholm, 
kommer der flere kontroller. 
Og det med god grund, for kontrollen afslørede 
både dagpengemodtagere, flexjobbere, førtids-
pensionister, asylansøgere og kontanthjælpsmod-
tagere der nok ikke burde være på arbejde en 
almindelig hverdagsaften i højsæssonen.
Også Syddjurs Kommune, der selv havde en 
medarbejder med på aktionen, er meget tilfreds 
med initiativet.

Praktikpladser savnes
Der savnes praktikpladser på Djursland. Antallet 
af manglende praktikpladser i Norddjurs er steget 
fra 37 i april  2010 til 46 i år. I samme periode er 
stigningen i Syddjurs gået fra 43 til 67. ”Vi har 
brug for at højne vort uddannelsesniveau. Uddan-
nelse er og bliver et must, hvis de unge skal klare 
sig på fremtidens arbejdsmarked. Det er derfor 
vigtigt, at vi gør en ekstra indsats for at skaffe 
praktikpladser til de unge,” skriver LO. 

offline til online er en 
smartphone og en gratis 
scannerapplikation, for 
eksempel ScanLife.

Turistinformation og kulturskole 
Når en trediedel af alle danskere i 
dag har en smartphone – en procent 
der forventes at være på 80 i januar 
2013 – har mange kunder allerede 
nu glæde af scannerteknologien. „Vi 
har brugt koderne i flere løsninger 

for vores kunder. Et godt eksempel 
er på outdoor standere med turist-
kort, hvor en kode fører turisten hen 
til en bestemt mobilsite, der infor-
merer om åbningstider og vejfinding 

til de lokale turistbureauer“. Et andet 
eksempel er på foldere og plakater 
for en kulturskole, med oversigt over 
de forskellige undervisningstilbud. 
„Indenfor målgruppen børn og unge 
er det mere reglen end undtagel-
sen, at de har en smartphone. Så 
her er det oplagt at lave interaktion 
mellem f.eks. en plakat og en online 
services med undervisningstilbud 
og direkte tilmelding.“ 

kunderne kan linke fra et 
fysisk objekt til en 

online service

Hold balancen
Der er nogle vigtige retnings-

linier, det er værd at notere sig, 
når der anvendes scannerkoder. 
„Det vigtigste er – som i alle andre 
markedsføringstiltag – at tænke sig 
om og lave en strategi for indsatsen. 
Det nytter ikke noget, at modtage-
ren bliver ledt hen til en standard 
side, der ikke er opdateret eller som 
er så generel, at den ikke skaber 
sammenhæng med det der skannes 
fra“, pointerer Jens Nikolajsen, og 
slår også fast, at det er vigtigt, at 
landingssiden er en mobil-side, så 
budskab og skærm billede er tilpas-
set netop det medie.

Lav koder på nettet
Enhver kan lave sine egne koder på 
nettet, for eksempel på siden http://
www.barcodesinc.com/generator/
qr/, hvor den ønskede landingsside 
til internettet tastes ind og koden 

derefter automatisk laves. 
„Det er en meget enkel proces og 
rigtig anvendt en yderst effektiv 
måde, at være i dialog med sine 
kunder på“, slutter Jens, der er sik-
ker på, at anvendelsen af koder vil 
eksplodere i den nærmeste fremtid 
og på, at der vil dukke mange spæn-
dende anvendelsesmuligheder op.

TIL SALG

Kalkværksvej 3A, Grenaa Glesborg Bygade, Glesborg Storegade 5, Grenaa

Erhvervscenter Østjylland · Århus · ☎ 86190300 · www.homeerhverv.dk

Kontantpris 8.500.000 kr.
Erhvervsareal 1.175 m2 Grundareal 3.735 m2

Kontantpris 1.250.000 kr.
Bruttoareal 365 m2 Grundareal 1.179 m2

Kontantpris 7.100.000 kr.
Bruttoareal 1.063 m2

Grenaa - Dagligvarebutik

Bygningen fremstår indbydende i god stand 
og med højt til loftet.

Ejendommen er velbeliggende med 
omkringliggende beboelse, i nær tilknytning til 
havnen samt facade mod Strandgade.

3.735 m2 grund med tinglyst brugsret til 
parkeringspladser foran ejendommen samt 
tilkørsel og oplag bag ejendommen i 
tilknytning til lager og kontor.

Glesborg - Projektejendom til 
kontor/butik/bolig

Flot to-delt rødstensejendom centralt 
beliggende i Glesborg.

265 m2 erhvervsareal i stueplan samt 100 m2 
delvis udnyttet 1. sal.

Gode projektmuligheder til fremtidig 
anvendelse som butik samt evt. beboelse.

Grenaa - Investeringsejendom 
på strøget

Flot ejendom i 3 plan med store facadevinduer 
ud til strøget.

Butiksarealet samt ca. 190 m2 kælder er 
udlejet til Kop og Kande. 1. og 2. sal står tom 
til købers disposition.

Forrentning ved fuld udlejning 8,71%

Brug stregkoder i din markedsføring

http://www.homeerhverv.dk
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Peter Torsell Iversen (44) kommer fra Sjælland. Født 
i Kalundborg og havde sine første år i Venslev ved 
Skibby. Først som 7-årig kom han til Hornslet, hvor 
hans far var blevet administrerende direktør for et 
lokalt grovvareselskab. 

De første år gik han på Hornslet Centralskole sam-
tidig med, at han fik spillet en masse fodbold. ”Jeg 
havde en rolig og tryg barndom sammen med min 
storesøster og lillebror, selvom vi da flyttede meget 
rundt i byen i de år. Årsagen var ganske enkelt, at min 
far gerne ville lave nogle gode hushandler eller have et 
større hus,” fortæller han.  

I 1979 etablerede hans far, Poul Erik Iversen, Dansk 
Grovvare Discount, den virksomhed, der senere kom 
til at hedde Dansk Vilomix A/S. 

Ungdomsår
Han kom på handelsskolen i Aarhus og blev student. 
Så fulgte et år i Tyskland, et sted i nærheden af 
Osnabrück, hvor han i en grovvarevirksomhed arbej–
dede som volontør i forskellige afdelinger. Det havde 
faderen vist haft en finger med i. 

Her blev der også spillet fodbold, og det lykkedes 
Peter at få såvel det lokale tyske hold til Hornslet som 
omvendt. Det var i 1989. 

Hjemme igen skulle der tænkes på videreuddan-
nelse. Og valget faldt på Eksportakademiet. I prak-
tikperioden arbejdede han for Carletti, hvor han også 
senere blev ansat. Først som eksportassistent og 
senere som chef for virksomhedens råvareafdeling i 
Østeuropa og Skandinavien. 

Så kom han til Kelsen i Nørre Snede. På den tid en 
meget stor virksomhed med en milliardomsætning. I 
de følgende år – det var i 1994 og ‘95 – kanvassede 
han rundt omkring i Østeuropa og Rusland. 

Turen går til Moskva
Især Rusland gik godt. Og det blev besluttet, at Peter 
skulle bosætte sig i Moskva. De følgende år gik over al 
forventning. Der blev i gennemsnit sendt et vognlæs 
afsted til Rusland hver eneste dag året rundt. 

