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RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

Butikkerne lukker  
– hvad skal vi gøre ved det?

„Vi er nok  
lidt anderledes“

Den nye  
citychef i Grenaa

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.activ-rengoering.dk/
http://www.activ-rengoering.dk
http://www.vorupgruppen.dk
http://www.stark.dk
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Skal du præsentere et produkt, holde et møde eller forkæle dine 
medarbejdere, så sørger vi for en god oplevelse fra start til slut.

Booking på telefon 30 58 12 34 alle hverdage mellem kl. 11-16.

Super
tilbudspris:

485,- kr
inkl. moms

pr. person

www.auningkartpark.dk

Instruktion i Pit-cafeen

30 min kørsel på banen

Præmieoverrækkelse til 1., 2. og 3. pladsen, 

samt 1 flaske champagne til vinderen

Buffet eller grill Selv

2 stk. øl/vand/vin billetter

Kaffe/the under løbet

En frokosttallerken på Kattegatcentrets Café 
Fordækket – caféen med en af Danmarks 
smukkeste udsigter.

Til vores kunder med en 
firmaaftale har vi lavet 
et frokosttilbud.
 
99 kr. inkl. 
en p-billet, adgang 
med partoutkort.

Bestilling på telefon 8758 0502 eller 
e-mail: kokken@kattegatcentret.dk

Tilbuddet gælder på hverdage (ikke i skoleferier). 
Bestilling 2 dage i forvejen, min. 2 kuverter. 
Prisen gælder til det antal partoutkort firmaet har. 
Pris for kuverter herudover er 159 kr.

Hør nærmere om en 
firmaaftale på telefon 
8758 0500

www.kattegatcentret.dk

FROKOST med havudsigtFOR DE INDIVIDUELLE 
REJSEARRANGEMENTER

individuelle rejser til hele verden

Spændende temarejser med 
dansktalende  rejseleder: Oplev 
det smukke Indien. Fra Nord 
Indiens stammefolk i Nagaland, til 
kryderiplantager i syd. Ganges 
floden og flodsejlads på Keralás 
Backwater. 
Tag med til Pine Ridge, South 
Dakota, føl historiens vingesus hos 
Sioux Indianere. Landet hvor 
Kevin Costner “Danser med ulve.”

Afrika - New Zealand - Europa 
Australien - Nord Amerika - Syd Amerika

Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind
tlf. 7027 5270 - www.rejsecenterdjursland.dk

Kovsted & Skovgård er et seriøst
revisions- og rådgivningsfi rma, der
med baggrund i revisors opgaver
med regnskab, skat og revision
tilbyder kunderne en engageret
indsats, som nærmeste samarbejds-
partner. 

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft · Hovedgaden 34, 1 sal, 8410 Rønde · Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N
Tlf. 7022 0999 · Fax 7023 0999 · mail@kovsted.dk · www.kovsted.dk

Henning Kovsted hk@kovsted.dk René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

Kontakt os for 
en uforpligtende 

drøftelse

http://www.auningkartpark.dk
http://www.kattegatcentret.dk
http://www.rejsecenterdjursland.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.grenaaliftudlejning.dk
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Forside: Citychef Dorthe Rasmussen, ShopiCity Grenaa

Erhvervspanelet 5
Butikkerne lukker – hvad skal vi gøre ved det?
„Djurslands detailbutikker vil tilpasse sig og overleve“
„Samarbejde og sammenhold er nøgleord“
„Jeg håber, Bruno Christensen tager fejl“
„Vi skal hjælpe hinanden“
„Markedsføring med Facebook og Twitter“
„Events og gode oplevelser“

„Vi er nok lidt anderledes“ 10
Scanding A/S leverer procesudstyr til den sanitære og aseptiske 
industri. Men da virksomheden efter en del tøven tog et nyt 
produkt ind, en dobbelt skruepumpe, der teknologisk var en 
nyhed inden for den sanitære industri, men meget dyrere end 
tilsvarende på markedet, måtte der tages andre midler i brug: 
Man ændrede salgsstrategien og tilbød potentielle kunder at 
låne pumpen gratis. Det gik hen og blev en succes.

Den nye citychef i Grenaa 12
Hun har altid haft fart på. Hun har stået for markedsføringen 
af storcentre i en årrække, men også været citychef i Horsens 
og event manager hos LEGO. Alt handler om at skabe udvikling, 
drive og energi i de virksomheder, hun har haft med at gøre. 
Nu skal hun som freelance citychef sætte skub i handelslivet i 
Grenaa. Hun hedder Dorthe Rasmussen. 

Ajour – kalender – navne – 15 
selskaber – regnskaber

Når værdierne skal reddes 18
For kort tid siden flyttede Pro Industri & Skadeservice ind i 
nyistandsatte lokaler på Teknologivej i Grenaa. Herfra udfører 
firmaet skadeservice, bekæmper og begrænser alle typer skader 
på bygninger, indbo og materiel. Alt fra brand- og sodskader, 
fugt- og vandskader til bekæmpelse af skimmelsvamp og 
rengøring efter graffiti. Nu er Pro Industri & Skadeservice tæt 
på kunderne på Djursland. Det betyder mulighed for en hurtig 
indsats.

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19. 

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og 
journalist Jørgen Peter Thygesen. Send gerne stof: Mercatus Rekla-
mebureau eller redaktion@erhvervdjursland.dk

Annoncer: Mette Skipper, tlf. 86 30 06 19.

Oplag: 2.300 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.

Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark 
til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på 
Djursland.

Næste nummer udkommer i uge 36.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet med kildeangivelser efter gældende regler. 
„Profilen“ er betalt indlæg, og „Synspunkt“ er et debatindlæg, der udtrykker skribentens 
personlige holdning.

Få flere venner!

Hvordan overlever detailbutikkerne på Djurland? I 

denne måneds Erhvervspanel kan du læse nogle 

bud på, hvad der skal til.

Vi kommer ikke til at forbruge mindre i 2020. Vi 

køber også mere i dag end før krisen satte ind. 

Men vi forbruger anderledes. Vi køber rigtig me-

get på nettet, og „second hand“. Derfor falder 

omsætningen i de almindelige fysiske butikker. 

Den udvikling stopper ikke.

De sociale medier har stor betydning for rigtig 

mange menneskers hverdag. Det handler om at 

dyrke sit netværk. Det kan man også gøre i sin 

butik, både rent fysisk og på nettet. De butikker, 

der formår at bygge stærke relationer til sine 

kunder og der igennem give dem merværdi, har 

gode muligheder for at bevare og udbygge sin 

kundegruppe.

Det er ikke gjort med at lave en netshop. Hvorfor 

skal man handle i din netshop og ikke i en af de 

mange andre, der sælger det samme?

Hvad er det specielle ved lige netop din virksom-

hed og din evt. netshop? Se en række bud på, 

hvad andre i erhvervet har gjort sig af overvejel-

ser i forhold til udviklingen i detailhandelen i dette 

nummers Erhvervspanel og få inspiration til, 

hvordan din butik skal klare sig i 2020.

Redaktionen

http://www.mercatus.dk
http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

KLOAKRENSNING

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

• Industrispuling 0-3000 BAR
• Slamsugning
• Skorstensrensning
• Olie- og kemidestruktion
• Udskæring af trærødder
• Brønd- og rørsøgningsudstyr
• Tank- og kedelrensning

• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting
• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Jordrensning

Kattegatvej 12 · 8500 Grenaa · Tlf. 46 35 30 32 · info@lindgaard-nielsen.dk
Jan Nielsen tlf. 21 73 74 78 www.lindgaard-nielsen.dk

Lindgaard Nielsen

NYERE HAL UDLEJES SNAREST
240 m2, porthul 5x5,75m., el-ledhejseport, fl isebelægning 
foran samt inde i hal, forberedt til toilet og velfærdsrum.

Husleje pr. mdr. kr. 4.500,- excl. moms

Kattegatvej 12 · 8500 Grenaa
Tlf. 46353032
info@lindgaard-nielsen.dk
www.lindgaard-nielsen.dk

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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JUL på Kystvejens Hotel og Konferencecenter 2012

Kystvej 26 · 8500 Grenaa
www.kysthotellet.dk

Book årets julemiddag hos 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter 

allerede nu 

Julen er en højtid for traditioner, med det er helt op til 
dig, om de skal følges eller brydes.

Vi kommer gerne med forslag til både traditionelle og 
utraditionelle julemiddage på vores unikke hotel, eller 
til ud-af-huset. Uanset hvilken løsning man vælger 
– sørger vi for det hele bliver perfekt.