Men festen stoppede brat. I 1998 krakkede Rusland, 
og fra den ene dag til den anden gik salget i stå. 

”Det blev svært for mine kunder at betale regningerne, 
men jeg må sige, at jeg har stor respekt for deres vilje 
og deres moral med hensyn til at få afviklet gælden. 
Og i mange tilfælde lykkedes det også med nogle 
fornuftige ordninger,” fortæller Peter. ”Man skal dog 
huske på, at disse kunder havde jeg kendt i årevis, og 
jeg var på en måde en del af deres familier. Mange af 
disse gamle kunder mailer jeg stadig med.”

Det var også i Moskva, han mødte sin kommende 
kone. På en flodbåd i nærheden af Moskva. En svensk 
kvinde, der arbejdede for Volvo i Rusland. 

Ud med rygsækken 
Der var ikke mere at gøre på den tid i Rusland. Alt var 
meget dyrt. Alene hans og kærestens samlede husleje 
oversteg kr. 50.000,- om måneden – uden at boligerne 
var specielt prangende af den grund. 

De besluttede at rejse til Danmark og finde på noget 
helt andet. For deres opsparede midler forsynede de 
sig med udstyr i Spejdersport – og så drog de ellers ud 
for at opleve verden i seks måneder. 

De nåede vidt omkring. Startede i Sydamerika, van-
drede i Nepals bjerge og var på jagt i New Zealand. 

Hjemme igen var et generationsskifte i Dansk Vilo-
mix ved at nærme sig. 

Generationsskiftet
Faderen mente, at enten skulle ingen 
i familien overtage kommandoen over 
virksomheden, eller også skulle det kun 
være en enkelt. Og da ingen af Peters 
søskende ønskede at blive en del af 
Dansk Vilomix, var valget i og for 
sig let for Peter. Han begyndte som 
salgschef. 

De følgende år gik rigtig godt. 
Tiden og mulighederne ændrede sig 
fordelagtigt. I begyndelsen af dette 
årtusinde fik man mulighed for at 
blive en del af DLA Group (Den 
Lokale Andel). De første 75 % blev 
solgt fra i slutningen af 2001 og 
resten et par år senere. I dag har 
familien Iversen ingen økono-
miske interesser i virksomheden. 

”Det var for min far og mig 
en stor beslutning, vi tog i 
2001. Og så vidt jeg husker, 
så skulle der noget rødvin til. 
Eller var det whisky ? Men 
beslutningen blev taget, og 
vi er overbeviste om i dag, 

Jeg var på en måde

en del af deres familier.

Jo
ur

na
lis

t J
ør

ge
n 

Pe
te

r T
hy

ge
se

n,
 M

er
ca

tu
s R

ek
la

m
eb

ur
ea

u 
AS

Han har været lidt rundt omkring. Haft forskellige job i 

fødevarebranchen. Boet i Moskva i en årrække og rejser stadig verden 

tynd. Men grovvarebranchen blev hans skæbne, kan man sige. Nu er 

han øverste chef for et par virksomheder med forrygende resultater.
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Flasket op i 
grovvarebranchen

adm. dir. Peter Torsell Iversen, Dansk Vilomix A/S.

at det for virksomhedens skyld var det helt rigtige, vi 
gjorde,” siger Peter. 

Samtidig med, at det var en rigtig travl periode med 
mange væsentlige beslutninger, lykkedes det ham dog 
også af få tid til at tage en Henley MBA i London. ”Et 
rigtig hårdt studium, et skilsmissestudium,” som han 
udtrykker det. 

I dag er Peter Torsell Iversen administrerende 
direktør for såvel Dansk Vilomix som DLA Group. Den 
samlede detailomsætning i DLA Group udgjorde i 2010 
19 mia. kr. Det er en betydelig fremgang, som bl.a. 
skyldes strukturtilpasninger og en markant tilgang af 
detailaktiviteter i både Danmark og udlandet.  

Fritiden
Peter er netop flyttet fra sin svenske kone og har 
bosat sig på 8. sal i Siloetten i Løgten. Sammen med 

ekskonen har han to drenge, der i dag er 6 og 8 år, og 
som de nu deles om. ”Det er foregået ganske frede-
ligt, og vi er heldigvis stadigvæk rigtig gode venner. 
Mere er der vist ikke at sige om den ting”, siger han 
med et lille smil. 

Ellers går tiden blandt andet med at dyrke motion. 
Han er meget begejstret for den lokale Hornslet Cykel 
Motion. Her mødes man op til fire gange om ugen hele 
året rundt. Det er der i hvert fald nogle, der gør. Man 
cykler mellem 60 og 110 km hver gang. Og man er 
begyndt at tage på cykelture i Harzen. Der er omkring 
65 medlemmer i klubben, og Peter anbefaler den 
varmt. 

Peter tilbringer også en del tid på en lystgård i Tysk-
land. En jagtejendom sydøst for Berlin med sammen-
lagt 1200 HA, hvor ca. halvdelen af jorden er lejet. Her 
kommer han så ofte som muligt, hvilket ikke er meget. 
Stedet har han sammen med nogle lokale svinebønder, 
fortæller han. ”En fantastisk natur. Et fantastisk klima. 
Det er jo, selv om vi ikke er ret meget sydpå, et meget 
mere stabilt vejr på de kanter. Et godt sted at være.”
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Hilding Hvids forældre i 1968. Og 
siden 1987 har det været Hilding 
og hans kone Helle, der har drevet 
stedet. Næste år kan parret fejre 25 
års jubilæum. 

Selv om Gjerrild Kro er godt 
forankret i det lokale miljø og med 
dybe rødder i fortiden, har man for-
mået at skabe noget, der tiltrækker 
gæster fra hele landet. En hyggelig 
og traditionel dansk kro, hvor også 
erhvervslivet har fundet ud af, at her 
kan man holde sine møder og kurser 
i fred og ro. Her kan man komme 
tættere på hinanden. 

Derfor har kroen, som ligger i 
det, Hilding kalder ”strandkantsdan-
mark” absolut sine fordele. Men 
han er da også opmærksom på, at 
stedet i dag lettere bliver overset. 
Han synes faktisk, at de to kommu-
ner, der er tilbage på Djursland, har 
fået sværere ved at finde kroen, end 
dengang der var otte. 

Kurser og konferencer
Kroen er velegnet til mindre kurser, 
møder og konferencer. Der er tråd-
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løst internet overalt. Der er et stort 
og lyst mødelokale til rådighed med 
det nødvendige udstyr. Og der står 
19 moderne dobbeltværelser til 
rådighed for overnattende gæster. 
Det sikrer også, at der ikke er flere 
virksomheder på stedet ad gangen. 
Man har det for sig selv. ”Fred og ro 
forbedrer jo indlæringen,” siger han 
smilende. ”Og så er vi jo altid om-
stillingsparate, som det hedder. Er 
der en virksomhed, der har specielle 
ønsker, så plejer vi da at kunne finde 
ud af det.”

I tilgift, fortæller Hilding, så vil han 
meget gerne tilbyde gode råd om 
aktiviteter uden for det egentlige 
arrangement og guidede ture, hvis 
der er behov for det. ”Der er mulig-
hed for smukke vandre- og gåture i 
området. Gåturen fra Gjerrild Kro til 
Sostrup Slot er en perle af en ople-
velse. Men vi klarer også golfarran-
gementer, cykelture og fisketure. Og 
så må jeg jo heller ikke glemme, at 
vi har et særdeles godt køkken med 
såvel moderne som mere traditio-
nelle retter.”