Eksempler på juleinspireret mad 
med smagfulde oplevelser:

Juleplatte 
serveret i og ud af huset
Flot anretning – ideel som 

afslutning på mødet.
Pris: kr. 138,-

Julebu�et 
serveret i og ud af huset

Stor bu�et med alt hvad 
hjertet begærer.
Pris: kr. 248,-

Begge menuer er baseret på 
min. 15 personer og skal forudbestilles.

Ring og hør nærmere, vi sender gerne 
et uforpligtende tilbud.

Tlf. 89 59 59 59 eller reception@kysthotellet.dk

http://www.aalsrode.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.lindgaard-nielsen.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.kysthotellet.dk
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I juniudgaven af Erhverv Djursland 
argumenterer detailhandelsspeciali-
sten Bruno Christensen for, at detail-
handelen står over for voldsomme 
ændringer. Hovedsagelig fordi for-
brugerne ændrer holdninger og ind-
købsvaner. Ifølge Bruno Christensen 
vil detailhandelen miste halvdelen 
af de nuværende butikker inden år 
2020. Det vil også ske på Djursland. 
Dagligvarehandelen vil, hvis den læg-
ger om til discount, klare sig. Værre 
ser det ud med specialbutikkerne. 
De vil miste yderligere omsætning 
til Aarhus, Randers og ikke mindst til 
nethandelen.

Er detailhandelen på Djursland 
parat til disse udfordringer? Erhverv 
Djursland har spurgt en række lokale 
personer med tilknytning til detail-
handelen.

Djurslands detailbutikker vil  
tilpasse sig og overleve
Strukturtilpasningen i detailhand-
len har været i gang siden starten 
af 1970’erne. Lavprisvarehusene, 
storcentrene og kapitalkæderne er 
vokset uafbrudt i mere end 40 år. 
Og denne udvikling vil utvivlsomt 
fortsætte – senest med etableringen 
af Bilka i Randers Storcenter. Det 
store spørgsmål er, hvor stor en 
omsætning storcentrene vil suge ud 
af Djursland. Om mætningspunktet 

er nået, eller om storcentrene fortsat 
vil tage nye markedsandele?

Detailhandelseksperten Bruno 
Christensen forudser i det sidste 
nummer af Erhverv Djursland, at de 
lokale discountforretninger nok skal 
klare sig, men at de selvstændige 
detaillister vil få det så svært, og at 
halvdelen lukker indenfor otte år.

Der er ingen tvivl om, at de selv-
stændige detaillister er udfordret 
for alvor. Finanskrisen har lagt en 
dæmper på forbruget, kapitalkæderne 
udvider og det kan være svært at få 
lån i banken til udvikling af en detail-
forretning.
Specialforretningerne vil overleve, af 
mange årsager:
•	 Djurslands befolkningsgrundlag 

vokser i modsætning til mange 
andre landsdele, der affolkes. 
Tilflytterne er typisk ressource-
stærke og har valgt Djursland pga. 
en smuk natur, lokale bysamfund 
mv., der ligger perfekt i nærheden 
til arbejdspladserne i Århus og Ran-
ders. På mange måder er Djursland 
ved at blive en parallel til Nordsjæl-
land – som også er et attraktivt 
opland til en storby.

•	 Detailhandlen kender til vigtighe-
den af at samarbejde. Det sker i 
stor udstrækning i landsdækkende 
faglige samarbejder, indkøbs-
foreninger og i lokale handels-
standsforeninger på hele Djursland. 
I Syddjurs kommune har handels-
standsforeningerne været enige 
om at samarbejde i Handel Syd-
djurs med det formål at fastholde 
handlen i Kommunen.

•	 Specialforretningerne kender kon-
kurrencen fra storcentrene alt for 
godt. Den er hård, og der er ofte 
kun fokus på prisen. Vi står i over-
gangen mellem servicesamfundet 
og oplevelsessamfundet – og når 
der ikke kan konkurreres på stan-
dardprodukterne pga. prisen, må 
den lokale forretning differentiere 
sig med god betjening, oplevel-

ser og nærhed. Med oplevelser 
tænkes på specielle varer, der 
differentierer sig fra discountfor-
retningernes mainstreamprodukter. 
Det kan være specielle fødevarer, 
eksklusive mærker og lignende, 
der ikke føres i de store kæder, og 
som er specielt udvalgt til lokalom-
rådet. Det kan være friske fisk på 
havnen, friske asparges fra en lokal 
leverandør eller unikt bagværk fra 
den lokale bager. Der tænkes også 
på visuelle oplevelser som et flot 
butiksvindue, dufte i forretningen 
eller en aktiv forretningsindehaver, 
der er synlig i forretningen.

Omstillingen af en detailforretning er 
hård. De selvstændige detaillister ar-
bejder mange timer, og indtjen ingen 
står sjældent i forhold til ind satsen. 
Herudover er omstil lingen af en 
forretning en smertefuld proces, da 
man som indehaver skal redefinere 
butikkens idégrundlag, så det passer 
på fremtidens befolknings- og kunde-
grundlag, gøre op med gamle idéer, 
tage økonomisk risiko med mere for 
at se butikken i version 2.0.

Hother Hennings, forretningsfører, 
Handel Syddjurs

Samarbejde og sammenhold  
er nøgleord 
„Bruno Christensen har fuldstændig 

Butikkerne lukker  
– hvad skal vi gøre ved det?

Hvordan vil udviklingen præge dit lokale handelsområde frem til 2020?

Hvordan ser din butik ud i 2020?
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ret. Det er udfordrende tider – ikke 
mindst for specialbutikkerne. Net-
handelen eksploderer, og konkurren-
cen fra storcentre og discountbutik-
ker er voldsom. Vi bliver derfor nødt 
til at finde måder at differentiere 
os på. I den forbindelse er samar-
bejde og sammenhold nøgleord. 
Det er ikke den enkelte butik, men 
hele handelsmiljøet, som skal være 
tiltrækningskraften. Butikkerne må 
ikke betragte naboen som konkur-
rent, selv om de måske er i samme 
branche. De bør snarere komple-
mentere hinanden og henvise til 
hinanden. Flere skobutikker kan 
sikre et bredere udbud, og de kan få 
forbrugerne til at handle lokalt. Og 
måske tiltrække kunder udefra. Jeg 
mener også, at butikkerne skal være 
bevidste om, at det personlige kend-
skab til kunderne udgør et konkur-

renceparameter i sig selv. Når man 
kender sine kunder, kan man i langt 
højere grad betjene dem individuelt. 
Det handler nemlig grundlæggende 
om tre ting: Service, service og atter 
service. De enkelte butikker skal 
også have mere end én indgang. 
Der skal også være en webshop. Og 
så skal der tænkes kvalitet frem for 
kvantitet. Sådan bør det også være 
med den nye lukkelov. De mindre 
butikker kan ikke holde åbent hele 
tiden. Derfor skal de holde åbent 
på de rigtige tidspunkter og lukke 
ned, når der ikke er så meget at 
gøre. Endelig skal man arbejde med 
byens DNA. I Grenaa er naturen og 
vandet tæt på. Skal vi gøre byen 
mere grøn?“

Dorthe Rasmussen, Citychef.dk/
citychef i ShopiCity Grenaa

Jeg håber, Bruno Christensen 
tager fejl
„Jeg anerkender de udfordringer, 
som de forretningsdrivende på 
Djursland står over for. Jeg tror og 
håber på, at selv en erfaren herre 
som Bruno Christensen kan tage 

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

 

Butikkerne lukker – hvad skal vi gøre ved det?
Hvordan vil udviklingen præge dit lokale handelsområde frem til 2020?

Hvordan ser din butik ud i 2020?

http://www.mfnorddjurs.dk
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fejl. For et år tilbage, hvor vi havde 
det første fællesmøde i Handel 
Syddjurs, havde jeg fornøjelsen 
af at høre Bruno Christensen. Om 
nethandelens fremtidige betydning 
mente han, at den var ved at toppe, 
og at kunderne i stigende grad ville 
søge tilbage til de fysiske butikker. 
Dette siger kun, hvor svært det er at 
spå om fremtiden.

Jeg tror ikke søgningen mod 
Århus og Randers bliver markant 
højere. Disse byer har i forvejen et 
stort vareudbud, så nye butikker vil 
blot flytte handelen internt.

Jeg ser det samarbejde som er 
iværksat i Syddjurs (Handel Syd-
djurs) som meget vigtigt. Til gavn 
og glæde for vores kunder skal vi 
optimere aktiviteterne og syner-
gierne byerne imellem. At vores 
service skal være i top er et must. 
Jeg ser altså en fremtid for mange 
af butikkerne på Djursland – også 
efter 2020.“

Claus Tikær, forretningsfører,  
Sportigan, Kolind 

Vi skal hjælpe hinanden
„Efter at have læst artiklen med 
Bruno Christensens holdning om-
kring detailhandelens muligheder 
og fremtid på Djursland, må jeg 
erklære mig enig. Ja, vi lukker, hvis 
vi ikke nu tager skeen over i den  
anden hånd og – derudover – får 
hjælp fra kommune og regering.