Julearrangementer 
og receptioner 
Et af Helles og Hildings nyere 
initiativer er et såkaldt julekrydstogt 
på Gjerrild Kro. Her er alt lagt i den 
maritime terminologi. Det begynder 
stille og roligt med en velkomst-
drink. Så kommer det store julebord 
med alt, hvad der hører til inklusiv 
kaffe og likør. Der fortsættes med fri 
bar. Man får mulighed for at komme 
i rygesalonen, hvor de store cigarer 
kommer frem. Afslutning med 
natmad. Alt sammen til en fast pris. 
En såkaldt all inklusive pris. Det har 
gæsterne taget vældig godt imod. 

Der ud over afholdes der mange 
receptioner. Både på Gjerrild Kro og 
i Den Blå Kutter i Bønnerup, som 
parret også ejer. Her kan receptioner 
og fødselsdage og andre festlig-
heder holdes. Men ønsker man at 
afholde sit arrangement derhjemme 
på virksomheden, så er Helle og 
Hilding også der leveringsdygtige. 
Både med den gode mad og med 
den fornødne service. ”Vi er altid 
køreklare og leveringsdygtige. Også
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Gjerrild Kro er en oplevelse

hvis det skal gå stærkt,” erklærer 
Hilding. 

Danske Kroer og Hoteller 
med bonuspoint
Hilding har i mere end ti år været 
formand for Danske Kroer og Hotel-
ler i Danmark. Det er en salgs- og 
marketingforening af selvstændige 
virksomheder, der i dag tæller over 
100 fordelt i fire kategorier. Fra kroer 
til hoteller og slotte. Og Dansk Kro-
ferie er én af dem. 

Ved at benytte sig af tilbud fra 
disse steder optjener man bo-
nuspoint, som så kan benyttes i 
andre og måske mere private sam-
menhænge. De såkaldt benefits-kort 
kan ikke blot benyttes herhjemme, 
men også i Sverige, Tyskland, Hol-
land, Schweiz og Østrig. Desuden 
nævner Hilding også gavekort, som 
en attraktiv mulighed. 

På toppen af Djursland ligger Gjerrild 

Kro, der har en historie, der går tilbage 

til 1843. Kongelig privilegeret oven i 

købet. Her ligger den tæt på kysten 

og omgivet af den smukkeste natur. 

Her er der fred og ro. Et godt sted for 

virksomheders møder og kurser, som 

for eksempel sagtens kan forenes med 

en tur på de nærmeste golfbaner, hvis 

det er det, man har lyst til.
Lau Hilding Hvid, Gjerrild Kro.
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Bliv kultursponsor i Pavillonen
– og få samtidig masser 
af oplevelser, også til dine 
medarbejdere og kunder.

Kom med i vores 
erhvervsnetværk og 
mød de mere end 60 
andre sponsorer – og 
vær samtidig blandt de 
første, der hører om nye 
arrangementer i Pavillonen.

Kontakt Jesper Jul og 
hør mere om vores 
sponsorpakker – og få en 
snak om, hvilken pakke der 
passer til din virksomhed.

Tlf. 8632 1633
www.pavillonen.dk
jul@pavillonen.dk
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Smagen af fortidens danske køkken  
– historiske omgivelser med lerfade 
og brændekomfur
Prøv museets nye koncept og få unikke 
smagsoplevelser, sjovt samvær og viden 
om dansk madhistorie.
Virksomheder og foreninger tilbydes en 

oplevelse i DET HISTORISKE KØKKEN. 
Sammen skal vi tilberede mad efter 
meget gamle danske kogebøger. 

Ingredienserne høster vi i Den 
Landbobotaniske have, hvor der 
dyrkes gamle sorter af danske 
kultur- og nytteplanter. Sorter 
som er ukendte, men smager ”af 
oldemors have” ! Dagen krydres 
med fortællinger om det historiske 
danske køkken – og her venter 
gode historier, som for længst er 

gået i glemmebogen !

Tlf. 8648 3444
www.gl-estrup.dk

Firmagaveæske med 
håndlavet økologisk 
chokolade

Woodshade Organics er fuld af 
knebelgode smagsoplevelser. 

Alle råvarer er af højeste kvalitet 
fra de bedste certificerede 
økologiske producenter. 
Der er garanti for ganefryd 
og et stort udvalg af 
firmagaveæsker.
Kom og besøg vores 
økologiske delikatessebutik 
Knebelgodt i Vrinners. 

Der er åbent hele august, 
mandag-lørdag 10.00-16.00.

Håber vi ses… hilsen Lars.

Tlf. 8669 4966
www.woodshade.dk

Hold firmaets næste 
frokostmøde i repræsentative 
omgivelser med en 
fantastisk udsigt over 
Kattegat
Hold firmamøder i 
anderledes omgivelser 
med plads til action og 
aktiviteter.
Vi sørger for god 
forplejning, som 
kan suppleres med 
aktiviteter til pauserne 
f.eks. dykning med hajer, 
en rundvisning blandt hajer 
og fisk, eller hvad med en tur i 
havkajak ?
Kontakt os for et tilbud.

Tlf. 8758 0517
www.kattegatcentret.dk/firma.asp

Kystvejens Hotel og 
Konferencecenter
– Den kommunale højskole
Det naturlige samlingssted når du 
skal afholde møder og konferencer 
med deltagere fra hele Danmark. 
Vi tilbyder topmoderne 100% 
formålsindrettede konference 
faciliteter i klassiske rammer – tilsat 
moderne mødefaciliteter på det 
smukke Djursland med kort afstand 
til lufthavn, færge og motorvej.

Tlf. 8959 5959
www.kysthotellet.dk

”En Smag Sandwich” 
– leveret til din arbejdsplads, 
på det meste af Djursland
Gennem tiden er begrebet ”En 
Smag Sandwich” blevet mundret 
og eftertragtet – så nu kører vi dem 
direkte til Jeres dør.
Kontakt mig og spørg efter Jakob – 
så kan jeg oplyse dig om, hvornår 
sandwichbilen kører forbi Jer.

Tlf. 3514 1114
www.smagshjemmeside.dk

Tips til firmature og -arrangementer
Hvordan får vi rystet medarbejderne, afdelingen eller ledergruppen lidt 

bedre sammen? Hvad skal til, hvis vi skal udfordres på vore personlige 

grænser – eller hvis vi skal kunne grine sammen i hele gruppen?

Hvordan får vi fælles oplevelser i nye rammer, som vi kan bygge videre 

på i hverdagen? Tør vi afprøve utraditionelt samarbejde i anderledes 

omgivelser?

Den klassiske firmaskovtur er da stadig en mulighed, hvis med ‑

arbej dernes teamspirit skal et nøk opad. Men faktisk er der på Djursland 

rigtig mange muligheder for at tilføje virksomhedens næste personale‑

arrangement en ekstra dimension. 

Find inspiration her på siden…

Julefrokost på Lübker
Hold årets julefrokost i 

suverænt selskab med 
Amin Jensen. Gå ikke 
glip af en festlig aften 
med et godt grin og 
en delikat julemenu.