Lukkeloven skal ændres. Det er 
regeringens ansvar, at den bliver 
bedre, for ellers ender det jo, som 
Bruno Christensen siger, med at der 

lukker op imod 10.000 butikker på 
landsplan frem mod år 2020.

Jeg selv er hårdt ramt i min kiosk 
med de afgifter, der er kommet. 
Jeg har sagt fem ansatte op og må 
selv påtage mig flere timer. Og jeg 
holder ikke til 2020. Så mange timer 
kan man ikke byde et menneske.

I mit lokal område er det min 
opfattelse, at andre desværre også 
bliver hårdt ramt.

Vi kan selv gøre meget, vi skal 
være de bedste til give service, vi 
skal have de varer kunderne efter-
spørger, vi skal samarbejde bedre 
på tværs af hinanden, vi skal være 
med på moden og få etableret net-
handel i alle butikker. Vi skal altså 
vise vores kunder, at vi kan gøre 
det bedste for at vores butikker 
overlever. Hjælper vi ikke hinanden, 
kommer der mange spøgelsesbyer 
rundt omkring. Byudviklingen og 
handelen i de mindre byer vil gå i 
stå.“

Jan Fischer, Nærkiosken Hornslet, 
formand for Hornslet Handel

Lørdag d. 18 august starter vi en ny tradition.

Louises Verden byder fra kl. 11 - 16 velkommen til 
kultur og livsstilsdag. 

Der vil være boder fra Smag Djursland producenter og 
lokale butikker, live musik med Peter Danielsen, vores 
lokale præst, café m/ lokalt udvalg og meget mere.

Kultur & 
livsstilsmarked

Kom på besøg i Louises Verden, se og snak med alle 
dyrene, gå en tur og se vores landbrug, som er en 
slægtsgård, vores børn er 7. generation på gården.

Mange hilsner
Louise Dolmer · Robstrupvej 2a · 8500 Grenaa
Tlf: 3123 7206 · www.LouisesVerden.dk

Giv dine medarbejdere 
kulturoplevelser sammen 

Gratis billetter eller billetter med rabat 
til Pavillonens arrangementer er en 
vigtig og stærkt vanedannende 
ingrediens i Pavillonens sponsorpakker.

I møder hinanden i uformelle rammer 
– og kommer samtidig med i vores 
erhvervsnetværk med mere end 60 
andre virksomheder, hvor I er blandt 
de første, der får tilbudt billetter til nye 
arrangementer.

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

Butikkerne lukker – hvad skal vi gøre ved det?

http://www.louisesverden.dk
http://www.pavillonen.dk
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Markedsføring med  
Facebook og Twitter
„Det, der skal være specialbu-
tikkernes force, er, at vi skaber 
relationer til vores kunder, knytter 
dem til os ved at de ser os som 
eksperter inden for vores områder. 

Det vil automatisk skab tillid, og 
når vi så samtidig forstår vigtighe-
den af, at vi ikke bare sælger et 
produkt, men en oplevelse, så står 
vi stærkt.

Vi tænker i dag i andre baner, 
når det kommer til markedsføring, 
og bruger rigtig meget de sociale 
medier som Facebook og Twit-
ter til at markedsføre os. På den 
måde kan vores kernekunder følge 
med i, hvad der sker i butikken fra 
dag til dag. Det gør at der kommer 
en tæt kontakt og direkte kom-
munikation imellem os og vores 
kunder.

Vi tænker også på at skabe 
andre og nye indtægtsmuligheder 
for vores butik. Derfor starter vi en 
webshop den 1. september“

Hanne Tarnow, Seaside, Grenaa

Events og gode oplevelser
„I Ebeltoft ser jeg en tendens til at 
handlen øges i sommermånederne 
og omkring weekenderne. Her har 
man mulighed for at skabe mere 
omsætning. Desværre på bekostning 
af vinterhalvåret, hvor det er blevet 

Havet rummer ufattelige ressourcer – og spændende indtjeningspotentialer for 
virksomheder, som bruger dem. På Djursland støtter vi op om dem, der tør.

HAVES: 800.000.000 LITER HAV VED DJURSLANDS KYST
SØGES: VIRKSOMHEDER, SOM TØR BRUGE HAVET PÅ NYE MÅDER

Norddjurs Erhverv har sammen med SalgsPiloterne sammensat et forløb på 3 
gange à 3 timer. Her kan du få redskaber til, hvordan du bliver bedre til at 
fortælle om din virksomhed og dit produkt, og hvordan du kommunikerer 
med dine kunder, så du får ordrerne i hus.
Du kommer til at opleve et forrygende uddannende, underholdende og ud-
viklende forløb, der vil gøre gode ting for dig og dit salg.

Du vælger selv, om du vil deltage 3 morgener i Grenaa eller 3 aftener i 
Bønnerup.
Forløbet er gratis, men tilmelding nødvendig til Norddjurs Erhverv, 
Helle Kjeldsen på tlf. 89594080 eller mail hak@norddjurs.dk 
senest torsdag 9. august 2012.

PROGRAM

15. august   Dig og dine kunder
Kl.   8.00 – 11.00 i Grenaa Hvad er salg, og hvordan er du en god sælger? Dig  
Kl. 18.00 – 21.00 i Bønnerup og din adfærd. 

30. august   Den gode relation
Kl.   8.00 - 11.00 i Grenaa Skab sympati. Læs kundernes tanker. Hvad siger 
Kl. 18.00 - 21.00 i Bønnerup du med kroppen?

14. september   Ordreteknik
Kl.   8.00 - 11.00 i Grenaa Behovsafdækning. Møde- og salgsteknik. Aktiv
Kl. 18.00 - 21.00 i Bønnerup lytning. Hvordan lukker man en ordre?

programmet STARTmidt Accelerator.

Hvordan vil udviklingen præge dit lokale handelsområde frem til 2020?

Hvordan ser din butik ud i 2020?

Butikkerne lukker – hvad skal vi gøre ved det?
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Invitation til Kulturnat 2012
DJURSLAND  Der er bred opbakning til en ny event 
efter sidste års kulturnat, der bød på knap 50 aktivi-
teter over hele Djursland. „Vi håber på tilbud til alle 
aldersgrupper og gerne spredt geografisk, nye, sjove 
og spændende ting, arrangementer i nye omgivelser 
indenfor, men også udenfor byens rum,“ siger Johan 
Legarth, kulturkonsulent i Norddjurs Kommune i 
forbindelse med afviklingen af den landsdækkende 
event Kulturnat 2012.
Sidste år blev der over hele Djursland budt ind med 
hele 47 forskellige arrangementer fordelt med 17 i 
den østlige del af Norddjurs, 14 i den vestlige del  
– og 16 i Syddjurs Kommune. 
Datoen for eventen er fredag den 12. oktober og 
lige i starten af skolernes efterårsferie. Tilmelding 
er senest den 20. august. Men allerede nu kan de 
forskellige aktører melde sig ind. De to kommuner 
på Djursland koordinerer arrangementerne og sørger 
for at hjemmesiden www.kulturnatdjursland.dk 
fungerer. 

Udsigt til erhvervsfolk i DUR
DJURSLAND  Djurslands Erhvervsråd (DER) kan 
se frem til at få en plads i Djurslands Udviklingråd 
(DUR). „Vi har drøftet erhvervslivets repræsentation 
i udvalget, og jeg kan fortælle, at der kommer et for-
slag på næste møde, som så skal godkendes af de 
to kommunalbestyrelser,“ forklarer formanden for 
Norddjurs Kultur- og udviklingsråd, Lars Møller (S). 
Hvis forslaget vedtages, betyder det, at erhvervsli-
vet får to pladser i DUR. Den ene går til DER, mens 
den anden går til Syddjurs Erhvervsforening.

Kommune og bank  
fortsætter samarbejde
NORDDJURS  I foråret udbød Norddjurs Kommune 
opgaven som kommunens hovedsamarbejdspartner 
på bankområdet for de kommende fire år. Nu ligger 
det fast, at opgaven forbliver i hjemlige omgivelser, 
da Djurslands Bank blev valgt til at fortsætte som 
hovedbank. „Som lokalbank er vi meget interesseret 
i at samarbejde med og understøtte alle de kommu-
nale institutioner i bankens markedsområde. Vi er i 
forvejen hovedbank for Norddjurs Kommune, og fra 
2011 har vi også været det for Syddjurs Kommune,“ 
siger bankdirektør Ole Bak, der glæder sig over kom-
munens beslutning. 