Pr. person kr. 
1.195,- inkl. 4-retters 

menu, vinmenu samt 
underholdning.

Ved selskaber på over 
20 personer er prisen 
kr. 995,- pr. person.
Mulighed for 
overnatning og 
bustransport.

Tlf. 3840 8000
www.lubker.com

Når konferencen eller 
firmaturen skal koordineres! 
Lavprisfly gør det muligt at opleve 
lidt mere, når personaleforeningen, 
bestyrelsen eller firmaet skal ha’ 
afviklet sine arrangementer. 
Kultur, natur eller historie. Vi har 
professionelle sparingspartnere på
jeres destination. Få en snak om 
mulighederne, så laver vi et oplæg.

Tlf. 7027 5270
www.rejsecenterdjursland.dk 

http://www.gl-estrup.dk
http://www.lubker.com
http://www.woodshade.dk
http://www.smagshjemmeside.dk
http://www.kysthotellet.dk
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Det naturlige samlingssted når du 
skal afholde møder og konferencer 
med deltagere fra hele Danmark. 
Vi tilbyder topmoderne 100% 
formålsindrettede konference 
faciliteter i klassiske rammer – tilsat 
moderne mødefaciliteter på det 
smukke Djursland med kort afstand 
til lufthavn, færge og motorvej.

Tlf. 8959 5959
www.kysthotellet.dk

”En Smag Sandwich” 
– leveret til din arbejdsplads, 
på det meste af Djursland
Gennem tiden er begrebet ”En 
Smag Sandwich” blevet mundret 
og eftertragtet – så nu kører vi dem 
direkte til Jeres dør.
Kontakt mig og spørg efter Jakob – 
så kan jeg oplyse dig om, hvornår 
sandwichbilen kører forbi Jer.

Tlf. 3514 1114
www.smagshjemmeside.dk

Tips til firmature og -arrangementer
Hvordan får vi rystet medarbejderne, afdelingen eller ledergruppen lidt 

bedre sammen? Hvad skal til, hvis vi skal udfordres på vore personlige 

grænser – eller hvis vi skal kunne grine sammen i hele gruppen?

Hvordan får vi fælles oplevelser i nye rammer, som vi kan bygge videre 

på i hverdagen? Tør vi afprøve utraditionelt samarbejde i anderledes 

omgivelser?

Den klassiske firmaskovtur er da stadig en mulighed, hvis med ‑

arbej dernes teamspirit skal et nøk opad. Men faktisk er der på Djursland 

rigtig mange muligheder for at tilføje virksomhedens næste personale‑

arrangement en ekstra dimension. 

Find inspiration her på siden…

Julefrokost på Lübker
Hold årets julefrokost i 

suverænt selskab med 
Amin Jensen. Gå ikke 
glip af en festlig aften 
med et godt grin og 
en delikat julemenu.

Pr. person kr. 
1.195,- inkl. 4-retters 

menu, vinmenu samt 
underholdning.

Ved selskaber på over 
20 personer er prisen 
kr. 995,- pr. person.
Mulighed for 
overnatning og 
bustransport.

Tlf. 3840 8000
www.lubker.com

Når konferencen eller 
firmaturen skal koordineres! 
Lavprisfly gør det muligt at opleve 
lidt mere, når personaleforeningen, 
bestyrelsen eller firmaet skal ha’ 
afviklet sine arrangementer. 
Kultur, natur eller historie. Vi har 
professionelle sparingspartnere på
jeres destination. Få en snak om 
mulighederne, så laver vi et oplæg.

Tlf. 7027 5270
www.rejsecenterdjursland.dk 

http://www.woodshade.dk
http://www.kattegatcentret.dk/firma.asp
http://www.pavillonen.dk
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DANMARKS 
MEST 

SOLGTE 
BILMÆRKE

2009 OG 
2010*

Danmarks mest populære bilmærke 
har også en bil til dig

ford.dk

Ford Focus fra 247.500 kr. ekskl. levering. Levering 3.680 kr. CO2 115-159 g/km. Brændstof 14,9-22,7 km/l.
Ford Mondeo fra 360.200 kr. ekskl. levering. Levering 3.680 kr. CO2 139-184 g/km, brændstoføkonomi 12,7-18,9 km/l

*) Kilde: www.bilstatistik.dk pr. 1/7-2010

Energiklasse -A                 F

http://www.autohus.dk


”Vi vandt konkurrencen alene på 
prisen,” slår tømrermester Klaus 
 Allermann (th) fast. For selv om 
virksomheden er med i Djurs 
Windpower, og på den måde er 
godt profileret i forhold til det store 
vindprojekt, er man sikre på, at det 
er forhold som pris og kvalitet, der 
er alene er afgørende, når leveran-
dører skal udvælges. 

”Til gengæld,” siger Klaus Aller-
mann og projektleder Bjarne Bøhl 
Pedersen (tv) samstemmende, ”så 
har vi gjort meget ud af at finde de 
rigtige, lokale underleverandører”. 
Det drejer sig om murer, elektriker, 
jord og beton, VVS, stål, betonele-
menter, maler og portleverandøren. 
”Alle gode virksomheder, vi kender 
i forvejen. De eneste vi måtte finde 
uden for Djursland var til nedbryd-
nings- og ventilationsopgaven.”

Et hus i tre dele
Man kan sige, at hele bygningen be-
står af tre dele. Den første sektion 
får en kraftig indvendig ombygning 
og en ny facade. Den del skal bru-
ges som lager, værksted, admini-
stration og som velfærdsbygning. Så 
er der mellembygningen, som også 
er et gammelt frysehus, og som kun 
skal bruges til lager. Her bliver det 
hovedsagelig et nyt tag og en ny 
facade, det handler om. Endelig er 
der tårnet. Det skal først og frem-
mest bruges til kommunikations-

udstyr i form af antenner på toppen. 
Altså den kommunikation, der skal 
foregå mellem land og de 110 møller 
på havet. Desuden skal tårnet også 
bruge som et træningscenter for, 
hvordan man slipper ud af en mølle 
ved katastrofer.

Selve facaden kommer til at bestå 
af profilit glas afbrudt af vinduer og 
portåbninger. Den giver en neutral 
fremtoning om dagen og en mere 
markant om aftenen og natten, hvor 
det semitransparante materiale vil 
afgive et lysende skær. De lukkede 
facader i beton vil derimod fremstå 
som massive og robuste i kontrast 
til den lette og detaljerede glas-
facade, forklarer arkitektfirmaet bag 
byggeriet Friis & Moltke. 

Hele byggeriet er på 3.445 kvm, 
hvoraf den første del af bygningen 
er i to niveauer. Og prisen, ja den 
opgives som et ”tocifret million-
beløb”. Og det kan jo være så 
meget.

Stor DONG opgave til Aalsrode

I konkurrence med fire landsdækkende virksomheder vandt Aalsrode 
Tømrerfirma opgaven om en kraftig ombygning og renovering af 
to frysehuse på havnen i Grenaa. DONG skal bruge bygningerne til 
servicecenter og lager for havmølleparken.
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Økonomielev Michelle Møller, økonomiassistent Pia Thomsen og 
indehaver, revisor og HD(R) Christina Just Nielsen, Talkompagniet.