Bach & Pedersen Fragt A/S betjener 
Norddjurs
NORDDJURS  Fusion og ny struktur i Danske Fragt-
mænd betyder store ændringer i Bach & Pedersen 
Fragt A/S. I fem år har Danske Fragtmænd arbejdet 
med at planlægge og gennemføre en ny struktur på 
transportområdet i hele Danmark, og nu er brikkerne 
ved at falde på plads. „Kunderne vil blive bedre 
betjent fremover. De bliver besøgt om formiddagen 
med varer, og så er der afhentning om eftermid-
dagen af den samme fragtmand,“ forklarer Torben 
Bach, direktør for Bach & Pedersen Fragt. Der skal 
ikke længere være overlapning, så fragtmændene 
kører i hinandens hjulspor og brænder unødvendig 
diesel og tid af. For hvert postnummer er der kun én 
fragtmand, der kører. 

sværere at holde sin omsætning. Jeg 
er overbevist om, at byen nok skal 
overleve. Det kræver bare tilpasning 
i forhold til varesortiment. Og så skal 
man være indstillet på at give den en 
skalle i sommer halvåret.

Grenaa har en fantastisk opbak-
ning fra lokalbefolkningen, da man er 
meget bevidst om, hvor vigtigt det 
er for en by, at handels livet består. 
Uanset hvor mange storcentre Århus 
og Randers kan byde på, tror jeg 
den opbakning vil bestå. Selvfølgelig 
skal man have det rigtige sortiment 
til de rigtige priser. Derfor er man 
nødsaget til at være tilknyttet et 
kædesamarbejde, men der skal være 
så stor frivillighed, så man har retten 
til at tage lokalhensyn, når det er 
påkrævet.

Begge byer har megen fokus på 
vigtigheden af, at der skabes events 

og gode oplevelser for byens kunder. 
Så kampgejsten og arbejdsindsatsen 
for at handelslivet skal bestå er stor. 
Så må det være op til de enkelte 
detailbutikker at finde smilet frem og 
servicere kunderne ordentligt. Jeg 
har nu altid ment at konkurrence er 
sundt. Man kan altid prøve at gøre 
det lidt bedre end de andre.

Jeg er selvfølgelig overbevist om, 
at mine butikker består i 2020 med 
den tilpasning, der nu engang er 
nødvendigt for at økonomien også 
hænger sammen.

Mariann K. Schmidt, indehaver 
Ebeltoft Papirhandel, Legekæden 
Ebeltoft, Legekæden Grenaa

Alle er velkomne til at deltage i  
debatten. Send dit indlæg til  
redaktion@erhvervdjursland.dk

Butikkerne lukker – hvad skal vi gøre ved det?

MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32 

Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

www.papirgaarden-grenaa.dk
Tlf. 8632 1111 · Århusvej 146 · 8500 Grenaa

SAVO Ikon 
    – Læn dig tilbage 
      og nyd forskellen…

Savo Ikon er inspireret af funktionalisme og 
enkelt design. Stolserien har en spænende 
udformning, fordi vi tænker lidt anderledes.

Savo Ikon kan leveres med det bløde og 
behagelige sæde, Vikon®-sæde, som er 50 % 
tykkere end et standard sæde. Sædet former 
sig efter kroppen og opleves som blødt og 
samtidigt støttende. En unik siddeoplevelse, 
der skal prøves.

Kom ind og prøv SAVO Ikon hos:

http://www.rjakobsen.dk
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
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„Man bliver præsenteret for 
mange ting mellem år og dag i min 
branche,“ konstaterer direktør og 
indehaver af Scanding, Palle Müller-
Hansen. „Og sådan var det også på 
Food Tech i Herning i 2008.“ 

Den tyske pumpeproducent Bor-
nemann stod og savnede en agent 
i Danmark, og mente at lige netop 
Scanding med sin produktsammen-
sætning og målgruppesegment ville 
være en ideel samarbejdspartner til 
at forhandle virksomhedens dob-
belte skruepumpe. „Ved præsenta-
tionen kunne jeg da godt se, at den 
pumpe i pris langt overgik, hvad man 
ellers ser på markedet. Men efter 
en del betænkningstid indvilgede jeg 
i at prøve, og vi fik produceret en 
brochure, som sælgerne så kunne 
tage med.“

En problemløser
„Men da pumpen var ukendt hos 
vore kunder, for Bornemann er mest 
kendt for at producere pumper til 
store olierørledninger i ørkener, blev 
vi fra starten enige om, at vi ville 
tilbyde vore kunder, at de kunne 
låne den på prøve. Vi vidste, at 
Thiese Mejeri havde problemer med 
at pumpe mælkeprodukter med 
høj viskositet, som for eksempel 
yoghurt, videre fra de store tanke. 

Det var besværligt, og det tog lang 
tid. Var Thiese Mejeri ikke tilfreds, 
ville vi tage pumpen tilbage. Det 
viste sig, at det var den helt rigtige 
fremgangsmåde. Pumpen kørte 
eksemplarisk fra dag 1 og har gjort 
det siden. Den var simpelthen pro-
blemløseren for mejeriet. I dag har 
virksomheden 5-6 af vore pumper,“ 
fortæller Palle. „Det er en pumpe, 
der er mere skånsom, og som ska-
ber færre problemer.“

Det var altså sådan, man skulle få 
fart i salget. I dag er Bornemanns 
dobbelte skruepumpe installeret på 
en lang række mejerier, i bagerier og 
bryggerier, i juice- og marmeladefa-
brikker foruden den farmaceutiske 
industri. Novo Nordisk, Arla Food og 
Harboes Bryggeri er blandt kun-
derne. 

Nr. 3 i Europa
Målt i antal solgte enheder er Dan-
mark i dag det land efter Tyskland og 

„Vi er nok lidt anderledes“

R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R E R  A / S

  Stationsplads 4,   8500 Grenaa   - Tlf. 8630 0355   

  Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

  
Alt i murer- og betonarbejde  

 Tlf. 86 48 84 35  

 

Allan Kempel   29 46 38 07  -  Steffen Pedersen    22 11 23 28 

www.orstedmurerforretning.dk 

 

Du kan outsource opgaverne til vo-
res faglærte medarbejdere efter dit 
behov, så du kun betaler efter time-
forbrug. Kontakt os og få et konkur-
rencedygtigt tilbud på en fleksibel og 
personlig løsning 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

http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.orstedmurerforretning.dk
http://www.talkompagniet.com
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Ny leder hos lokalpolitiet
DJURSLAND  Inden længe er der store skiftedag 
hos lokalpolitiet i Grenaa, der dækker både Nord-
djurs og Syddjurs Kommuner. Stationens leder, 
vicepolitiinspektør Sten Bro Sørensen, skal til Afgha-
nistan for at uddanne lokale soldater. Ind træder den 
46-årige politikommissær Amrik Singh Chadha, der i 
dag er leder af Beredskabet i Østjyllands Politikreds 
Randers. Amrik Singh Chadha er godt at have ved 
hånden, da han er national instruktør i indsatsledelse 
på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. 
Her er han én af dem, der uddanner brandfolk, 
læger og politifolk i det rent organisatoriske i at gen-
nemføre store indsatser. Chadha blev udnævnt til 
politikommissær i 2007.

Cykelsti mellem Auning og Gl. Estrup
AUNING  Fremover bliver det mere sikkert at færdes 
på cykel mellem Auning og de to store turistattraktio-
ner på Gl. Estrup. Et cykelsti-projekt på den 1,2 km 
lange strækning indgår nemlig i den store trafikaftale, 
der er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti. Der er tale om et projekt til 9 mio. kroner. 

Gratis internet i busserne
DJURSLAND  Lokale busruter på Djursland vil frem-
over kunne tilbyde gratis, trådløs internetforbindelse 
i rute 351 Grenaa-Ebeltoft, 352 Ryomgaard-Grenaa 
og 213 Grenaa Fjellerup. Norddjurs Kommune kan i 
samarbejde med Midttrafik indgå en fordelagtig ord-
ning med det firma, der i forvejen leverer internetfor-
bindelse til en række X-busser. 