Djurs Windpower i 
England
19 medlemsvirksomheder og én repræsentant 
for Væksthus Midt er netop kommet hjem fra 
en studietur til England. Her har de fået styrket 
netværket i vindindustrien og indsamlet betyde-
lig viden og indsigt i de aktiviteter, som indgår i 
opførelsen af havmølleparken mellem Grenaa og 
Anholt. Havmøllemessen Offshore Wind Farm 
2011 i Liverpool har været besøgt. ”Havmøl-
lemessen har udvidet netværksvirksomhedernes 
indsigt i det enorme omfang offshore industrien 
har og ligeledes styrket Djurs Wind Power 
internationalt,” fortæller direktør for Djurs Wind 
Power, Morten Basse Jensen.

Byggeriet skaber 
nye kunstige stenrev
5.000 store sten fra knap 1 meter og enkelt 
på op til 3-4 meter i diameter ligger i vejen for 
etablering af havmølleparken. DONG Energy har 
besluttet at udnytte de mange sten til at etablere 
nye kunstige rev, fordi massiv udnyttelse til bl.a. 
havnemoler og kystsikringsanlæg, har gjort sten-
rev til en sjælden naturtype i Danmark.
„Selv om stenfiskeri i dag er forbudt, har det ikke 
givet os de ødelagte stenrev tilbage“, forklarer 
miljø- og myndighedskoordinator Birte Hansen, 
DONG Energy Renewables. „Ved Anholt er vi 
nødt til at flytte mange store sten af hensyn 
til byggeriet. Men i stedet for bare at flytte lidt 
rundt på stenene, har vi valgt et bruge stenene til 
at opbygge næsten 30 kunstige rev med større 
og mindre hulrum.“
Hummere, krabber og en række fiskearter får 
dermed også glæde af det store havmølleprojekt 
ved Anholt, og erfaringerne fra selv små kunstige 
stenrev viser, at fisk og skaldyr er meget hurtige 
til at indtage de nye rev og huler.

Tag • Gulve • Sokler • Haller
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http://www.lindgaard-nielsen.dk
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Sparekassen 
Djursland

Peter Lading Sørensen (47) 
overtager 1. august 2012 roret 
for Sparekassen Djursland 
og dens syv afdelinger på 
halvøen. Han er uddannet HD 
i Finan siering og Kreditvæsen 
og kommer fra stillingen som 
afdelingsdirektør for Djurs-
lands Bank i Grenaa og som 
hovedansvarlig for bankens 
erhvervskoncept.
Direktør Ole Jensen fortsæt-
ter som chef frem til skiftet.  

Sparekassen 
Kronjylland

Mik Steenfeldt (45) er ud-
nævnt til ny afdelingsdirektør 
i Sparekassen Kronjyllands 
Ebeltoft afdeling. Mik blev 
ansat som erhvervsrådgiver 
i sparekassen i 2008 og har 
siden efteråret 2009 fungeret 
som souschef i Ebeltoft-
afdelingen. Han har en bank-
uddannelse og har arbejdet 19 
år som selvstændig; senest 
som ejendomsmægler i 
Ebeltoft. Bankuddannelsen er 
løbende blevet suppleret med 
en ejendomsmægleruddan-
nelse, valuar, erhvervsrådgi-
veruddannelse og lederuddan-
nelse. Han afløser Ole Bonde 
på posten.

15. august 2011
Kl. 19.00. Syddjurs Erhvervsforening 
og Ebeltoft Håndværkerforening 
inviterer til information om den nye 
lov, der giver skattefradrag til private 
for lønudgifter til en lang række 
håndværksopgaver i helårsboliger.
Sted: Teatersalen på Hotellet, Rønde.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding: www.syddjurserhverv.dk 
senest d. 12. august kl. 12.00.
Info: Lise Olsen, tlf. 8880 9953.

Rønde og Omegns 
Sparekasse
Ole Bonde (51) er tiltrådt 
som direktør for Rønde og 
Omegns Sparekasse. Ole 
kommer fra en stilling som af-
delingsdirektør i Sparekassen 
Kronjyllands afdeling i Ebeltoft 
og han har solid erfaring fra 
pengeinstitut-verdenen. Han 
overtager stillingen efter Hans 
Chr. Madsen, der, ifølge en 
frisk undersøgelse i Dagbla-
det Børsen, efterlader landets 
mest sikre pengeinstitut.

Danbolig Grenaa
Knud Harder har solgt ejen-
domsmæglervirksomheden 
DanBolig i Grenaa til ejen-
domsmæglerne Allan Bante, 
Kristian Voldsgaard og Jesper 
Andersen, der i forvejen dri-
ver mægler virksomhed i bl.a. 
Århus, Hornslet og Ebeltoft.  

Revisor-fusion
RevisionGruppens Grenaa-
afdeling er blevet en del af 
KPMG. 
Kontoret i Grenaa vil be-
skæftige 24 medarbejdere, 
heraf fem statsautoriserede 
revisorer. Børge Hove fra 
RevisionsGruppen er optaget 
som partner i KPMG og han 
varetager den daglige ledelse 
af kontoret, der ud over Jes-
per Falk Hansen, Knud Kildal 
og Aksel Pedersen bliver sup-
pleret af KPMG-revisorerne 
Tina Østerby Najbjerg, Bettina 
Tjørnlund og Karsten Robæk.
KPMG beskæftiger omkring 
1.400 medarbejdere, der 
arbejder på 23 kontorer fordelt 
over hele landet.
RevisionsGruppen, Ebeltoft 
fortsætter uændret som 
selvstændig virksomhed med 
statsautoriseret revisor Aage 
Madsen som leder for de 11 
medarbejdere.

Nørgaard Teknik
Klejnsmed  Henrik Michael 
Madsen har ikke bare scoret 
topkarakten 12 ved svende-
prøven, han har også mod-
taget Smedemesterforenin-
gens legat 2011 i Randers og 
er indstillet til metalindustri-
ens landsdækkende præmi-
eringsordning, ML-prisen.

24. august 2011
Kl. 16.30. Innovation, kreativitet, 
teknik og masser af vand. Syddjurs 
Erhvervsforening afholder et 
virksomhedsarrangement, der er lidt 
udover det sædvanlige. I forlængelse 
af besøget vil adm. dir. Henrik B. 
Nielsen fortælle om udviklingen og 
driften af Djurs Sommerland.
Sted: Djurs Sommerland.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding: www.syddjurserhverv.dk 
senest d. 18. august kl. 12.00.
Info: Hanne Madsen, tlf. 8880 9980.

24. august 2011
Kl. 17.00. Hvordan finder dine kunder 
dig på Internettet? Klaus Hall fra 
Væksthus Midtjylland holder oplæg om 
on-line markedsføring og giver tips og 
tricks til søgemaskineoptimering. Hvis 
du gerne vil blive set på internettet, 
kan du få inspiration og mere viden om 
markedsføring via søgemaskiner.
Sted: Kystvejens Hotel og 
kursuscenter (COK), Grenå.
Arr. Norddjurs Kommune.
Tilmelding: Helle A. Kjeldsen,  
tlf. 8959 4080.
Info: Mødet er gratis men tilmelding 
nødvendig og bindende p.g.a. 
forplejning.