Harald Grønlund  
fortsætter som formand
DJURSLAND  Og nyvalgte Ole Sørensen, der driver 
virksomhed i Syddjurs, overtager næstformands-
posten i Djurslands Erhvervsråd. Det står klart efter 
at den afholdte generalforsamling, hvor bestyrelsen 
umiddelbart efter konstituerede sig. Bestyrelsen 
tager sig nu således ud: Formand Harald Grønlund, 
Flex-Line ApS, Allingåbro, Næstformand Ole Søren-
sen, Rejsecenter Djursland ApS, Kolind, Kasserer 
Poul Erik Clausen, Arkitektfirmaet Poul Erik Clausen, 
Kolind, Presseansvarlig Johnny Fravn, Wicadan, 
Allingåbro, Ad hoc Ole Nørdgaard, Nørgaard Teknik 
A/S, Auning, Ad hoc, Elisabeth Hartlev, Advokatfir-
maet Lars Meilvang, Auning, Valgt af LO: Torben 
Jakobsen, LO Djursland, DA-repræsentant Søren 
Rasmussen, VAM a/s, Vester Alling. 

Penge at spare på  
vej- og parkopgaver
DJURSLAND  Der er 50 mio. kroner at spare, hvis 
de ni østjyske kommuner sender flere af deres vej- 
og parkopgaver i udbud, viser nye beregninger fra 
Dansk Byggeri. I Østjylland er det private firmaer, 
der står for 47 % af kommunernes samlede vej- og 
parkopgaver som vejdrift, snerydning og vedlige-
holdelse af parker og andre grønne områder. Men 
hæves procentsatsen til 92, fremkommer det om-
talte millionbeløb. I dag sender Norddjurs blot knap 
40 % i udbud, mens Syddjurs ligger på knap 50. 
Landsgennemsnittet er dog nede på 36 %.

Holland, hvor der sælges flest dob-
belte skruepumper fra Bornemann. 
„Den ændrede salgsstrategi om-
kring produktet har i starten været 
afgørende, men i dag kan vi også 
se, at kunderne taler sammen og 
anbefaler pumpen til hinanden. De 
skifter gamle pumper ud med vore 
dobbelte skruepumper. Og flere 
bliver købt til. Så vi er rigtig godt til-
fredse med, at vi fik det samarbejde 
i stand. Det har været med til at få 
os igennem finanskrisen. Selv om 
det ikke er hovedproduktet i dag, så 
ser det ud til, at det vil ske inden så 
længe,“ fortæller Palle Müller-Han-
sen, som fortsætter: „Jeg tror dog 
ikke, at man i alle tilfælde skal – el-
ler kan – benytte den salgsstrategi. 
Man skal nok have et produkt, der 
både er anderledes, og som virkelig 
kan gøre en forskel, før man skal 
tilbyde en gratis prøveperiode.“

Vi er ikke ekspedienter
Scanding i Grenaa har eksisteret 
siden 1992 og har i dag en medar-
bejderstab på otte mand med Palle 
i spidsen for firmaet. Der er tre 
eksterne sælgere, hvoraf den ene 
er pumpespecialist. „Hos os har vi 
aldrig været ekspedienter for kun-
der. Vi er nok lidt anderledes. Vi har 
ikke kun fokus på vore produkter. Vi 
har fokus på at løse problemer. Det 
er faktisk ikke så almindeligt i vor 
branche. Og selv om man måske 
har hørt den slags før, så mener vi 
helt ind til benet, at vi først og frem-
mest forsøger at hjælpe kunderne. 
Det kan så i nogle tilfælde ende 
med, at vi skal ud på verdensmar-
kedet for at finde nye og andre pro-
dukter, som kan løse opgaven. For 
vore kunder skal altid kunne regne 
med os. Derfor er vi også til at få fat 
i døgnet rundt. Altid.“

„Vi er nok lidt anderledes“

Scanding A/S leverer procesudstyr til den sanitære og 
aseptiske industri. Men da virksomheden efter en del 
tøven tog et nyt produkt ind, en dobbelt skruepumpe, der 
teknologisk var en nyhed inden for den sanitære industri, 
men meget dyrere end tilsvarende på markedet, måtte der 
tages andre midler i brug: Man ændrede salgsstrategien og 
tilbød potentielle kunder at låne pumpen gratis. Det gik 
hen og blev en succes.
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Direktør Palle Müller-Hansen, Scanding A/S
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Hun blev født i Bække i nærheden af Vejen i 1965. Hun 
fik en HF-eksamen en snes år senere i Grindsted og 
begyndte så at arbejde i butik. Men hun, som et par 
år senere skulle vise sig at have tæft for detailhandel, 
faldt aldrig til som butiksansat. Hun havde fået øje på 
jobbet som reklamekonsulent og begyndte hos Kolding 
Ugeavis i 1989. Et par år senere blev hun annonce-
chef samme sted. Stadig i regi af Kolding Ugeavis og 
Kolding Folkeblad, men nu overtaget af JyskeVestky-
sten, blev hun i 1993 reklamechef i Kolding Storcenter. 
JyskeVestkysten havde oprettet et reklamebureau på 
stedet, der kunne samle og brande centrets butikker.

Nye udfordringer
Flere job fulgte. Alle med tilknytning til salg og udvik-
ling. Og stort set alle i forløb på tre til fire år. Hun blev 
centerchef i City Vest ved Aarhus. Senere salgs- og 
marketingchef i Musikteatret Vejle. Her døde ejeren 
Poul Koch og kommunen overtog, så hun flyttede til 
LEGO System A/S, hvor hun blev PR/Event Manager. 
Det var en periode hos LEGO, hvor virksomheden kom 
i krise og nedlagde Dorthes afdeling. „LEGO var ikke 
længere så eksperimentelle,“ forklarer hun. „Der skulle 
spares.“ Senere kom det til at gå væsentligt bedre: 
Hun blev centerchef i Sædding Centret ved Esbjerg, 
som hun fik på skinner igen efter en periode med 
nedtur. „Jeg var højgravid og skulle redde centret,“ 
fortæller hun. „Og få uger efter fødslen var jeg i gang 
igen.“ I 2006 blev hun indstillet til prisen som Årets Es-
bergenser. Og så kom jobbet som citychef i Horsens. 
„Herlige Horsens“, som hun siger. Det var i 2008. I 
2010 modtager Horsens prisen som Danmarks bedst 
markedsførte handelsby. 

Det var mens hun arbejdede i Horsens, at tankerne 
om at kunne bruge den årelange erfaring som city- og 
centerchef til at udvikle mindre og mellemstore han-
delsbyer på freelance basis begyndte at spire. Om no-

gen vidste hun jo noget om markedsføring, events og 
kommunikation. „Jeg har altid haft fokus på fremdrift 
og udvikling. Og jeg har i høj grad udviklet mig gennem 
mine job,“ siger hun.

Citychef.dk
„Jeg så et klart behov for, at mindre og mellemstore 
handelsbyer har brug for hjælp. Ofte er det sådan, at 
bestyrelsesmedlemmer og cityformænd mere passer 
foreningen, end de faktisk driver den fremad. Det er 
kun forståeligt, for de har ofte mere end nok at gøre 
med at passe deres egne butikker. Mange cityforenin-
ger har ønsket om at få hjælp, men har ikke råd til en 
fuldtidsansat,“ forklarer Dorthe. „I løbet af de første 
måneder af samarbejdet er der kommet et nyt navn – 
ShopiCity Grenaa – en ny grafisk profil, nye aktiviteter 
og 10 nye medlemmer,“ forklarer Dorthe. 

„Ved at vælge en freelancer som mig, er der bespa-
relser på flere områder. Ingen kontorudgifter, ingen 
udgifter til computere, forsikringer m.v. Og så er der 
fokus på fælles fodslaw,“ fortæller hun videre.

Hjemme i Billund
Dorthe er gift med Peter, der arbejder med leder- og 
medarbejderudvikling på kursuscentret Kompetence-
gruppen, Skjern. De har to døtre på 11 og 7 år. 

Tidligere har Dorthe været på studieophold i USA. Og 
senest er turen atter gået derover med hele familien. 
„Umiddelbart efter at jeg stoppede i Horsens tog vi to 
måneder til USA, hvor vi blandt andet fik besøgt New 
York, San Francisco, Las Vegas og Chicago. Fokus var 
oplevelser og familien,“ fortæller hun. 

Men ellers så cykler både Dorthe og Peter. Dorthe 
cykler ca. 100 km om ugen. Peter løber desuden mara-
ton og træner lige nu til en Ironman til august. I øjeblik-
ket overvejer hun at investere i en mountainbike. Så 
kan hun også komme off road. Og det er måske ikke så 
dårlig en ide for en citychef som Dorthe Rasmussen.