Nye selskaber

Norddjurs
33769091  ANIMIXA ApS  ........................................................................................  28.06.2011
33770537 AUNING BOLIGMONTERING ApS  .......................................................  29.06.2011
33770618 BJARNE’S OLIE A/S  ..............................................................................  29.06.2011
33777590 BETA HOUSE ApS  ..................................................................................  04.07.2011
33779461 NO. 1 ApS  ................................................................................................  05.07.2011
33758472 DJUMATEC ApS  ..................................................................................... 14.06.2011 
  
Syddjurs
33752962 DIVE RESORT KATTEGAT APS  .............................................................. 01.06.2011
33755244 MELON COMPUTER SCIENCE APS  ..................................................... 07.06.2011
33765029 SVEND LAURSEN A/S  ...........................................................................  23.06.2011
33765711 TRONHOLMEN 10 A/S  ..........................................................................  23.06.2011
33771878  DJURSLAND DETAIL A/S  .....................................................................  29.06.2011
3771142     KNUD DOODLE APS  .............................................................................  29.06.2011
33770979 TN AUTO APS  ........................................................................................  29.06.2011
33773560  ARKITEKTFIRMAET ARTFORM-BYGFORM APS  ................................  30.06.2011
33773609  FORLAGET THANKYOU APS  ...............................................................  30.06.2011
33772408  MUNKHOF APS  .....................................................................................  30.06.2011
33779267  HLS ENTREPRENØR MASKINER APS  ..................................................  05.07.2011
33778422  TANDLÆGE LISA MOGENSEN APS  .....................................................  05.07.2011
33779240  THORSAGER BILVASK APS  ...................................................................  05.07.2011
33780621  CM MATLAB APS  ................................................................................... 06.07.2011 

Konkurser, likvidationer og opløsninger

Norddjurs
31368332  M4M SALES DIVISION FILIAL AF M4M SALES DIVISION LTD,  ......... 14.06.2011 
24245039  K. SØNDERGAARD’S EFTF. APS  .......................................................... 15.06.2011
29204446  ÅRHUS LASTVOGNSUDLEJNING APS  ................................................ 15.06.2011
32473296  RING OLIEFYRSSERVICE APS  .............................................................. 20.06.2011
20003499  PARMONA APS  ...................................................................................... 21.06.2011
27278078  AKTIESELSKABET AF 30. MAJ 2011  .................................................... 22.06.2011
28325320  JV CONSULTING APS  ............................................................................ 22.06.2011
27547362  APSILIK AF 26/5 2011 APS  .................................................................... 27.06.2011

Syddjurs
31616085  VK ENTREPRISE APS  ............................................................................  09.06.2011
49191510  MALERFIRMA EDVIN MADSEN & SØN APS  .......................................  17.06.2011
25829905 KIPA APS  ................................................................................................. 19.06.2011
21788341  EMBACYCLE A/S  .................................................................................... 21.06.2011
29692955  LASSENS RUSTFRI APS  ........................................................................ 21.06.2011
54176414  SPAREKASSEN MIDTDJURS  ................................................................ 22.06.2011
28670427  SELSKABET AF 7. JUNI 2011 APS  ......................................................... 27.06.2011
30590708  SELSKABET AF JUNI MÅNED 2011 APS  .............................................. 27.06.2011
29604584  KJÆR BYG TØMRER- OG SNEDKERFIRMA APS ................................  29.06.2011
29697485  SYDDJURS TØMRERFIRMA APS  ........................................................  30.06.2011
31370787  PAULMIK APS  .........................................................................................  01.07.2011
31586178  SELSKABET AF 1-7-08 APS  ................................................................... 06.07.2011
20663685  JOCA CONTAINERCLEANING A/S  .......................................................  07.07.2011

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Coop i Vivild
Jon Klarskov (38) har over-
taget Super Spar i Vivild og 
omdannet den til Dagli‘Brugs. 
Han kommer fra en stilling 
som butikschef i Fakta i Gles-
borg ligesom han tidligere har 
været uddeler i Dagli‘Brugsen 
i Voldby.
Jon har overtaget efter køb-
mand Knud Erik Anderson 
(54), der har haft ejerskab i 
forretningen siden 1986.
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Alle data er indhentet i perioden 
01.06.2011 - 15.07.2011. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S Auning Blikkenslagerforretning
Vestergade 46E, 8963 Auning
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 9,9 (11,3)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 1,8 (1,8)
Antal ansatte 35 (-)

Allingåbro Totalbyg A/S
Ådalen 10, 8961 Allingåbro
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 3,1 (4,2)
Resultat før skat -1,4 (0,2)
Egenkapital -0,4 (0,7)
Antal ansatte 15 (-) 

Avis-Tryk A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 23,0 (9,6)
Resultat før skat -10,4 (-3,1)
Egenkapital -13,4 (-3,0)
Antal ansatte 46 (37)

BB Smede og Montage ApS
Attrupvej 4, 8550 Ryomgård
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 3,3 (3,9)
Resultat før skat 0,7 (1,0)
Egenkapital 1,3 (0,8)
Antal ansatte 7 (-)

Byggefirmaet Jan Østergaard ApS
Sønderskovvej 20, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 1,4 (1,8)
Resultat før skat 0,3 (0,9)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 3 (3) 

De Danske Gærfabrikker A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Periode: 01.02.2010 - 31.01.2011
Bruttofortjeneste 63,1 (68,6)
Resultat før skat 9,5 (17,6)
Egenkapital 126,7 (119,5)
Antal ansatte 82 (73)

Djuma Industri A/S
Attrupvej 4, 8550 Ryomgård
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 26,1 (24,6)
Resultat før skat 6,0 (5,6)
Egenkapital 8,5 (8,2)
Antal ansatte 35 (-)

Djurslands Kloakservice ApS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 13,5 (15,4)
Resultat før skat -1,1 (0,7)
Egenkapital 4,0 (4,7)
Antal ansatte 26 (27)

ES Smede- og Maskinservice ApS
Veggerslevvej 11, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 5,2 (5,3)
Resultat før skat 0,1 (-1,0)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 13 (16)

Findan Køle- og Elteknik A/S
Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 10,9 (8,2)
Resultat før skat 0,6 (0,2)
Egenkapital 4,5 (4,6)
Antal ansatte 15 (20)

International Furniture A/S 
Et resultat på 1,1 mio. kr. før 
skat i International Furniture 
A/S får fra ejerleder Henrik 
Bøgild Nielsen kommentaren: 
„Vi er ikke utilfredse“. Han 
tilskriver i høj grad medar-
bejdernes indsats som et 
fundament for det – i forhold 
til markedsforholdene – pæne 
resultat. „Vores folk er modne 
og de arbejder som om, det 
var deres egen forretning. 
Og de har kompetencen til 
selv at tage beslutninger, 
også i større sager“, uddyber 
Henrik, der som forsøg har en 
bonusordning på bedding.