Den nye citychef i Grenaa
Hun har altid haft fart på. Hun har stået for markedsføringen 
af storcentre i en årrække, men også været citychef i Horsens 
og event manager hos LEGO. Alt handler om at skabe 
udvikling, drive og energi i de virksomheder, hun har haft 
med at gøre. Nu skal hun som freelance citychef sætte skub i 
handelslivet i Grenaa. Hun hedder Dorthe Rasmussen. 
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„Jeg var højgravid og skulle  
redde centret. Og få uger efter 
fødslen var jeg i gang igen.“

„Jeg så et klart behov for, at mindre 
og mellemstore handelsbyer har 

brug for hjælp.“



Citychef Dorthe Rasmussen, ShopiCity Grenaa
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.dk

Du føler dig ekstra forkælet, når du sidder i en spritny Citroën C4 VTi 95 Attraction til kun 179.990,-. Kørekomforten er suveræn, 
og det høje udstyrsniveau står i kontrast til den lave pris. Du får bl.a. aircondition, fartpilot, boardcomputer, el-sideruder foran, radio
med CD-afspiller og klassens største bagagerum på 408 liter plus andre behageligheder, som en prøvetur meget bedre kan forklare.

POSITIV SÆRBEHANDLING

CITROËN C4 
VTi 95 Attraction

KUN 179.990,-

“BEST BUY”
i�g. bilpriser.dk

CITROËN C4 
HDi 90 Attraction 

199.990,-

CITROËN GRENÅ • GRENAA BIL-CENTER A/S • FASANVEJ 40 • 8500 GRENÅ • TELEFON 86 32 05 00

Tilbuddet gælder ved køb inden 30.08.2012, eller så længe lager haves. Brændstofforbrug for annoncens Citroën personbiler v./bl. kørsel 15,9-26,3 km/l. CO2 98-145 g/km. Citroën forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre 
modelprogram samt tekniske og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for pris-, rente- og afgiftsændringer samt trykfejl, ligesom leverandøren er uden forpligtelse, såfremt man ikke er i stand til at levere i hendhold til de angivne 

speci�kationer, farver og udstyr. Den viste model er inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Tilbuddene er kun gyldige gennem et autoriseret Citroën salgssted.

http://www.gbc.dk/
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Ny varehuschef i 
Kvickly Grenaa
Peter Taulbjerg (44) er pr. 11. 
juni tiltrådt som ny varehus-
chef i Kvickly Grenaa. 
Han kommer fra et job i 
rekrutteringsfirmaet Trapez, 
men har stor erfaring inden for 
detailhandel fra tidligere leder 
jobs som blandt andet hr-chef 
i Silvan og souschef i Føtex. 

Grenaa Havn
Skibsophug hos Sapa. 
Direktør Peter Niemann har 
fået mere plads at boltre sig 
på – uden det går ud over 
havudsigten. Der skal flyttes 
ca. 2.000 tons til Sapas gamle 
fabriksbygninger oven for 
Grenaa havn, en proces, der 
tager cirka et års tid.
Selskabet Fornæs Skibsophug 
har købt grund på ca. 50.000 
kvadratmeter og bygninger 
med ca. 7.500 kvadratmeter 
af Sapa Profiler A/S, der forlod 
fabrikken ultimo 2011.

Alle data er indhentet i perioden 
30.05.2012 - 12.07.2012.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

BB Smede og Montage ApS
Bøjstrupvej 1, Marie Magdal, 8550 
Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 1,1 (3,3)
Resultat før skat -1,1 (,7)
Egenkapital 0,0 (1,3)
Antal ansatte 3 (7)

Camo Leathers A/S
Industrivej 24, 8963 Auning
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,1)
Resultat før skat -0,3 -(0,4)
Egenkapital 1,8 (2,1)
Antal ansatte - (7)

Crisplant Manufacturing A/S
Sletten 9, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 0,5 -(0,2)
Resultat før skat -1,1 -(1,9)
Egenkapital 5,0 (5,8)
Antal ansatte - (35)

Davai A/S
Rugvænget 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 13,2 (12,8)
Resultat før skat 0,4 (1,2)
Egenkapital 2 (1,7)
Antal ansatte - (15)

Djuma Industri A/S
Attrupvej 4, Strøby, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 23,6 (26,1)
Resultat før skat 2,5 (6,0)
Egenkapital 5,9 (8,5)
Antal ansatte - (35)

ES Smede- og Maskinservice ApS
Veggerslevvej 11, Voldby, 8500 
Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 6,6 (5,2)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,3)
Antal ansatte 15 (13)

Findan Køle- og Elteknik A/S
Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 14,6 (10,9)
Resultat før skat 3,2 (0,6)
Egenkapital 6,7 (4,5)
Antal ansatte - (15)

Gastrolux 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 2,4 (3,2)
Resultat før skat -1,3 (0,1)
Egenkapital 1,4 (2,7)
Antal ansatte 14 (19)

Grenaa Isolering A/S
Nygårdsvej 2, Lyngby, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 11,2 (12,5)
Resultat før skat 2,3 (1,4)
Egenkapital 2,7 (2,6)
Antal ansatte - (35)

Helnan Marina Hotel A/S
Kystvej 32, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 3,0 (5,2)
Resultat før skat -5,0 -(4,1)
Egenkapital 27,9 (15,5)
Antal ansatte - (14)

Hornslet Møbelfabrik A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 12,3 (9,6)
Resultat før skat 0,1 -(3,9)
Egenkapital 3,6 (3,9)
Antal ansatte - (35)

Ingildsen Elevator A/S
Rådhusbakken 1, Tirstrup, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 8,3 (8,0)
Resultat før skat 4,0 (4,0)
Egenkapital 4,1 (1,1)
Antal ansatte - (7)

International Furniture A/S
Savværksvej 2, Ramten, 8586 Ørum 
Djurs
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 5,1 (3,5)
Resultat før skat 1,6 (1,1)
Egenkapital 4,0 (2,8)
Antal ansatte - (7)

Jysk Maskincenter A/S
Nødagervej 4-6, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 18,5 (15,8)
Resultat før skat 1,7 -(3,1)
Egenkapital 10 (5,4)
Antal ansatte 45 (48)

Kattegat Teknik ApS
Rolshøjvej 2, Bredstrup, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 6,3 (3,8)
Resultat før skat 1,6 (0,3)
Egenkapital 4,5 (3,3)
Antal ansatte 15 (7)

Kruse Maskintransport A/S
Avedøreholmen 86, 1., 2650 Hvidovre
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 14,4 (14,6)
Resultat før skat -3,0 -(4,1)
Egenkapital 7,2 (9,6)
Antal ansatte - (35)

Linco Food Systems A/S
Vestermøllevej 9, 8380 Trige
[Ebeltoftvej 4, Tirstrup, 8400 Ebeltoft]
[Løvenholmvej 17, Gjesing, 8963 Auning]
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 53,7 (80,7)
Resultat før skat 27,2 (16,3)
Egenkapital 106,5 (78,9)
Antal ansatte 227 (234)

Lübker Golf Resort A/S
Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,4)
Resultat før skat -0,4 -(0,4)
Egenkapital 1,6 -(3,4)
Antal ansatte 3 (2)

Norway Seafoods A/S
Nordre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 34,6 (43,1)
Resultat før skat 9,9 (22,3)
Egenkapital 42,5 (106,4)
Antal ansatte 211 (214)

PB Scandi-Mobil A/S
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 1,4 (2,3)
Resultat før skat 0,0 (1,8)
Egenkapital 8,2 (8,2)
Antal ansatte - (1)

Rønde Industriteknik A/S
Ydesmindevej 1, Ebdrup Mark, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 3,5 (0,2)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 2,1 (0,6)
Antal ansatte 7 (3)

Sapa Profiler A/S
Julsøvej 1, 8240 Risskov
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 9,5 (29,8)
Resultat før skat -46,3 -(14,0)
Egenkapital 4,3 (8,9)
Antal ansatte 96 (106)

Scanpan A/S
Industrivej 49, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 31,4 (34,4)
Resultat før skat 3,3 (8,3)
Egenkapital 35,3 (32,3)
Antal ansatte 99 (101)

Spectronic Denmark A/S
Skindbjergvej 44, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 49,0 (72,4)
Resultat før skat 4,1 (15,2)
Egenkapital 38,6 (55,6)
Antal ansatte 67 (75)

Tata Steel Denmark Byggesystemer A/S
Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  31.03.2012 
Bruttofortjeneste 29,2 (25,6)
Resultat før skat -5,9 -(7,1)
Egenkapital 28,4 (34,3)
Antal ansatte 58 (61)

Terma A/S
Hovmarken 4, 8520 Lystrup
[Terma A/S, Fabrikvej 1, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning  29.02.2012 
Bruttofortjeneste 261,9 (234,8)
Resultat før skat 68 (60,6)
Egenkapital 421,5 (385,2)
Antal ansatte 1.023 (1.051)

Up Front Net ApS
Tendrupvej 20C, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,0 (0,0)
Antal ansatte 1 (1)