Virksomheden, der alene 
sælger møbler via forhandle-
re, har spredt risikoen via flere 
forretningsområder og ved at 
have varerne på lager. „Vi har 
modsat mange andre handels-
virksomheder valgt at have 
mange varer på vores lagre. 
Det betyder, at vi kan levere 
selv store partier i en fart“, 
forklarer Henrik. „Så har vi 
også lagt en klar strategi for, 

at vores samarbejdspartnere 
kan få svar på forespørgsler 
inden for 15 minutter og det 
sker i 95% af tilfældene.“

Det private møbelmarked er 
presset og mange møbelfor-
handlere tærer på ejenkapita-
len. Alligevel er tallene i første 
halvår i 2011 de bedste i de ti 
år Henrik har været med. „Vi 
har nogle planer om at bygge 
endnu en hal ved siden af det 
højlager vi har bygget i Ørum, 
ligesom vi har brugt mange 
ressourcer på vores show-
room ved domicilet i Ramten. 

International Furniture har 
netop fejret sit 30 års jubilæum.

International Furniture A/S
Savværksvej 2, 8586 Ørum

Ejer: Henrik Bøgild Nielsen

Periode: 
01.01.2010 - 31.12.2010

Bruttofortjeneste 3,5 (2,8)
Resultat før skat 1,1 (0,3)

Egenkapital 2,8 (2,0)

Antal ansatte 7 (7)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Gode medarbejdere, 
 lagervarer og responstid

Gastrolux 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 3,2 (2,2)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 2,7 (2,8)
Antal ansatte 19 (22)

GP-Tryk A/S
Rugvænget 3, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 10,6 (12,0)
Resultat før skat -1,0 (0,5)
Egenkapital 3,8 (4,8)
Antal ansatte 21 (24)

Grenaa Lossekompagni ApS
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 7,5 (6,6)
Resultat før skat 2,6 (2,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3 (2)

Ingildsen Elevator A/S
Rådhusbakken 1, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 8,0 (9,3)
Resultat før skat 4,0 (5,0)
Egenkapital 1,1 (1,1)
Antal ansatte 7 (10)

Kattegat Teknik ApS
Nordhavnsvej 24, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 3,8 (3,8)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 3,3 (3,0)
Antal ansatte 7 (-)

Kim Nielsen Snedker- og  
Tømrerfirma A/S
Teknologivej 12, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 1,1 (1,7)
Resultat før skat -0,3 (0,3)
Egenkapital 1,0 (1,4)
Antal ansatte 7 (11)

Kruse Maskintransport A/S
Avedøreholmen 86 1, 2650 Hvidovre
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 14,6 (19,2)
Resultat før skat -4,1 (0,7)
Egenkapital 9,6 (14,8)
Antal ansatte 35 (30)

MC Tag ApS
Nyhåbsvej 1, 8560 Kolind
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 8,8 (7,9)
Resultat før skat -0,9 (-0,6)
Egenkapital -0,2 (0,5)
Antal ansatte 35 (0)

Rubek Emballage A/S
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 4,2 (4,5)
Resultat før skat -0,4 (0)
Egenkapital 1,1 (1,4)
Antal ansatte 11 (10)

Ørsted Murerforretning  
Jørgen Kusk A/S
Bendsvej 1A, 8950 Ørsted
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 12,1 (14,8)
Resultat før skat -3,6 (0,2)
Egenkapital -0,2 (2,5)
Antal ansatte 35 (30)

Hornslet Møbelfabrik A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet

Periode: 
01.01.2010 - 31.12.2010

Bruttofortjeneste 9,6 (12,3)
Resultat før skat -3,9 (-2,5)

Egenkapital 3,9 (6,2)

Antal ansatte 35 (35)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Hornslet Møbelfabrik A/S 
Efter et par meget hårde år 
under finanskrisen er Hornslet 
Møbelfabrik A/S på vej tilbage 
på ret kurs. Virksomheden 
er kendt som leverandør af 
højttaler kabinetter til den aller-
bedste del af markedet. Over 
halvdelen af salget er baseret 
på den patenterede HORNflex 
teknologi. Sideløbende er der 
arbejdet med projektopgaver 
og underleverancer til møbel-
branchen.

De to sidste forretnings-
områder er skåret bort, og der 
fokuseres nu udelukkende på 
salg og produktion af højt-
talerkabinetter samt videre-
udvikling  af den patenterede 
HORNflex teknologi.

Organisationen og omkost-
ninger er samtidig tilpasset 
væsentligt.

I løbet af 2011 er salget af 
kvalitets højttalerkabinetter 
gennem den fokuserede 
salgs- udviklingsindsats ste-
get betydeligt.

Væksten er eksportbase-
ret og eksportandelen er de 
seneste år steget fra 60% til 
over 90%.

For at understøtte og sikre 
virksomhedens økonomiske 
fundament og fremtidige 
udvikling har ejerkredsen 
foretaget kapital indskud.

Tilbage på ret kurs med 
forretningsfokus og tilpasning
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Praktik hjælper sygemeldte mod udstødning

De fleste mennesker kender det. 
En kollega bliver syg og forlader ar-
bejdspladsen. Tiden går, opgaverne 
fordeles, og nye folk kommer til. 
Derfor bliver det sværere og svæ-
rere for den sygemeldte at vende 
tilbage, og måske ender det med 
en fyring. Hos Markman arbejder vi 
målrettet mod at sikre den enkelte 
mod udstødning fra arbejdsmarke-
det. En tidlig indsats i sygdomsforlø-
bet skaber optimale rammer for en 
koncentreret indsats, der er tilpasset 
den enkeltes behov og situation.
Når man har været sygemeldt en 
længere perioden kan det være 
en udfordring at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet, og det er uanset 
om det er en fysisk eller psykisk sy-
gemelding. I processen med at blive 
genoptrænet til arbejdsmarkedet er 
virksomhedspraktik en god måde 
at få oparbejdet en arbejdsidentitet 
igen. I virksomhedspraktikken får 
mange sygemeldte en oplevelse 
af at kunne bidrage, at være en del 
at et arbejdsfællesskab og få en 
rytme i hverdagen. Dette er ofte en 
erfaring som den enkelte kan have 
’glemt’ under sygemeldingen. Enten 
fordi tiden har udvisket hukom-
melsen om den erfaring,  eller fordi 
sygdommen forhindre en i at vende 
tilbage til det arbejdsfelt, man har 
mestret i mange år, og det derfor 
er svært at få øje på, hvordan man 
kan bidrage i en ny branche.  Mange 
virksomheder er også glade for at 
få en ekstra hånd; nye inputs og 
for at hjælpe en medborger videre i 
arbejdslivet.

Det vigtige match
Ved Markman oplever vi som 
jobkonsulenter, at det kan være 
en udfordring at finde det rigtige 

match mellem sygemeldtes behov 
og virksomhedernes muligheder. 
Jo flere virksomheder, der går ind 
og tager et social ansvar i form 
af virksomhedspraktikker, jo flere 
muligheder vil det give den enkelte 
sygemeldte. En af problematikkerne 
vi støder på er, at det for virksom-
hederne er nemmere at forholde sig 
til en person, der er sygemeldt med 
fysiske lidelser f.eks. diskusprolaps 
end psykiske sygemeldinger såsom 
stress og depression. Det er ofte 
komplekse problemstillinger. De 
sygemeldte, der henvender sig med 
forespørgsel om praktik har ofte 
komplicerede sygeforløb bag sig, 

hvor der er tilstødt yderligere kom-
plicerende forhold (som en psykisk 
overbygning på en somatisk lidelse). 
Den opgave kan være svær at hånd-
tere for en virksomhed, der selv-
følgelig har en vis social forståelse 
men også har driftshensyn at tage. 
Markmans konsulenter er som fag-
personer med til at løfte opgaven og 
håndtere opfølgning, planlægning og 
har den nødvendige og specifikke 
viden til at agere i mellem jobcentret 
og virksomhederne. 