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Syddjurs Erhvervsforening  
sætter fokus på iværksætteri
21. august
Kl. 16.00-18.10. Syddjurs Erhvervsfor-
ening holder igen et fyraftensarrange-
ment. Denne gang holdes arrangemen-
tet hos den nystartede virksomhed 
Applied Turbine Technology i Tirstrup 
og er målrettet iværksættere og de 
nystartede virksomheder. Nye virksom-
heder inviteres inden for i erhvervsfor-
eningen, hvor der bl.a. fortælles et par 
succesfulde iværksætterhistorier. 
Sted: Applied Turbine Technology, 
Kolind.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding: www.syddjurserhverv.dk

Eksport Steps  
– Fokus på Benelux
4. september
Kl. 14.00-18.00. Væksthus Midtjylland 
er arrangørende og tovholderne for 
dette møde. Der vil være foredrag fra 
Claus Hoffmann Frisch, Ministerråd, 
Den danske ambassade i Haag, Chri-
stian Thorn, Market manager, Aalund 
A/S, samt mulighed for networking og 
individuelle mini-konsultationer.
Sted: Væksthus Midtjylland, 8200 
Aarhus N.
Arr. Væksthus Midtjylland.
Tilmelding: www.vhmidtjylland.dk

mailto:info@erhvervdjursland.dk


16 www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2012Ajour

2010 endte med et resultat 
på minus 2,7 mio. kr. Bedre 
blev det ikke i 2011, hvor 
Ørsted Murerforretning 
realiserede et tab på minus 
4,5 mio. kr. Men nu lysner det 
i vest for selskabet, fortæller 
murermester Allan Kempel, 
der ejer selskabet sammen 
med Steffen H. Pedersen og 
Jørgen Kusk:

„Nu har vi fuld fokus på, at 
vi ikke skal være for mange. 
Vi fik ikke gearet ned i tide og 
tabte en del på et par store 
sager, der overraskede os. 
Nu er Steffen og jeg med i 
marken, mens Jørgen holder 
opsyn på pladserne og den 
slags ting. Vi har gået alt igen-
nem med en tættekam, og nu 
regner vi selv på opgaverne, 
hvor vi tidligere fik hjælp fra 
en ekstern beregner.

Det betyder, at vi er helt 
tæt på den enkelte opgave 
og kan lave en skarp pris, vi 
ved holder vand, hvis vi får 
opgaven.

Konkurrencen er hård – der 
er mange kolleger, der ikke 
har noget at lave, men vi 
har faktisk ordrebogen fuld 
indtil godt ind i 2013 med nok 
arbejde til vores nu 29 mand. 
F.eks. vandt vi 3 licitationer i 
sidste uge – og dem kommer 
vi også til at tjene penge på.“

Det er tørre tal på, at det 
lysner for Ørsted Murerfor-
retning. I første halvår af 2012 

er der realiseret et 
overskud på 1,1 
mio. kr. før skat. 
Omsætningen er 
på 29,5 mio. kr. 
og ledelsen har en 
samlet forventning 
til resultat for 2012 
på 1,3 mio. kr. før 
skat.

Med hjælp fra Væksthus 
Midtjylland har selskabet fået 
en ekstern sparringspart-
ner, foreløbig for en to-årig 
periode. Væksthuset betaler 
hans honorar i to år, så det er 
en virkelig attraktiv ordning 
for virksomheden.

„Niels Otto Andersen 
blev tilknyttet virksomheden 
gennem den såkaldte Early 
Warning ordning i Væksthu-
set, da vi omkring sommeren 
2011 satte gang i masser af 
initiativer for at få virksom-
heden tilbage på rette spor. 
Niels Otto udviser et kæmpe 
engagement og stiller alle 
de kritiske spørgsmål, vi ikke 
selv kan se. Det er en lærerig 
process for os alle. Hans kon-
struktive tilgang til at hjælpe 
og udfordre os på vores måde 
at drive forretning på har væ-
ret en kæmpe hjælp. Han har 
haft en del virksomheder selv 
og gik på pension – men er 
nu professionelt bestyrelses-
medlem i flere selskaber. Han 
hjælper os bl.a. med at få styr 
på strategien. Det har allerede 
været en stor gevinst for os, 
så jeg regner med, at vi vil 
fortsætte med en professio-
nel bestyrelse, også efter de 
to års „gratisperiode“, slutter 
Allan kempel.

Nye selskaber
Norddjurs
34588155  SNEDKERHAVEN APS  ....................................................................... 07.06.2012
34591458  GYPSY & THE CATZ APS  .................................................................. 13.06.2012
34591032  RIVA MINK APS  ................................................................................. 13.06.2012
34598088  ALLAK GRENAA APS  ........................................................................ 21.06.2012
34597200  PH AUTOMATION APS  ..................................................................... 21.06.2012
34600732  CROSSFIT 8500 APS  ......................................................................... 26.06.2012
34601283  VEGGERSLEV LANDBRUGS/MASKINSERVICE APS  ...................... 27.06.2012
34604118  JA REGNSKAB VIVILD APS  .............................................................. 29.06.2012
34611084  BEREGNER- & PROJEKTERINGSSERVICE APS  .............................. 05.07.2012
34611092  IVERENTREPRISE APS  ...................................................................... 05.07.2012
34611114  SALGSAGENTURET IVERBYG APS  ................................................. 05.07.2012
34617341  LELO MADHUS APS  .......................................................................... 15.07.2012

Syddjurs
34587051  VAHLE A/S  .......................................................................................... 04.06.2012
34587388  C. E ENTREPRISE APS  ...................................................................... 05.06.2012
34590087  MURERMESTER KENNETH STØVE APS  ......................................... 11.06.2012
34590591  ROOV APS  .......................................................................................... 12.06.2012
34590923  HORNSLET BOGTRYKKERI APS  ...................................................... 13.06.2012
34592322  UNIQ HUSE & EJENDOMME APS  ................................................... 13.06.2012
34594767  LG EJENDOM APS  ............................................................................ 18.06.2012
34596980  AUDE‘S DRIFT APS  ........................................................................... 20.06.2012
34604398  1+1 TEXTIL & DESIGN A/S  ............................................................... 29.06.2012
34607303  HNW MONTAGE APS ........................................................................ 03.07.2012
34608679  RENÉS PARAPLY APS  ....................................................................... 04.07.2012
34609047  TANDLÆGERNE LINDA OG OLE TORKOV APS .............................. 04.07.2012
34610320  ROYAL REMIX APS  ............................................................................ 05.07.2012
34614857  AU ENTREPRENØR APS  ................................................................... 11.07.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
31275229  MW BYG APS  .................................................................................... 08.06.2012
73445914  GRENÅ STEVEDORE- OG PAKHUSFORRETNING APS  .................. 14.06.2012
31153840  APS 5000.1609  ................................................................................... 16.06.2012
26994772  LAPIN BEER & LONG DRINK APS  .................................................... 16.06.2012
28333005  DAVAI DENMARK APS  ...................................................................... 23.06.2012 
28330847  RILLEN APS  ........................................................................................ 25.06.2012
27526888  VEJERBODEN APS  ............................................................................ 02.07.2012
82528814  GLOBAL SHIPPING APS  ................................................................... 12.07.2012
33032447  KÆRGÅRDEN SMEDIE OG MASKINSTATION APS  ........................ 12.07.2012
28482272  GRENAA BILUDLEJNING APS  ......................................................... 15.07.2012

Syddjurs
29243301  KIDAN APS  ......................................................................................... 04.06.2012
33495498  MÜLL APS  .......................................................................................... 04.06.2012
32932320  HOSTEL GROUP APS  ........................................................................ 07.06.2012
12931689  30/1 - 1999 A/S  ................................................................................... 08.06.2012
31892600  FØROYA BJÓR APS  ........................................................................... 08.06.2012
30923014  AKTIESELSKABET AF 25.10.2007  .................................................... 11.06.2012
29692955  LASSENS RUSTFRI APS  ................................................................... 16.06.2012
30736540  ANPARTSSELSKABET AF 17/7 2007  ................................................ 05.07.2012
31080959  SANTON AGENTUR APS AF 03/01/08  ............................................. 05.07.2012
19396290  HANDELSSELSKABET AF 11.6.1996 A/S  ......................................... 08.07.2012
31594863  NORTHPEOPLE APS  .......................................................................... 08.07.2012
30900227  JOHN HARRIS APS  ........................................................................... 15.07.2012
32556701  NORDICON PRODUCTION APS  ....................................................... 15.07.2012
18691884  SEIJSENER FRITIDSTEKNIK DANMARK A/S  .................................. 15.07.2012

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Professionel bestyrelse i Ørsted

 

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

Ørsted Murerforretning 
Jørgen Kusk A/S
Bendsvej 1A, 8950 Ørsted

Ejer: Akø ApS og Jkøm ApS

Regnskabsafslutning: 
31.12.2011

Bruttofortjeneste 7,7 (12,1)

Resultat før skat -5,4 -(3,6)

Egenkapital -4,7 -(0,2)

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

Ejere Steffen H. Pedersen, Jørgen Kusk og Allan Kempel,  
Ørsted Murerforretning Jørgen Kusk A/S

http://www.robaek.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.danskebank.dk
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Motiverende møder kombineret med sociale aktiviteter
Mennesker mødes for at opnå et resultat

Til alle arrangementer står vores konference koordinator 
klar og byder personligt velkommen, og står naturligvis til 
rådighed under hele opholdet sammen med vores dygtige AV tekniker.
Hos os får du altid personlig service, og i mødesale og grupperum, står en 
konferencekasse med værktøj til fri afbenyttelse mens I er her. Navneskilte, 
blokke og kuglepenne er naturligvis til fri afbenyttelse. Et serviceminded team 
står ved jeres side fra start til slut.