Geografien forpligter
Ofte kompliceres opgaven med at 
finde det rette match af de lange 
afstande, der er på Djursland. Af-
standene mellem arbejdspladser og 
mange mindre byer karakteriserer 
Djursland og spiller ind i forhold til at 
udelukke mulige praktikvirksomhe-
der for nogle sygemeldte. Det kræ-
ver ekstra ressourcer, når man skal 
til en arbejdsplads, der ligger langt 
fra ens bopæl. De sygemeldtes 
ressourcer er ofte ændret i forhold 
til før sygemeldingen. Derfor er det 
endnu vigtigere, at flere virksomhe-

der kommer på banen og påtager 
sig det sociale ansvar og tilbyder 
praktikpladser, således så mange 
som muligt kan hjælpes tilbage 
på arbejdsmarkedet. I den globale 
udfordring, hvor der i fremtiden vil 
være mangel på hænder, er det 
essentielt, at samfundet værner om 
arbejdskraften. En hurtig tilbageven-
den til arbejdsmarkedet er i dette 
lys fundamentalt for samfundet, 
men også for den enkelte, som kan 
få troen på fremtiden tilbage ved at 
blive en del af et arbejdsfællesskab 
igen.

Christina Nüssler
Uddannet akademiøkonom i salg 
fra Randers Handelsskole 1996. 
Derefter salg i ti år heraf de sidste 
otte i TDC. Har været selvstændig 
erhvervsdrivende i Grenaa med en 
børnetøjsbutik i to år. Har arbejdet i 
Markman’s afdeling i Grenaa siden 
2008 med sygemeldte borgere og 
borgere som er tilkendt ledigheds-
ydelse. Afdelingsleder i Grenaa og 
nystartet afdeling i Skanderborg.

http://www.findan-as.dk
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www.djurslandsbank.dk

•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 

AssistanceEkspressen
☎ 8639 8076 · Skalhøjvej 17 · 8581 Nimtofte

Få styr på det 
administrative bøvl

www.assista.dk

Freelance bogholder – sekretær – 
oversætter og rådgiver.

Mere end 20 års praktisk erfaring. 
Skaber orden på kaos og minimerer 
bøvlet.

Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S

Lagerfører bl.a. ABB el-motorer, pumper, lejer, ventiler, fittings, 
slangeindstik og slanger.

Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på 
bestilling.

Afhentning af indleverede reparationer til Grene Industri-service A/S
sker tirsdag og torsdag morgen, andre reparationer og certificering 
foretages på eget værksted.

I D E  –  K O N S T R U K T I O N  –  D I M E N S I O N E R I N G  –   P R O D U K T I O N

Ka lo r i e ve j  1  ·  T l f  8632 7344  ·  www.g r enaahyd r au l i k . d k

UDLEJNING

Udlejning af kvalificeret personel på kort- og langtids basis. Vi kan tilbyde
personel indenfor flg. kategorier:

kio@davai.dk    ·    +45 21 40 79 55    ·    www.davai.dk

Industri- og marinemalere - sandblæsere

QC & QA inspektører indenfor stål og malings 
tilsyn

Smede/maskinarbejdere

Svejsere Mig/Mag – Tig

Bro specialister

Alpinister level I , II & III

Personale

 

H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:

Køb af jern- og metalskrot

Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg, 
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave! 
Ring og få et uforpligtende tilbud.

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

http://www.mercatus.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.assista.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.davai.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.kvistjensen.dk


BYGGECENTER

DEWALT BOREMASKINE
DC740KA. Kraftfuld 10 mm,12 Volt 
bore-/skruemaskine. Inkl. 2 stk. NiCd 1.3 Ah

DANCOOK
GRILLBRIKETTER 

APOLLO
Ægte Brasiliansk hængekøje, 
fremstillet i 100% bomuld med 
stander i imprægneret fyr. 
Justerbar,stabil og let 
at fl ytte rundt med. 
L/B 320/140 cm.

1499,-
SPAR 500,- Ti
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WEBER GASGRILL Q320 LTD 
Med grillareal på 46x56 cm, 2 brændere af rustfrit stål, 
brødhylde, indbygget termometer, elektronisk tænding, 
          1 grill-out lys på håndtaget, låg og bund af støbt aluminium.

VILD
PRIS

GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

129,-

New York
havemøbelsæt
Stor fl ot bord i smartwood, 
100 x 200 cm inkl. fl etstole 
i polyrathan. Sort stel.

SOMMERUDSALG
XL-BYG Vorup, Ryomgård, Mariager,

Hadsund, Thorsø og Ø. Tørslev

Springtime parasol
Ø 3 m. Med 8 ribber og 2-delt
træstok på 48 mm. Vælg 
mellem off-white og sort.

299,-
SPAR 200,-

699,-
SPAR 450,-

Partner plæneklipper
Selvkørende, med elstart og bioklip.

MED LYS
I HÅNDTAG,

brødholder samt 

stegekurv

2899,-
SPAR 1000,-

EL-START OG 
STOR 625 MOTOR

KAP-/GERINGSSAV KGS 216
Præcist lejret trækfunktion. 
“laser” for præcise snit og indbygget lys (lampe).

LEGEHUS
TOGVOGN
Plus. 140 x 220 cm. Umalet.

1.499,-
SPAR 1500,-

1.299,-
SPAR 750,-

10 KG

5995

SPAR 40,-

BORD + 6 STOLE

3995,-
Spar 3000,-

INKL. SORT SÆDEHYNDE

INKL. 2 BATTERIER

VILD
PRIS

DANMARKS
BILLIGSTE

2199,-
SPAR 800,-

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorup-gruppen.dk

Åbningstider
i Byggemarkedet:

Mandag-fredag .............. 9.00-17.30
Lørdag .......................... 8.00-13.00

Åbningstider
i Tømmerhandlen:

Mandag-fredag .........7.00-17.30
Lørdag .....................8.00-13.00

Mandag-fredag ....................... 9.00-17.30

Lørdag ........................................ 8.00-13.00

1. søndag i md. .................... 10.00-15.00

Mandag-fredag .....................  6.30-17.30

Lørdag ......................................  8.00-13.00

1. søndag i md. ..................  10.00-15.00

Åbningstider i 
Byggemarkedet:

Åbningstider i 
Tømmerhandlen:

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S

Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32

Biltlf. 23 31 48 40

Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning

Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde

Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

Tøstrupvej 50 • 8581 Nimtofte • Tlf. 86 39 84 88
www.midtdjurstraktorlager.dk

GWT
G R E N E  W O R K W E A R  T E C H N I C A L

Arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj

Åbningstider: Mandag – Fredag kl. 7-17  Lørdag kl. 8-12

Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

Stationsplads 4
8500 Grenaa                  
Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18 
8000 Århus C                  

Tlf. 8625 3355       

www.lb-consult.dk

 

VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

Din lokale installatør

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

BP Electric A/S

Kval i tet  t i l  t iden

www.bpelectric.dk
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