Derud over tilbyder vi adgang til privat kontor for kursusleder, med alt i udstyr. 
Gratis trådløst internet opkobling på hele Kystvejens Hotel og Konferencecenter.

Kystvej 26 · 8500 Grenaa
www.kysthotellet.dk

Dagmøde
fra kr. 485,-

Konferencedøgn
fra kr. 1350,-

Mulighed for ankomst dagen før i 
enkeltværelse, mod et tillæg på kr. 500,- 

pr. person inkl. stor morgenbu�et.

Kursus, strategimøde, seminarer eller teambuilding?
Kystvejens Hotel og Konferencecenter kan tilbyde alt hvad du 
behøver for at gennemføre et vellykket arrangement. På Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter vil alt være tilrettelagt for at kombinere 
e�ektive arbejdsmøder med sociale mindeværdige oplevelser.

Sammensætningen af spektakulær kystnatur, lækker mad, moderne 
mødefaciliteter og teknisk udstyr sørger for, at din virksomhed får et 
vellykket arrangement i unikke omgivelser.

For reservation ring 89 59 59 59 
eller mail reception@kysthotellet.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

 

A
12025

En sparringspartner 
i øjenhøjde

Har du til tider svært ved at få overblik og træffe de rigtige 
beslutninger i din virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre det 
komplekse enkelt, fokusere på det væsentligste og træffe de 
beslutninger, der skaber tryghed og vækst i din virksomhed.

KPMG i Grenaa, Storegade 1, telefon 86 32 18 11

kpmg.dk

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.kysthotellet.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.kpmg.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.kvistjensen.dk


„Vi har den målsætning, at vi vil 
være fremme på stedet i løbet af en 
halv time, efter at skaden er sket,“ 
fortæller skadechef og afdelings-
leder i Grenaa, Kent Rydahl. Med 
hovedkontor i Herning og med 
afdelinger i Viborg, Aarhus og nu 
også i Grenaa, er det midtjyske om-
råde ved at være godt dækket ind, 
fortæller Kent videre. „I vor branche 
er det jo sådan, at jo hurtigere vi 
kan være fremme, jo bedre kan vi 
begrænse skader på materiel og 
bygninger.“

Foreløbig er der fire mand i 
Grenaa med Kent i spidsen. Men 
forventningerne er, at der i løbet af 
en tre års tid vil kunne være opgaver 
til omkring 15 ansatte. Det vil sige 
folk, der ofte har en håndværks-
mæssig baggrund kombineret med 
en tilknytning til beredskabet. „Det 
skal da gerne være folk, der ved, 
hvordan man bruger et stykke 

værktøj professionelt,“ supplerer 
Kent. 

Skadeservice døgnet rundt
Med servicevogne, der blandt andet 
er udstyret med vandstøvsugere, 
affugtere, afdækningsklæder og 
-plader og masser af håndværk-
tøj, skal mandskabet være parat 
24 timer i døgnet til at bekæmpe 
og begrænse skader efter brand, 
storm, oversvømmelser og indbrud. 
Samarbejdspartnerne er brandsta-
tioner, redningskorps, forsikrings-
selskaber, vagtselskaber, 
boligselskaber  
 

og offentlige institutioner. Ofte 
laver Pro Industri & Skadeservice 
også aftaler med virksomheder. „En 
akut følgeskadeindsats er vigtig, 
når omfanget skal begrænses og 
omkostningerne minimeres. For 
eksempel bliver vandskader mere 
almindelige, og gribes der ikke hur-
tigt ind, kan det gå rigtig galt. Vand 
skal fjernes, der skal afdækkes og 
der skal affugtes. Og så skal der ren-
gøres og desinficeres,“ siger Kent 
Rydahl. „Dukker der efterfølgende 
skimmelsvamp op, skal den også 
bekæmpes.“

Når værdierne skal reddes
For kort tid siden flyttede Pro Industri & Skadeservice ind i nyistandsatte 
lokaler på Teknologivej i Grenaa. Herfra udfører firmaet skadeservice, 
bekæmper og begrænser alle typer skader på bygninger, indbo og materiel. 
Alt fra brand- og sodskader, fugt- og vandskader til bekæmpelse af 
skimmelsvamp og rengøring efter graffiti. Nu er Pro Industri & Skadeservice 
tæt på kunderne på Djursland. Det betyder mulighed for en hurtig indsats.
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„Vi har den målsætning, at vi 
vil være fremme på stedet i 

løbet af en halv time.“



De vanskelige rengøringsopgaver
„Vort firma er specialister i at be-
kæmpe skimmelsvamp. Vi har brugt 
mange timer på at lære at bekæmpe 
skimmelsvamp,“ fortæller Kent. „Vi 
har også mange affugtningsopgaver. 
Det kan være i forbindelse med 
nybyggeri eller ombygninger. Det 
kan være konstruktionsfejl, der gør, 
at der trænger vand i. Vi foretager 
i den forbindelse fugtmålinger og 
udarbejder fugtrapporter.“

„Man kan vel sige, at vi tager os 
af alle ubehagelige opgaver,“ funde-

rer Kent. „Vi fjerner og depone-
rer asbestplader og PCB 

fra bygningerne. 
Det er 

også os, der går op i store højder og 
ind i svært tilgængelige områder og 
gør rent.“

Pro Industri og Skadeservice tager 
sig af facaderens og afrensning af 
plastvinduer. Hurtig fjernelse af graf-
fiti forårsager mindst mulig skade 
på den mur, det er gået ud over. Der 
kan være tale om rengøring af siloer, 
tankanlæg og rengøring efter olieud-
slip. Specialrengøring af vaskehaller 
eller rengøring af ventilationsanlæg 
i kontormiljøer, boligblokke, fabriks-
haller m.m. Hvis ventilationsanlæg 
ikke rengøres regelmæssigt, kan det 

give problemer med indeklimaet, 
som igen kan føre til 

problemer med luftveje og skim-
melsvamp. Og hvis håndværkerne 
ikke har gjort rent efter sig, så kan 
firmaet også tage sig af en opryd-
ning af en byggeplads.

Forebyggende vejledning
En del af virksomhedens opgaver 
omfatter også vejledning. „Vi giver 
gerne gode råd omkring fugt, om-
kring skimmelsvamp og rengøring 
af komplicerede konstruktioner, ma-
skiner eller materialer. Man kan altid 
tage en snak med os,“ siger Kent, 
der fortæller, at virksomheden også 
tager sig af opbevaring og rengøring 
af indbo i forbindelse med en vand-
skade eller en brandskade. „Vi kan 
fjerne sodlugten fra selv de mest 
genstridige møbler, så de fremstår, 
som de gjorde inden skaden. I nogle 
tilfælde måske endda bedre,“ siger 
Kent Rydahl med et smil.
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Knud Wienand, Jesper Rasmussen, Leif Andreasen og Skadechef Kent Rydahl, Pro Industri & Skadeservice A/S

„Man kan vel sige, at vi tager 
os af alle ubehagelige opgaver.“
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Kalkværksvej 3A, Grenaa

Overskrift til brødtekst (max. 55 anslag) Grenaa - Dagligvare, liberalt erhverv, håndværks-
ejendom mv.
Punkt 1 (max 60 anslag) Bygningen fremstår indbydende i god stand og med højt til loftet. 
  
Punkt 2 (max 60 anslag) Centralt beliggende i boligområde samt i nær tilknytning til 
havnen   
Punkt 3 (max 60 anslag) 3.735 m2 grund med tinglyst brugsret til parkeringspladser foran 
ejendommen samt tilkørel og oplag bag ejendommen i tilknytning til lager og kontor.   

Stamdata 1 (vælg type herunder) (Angiv data herunder)   
Kontantpris 2850000   
Stamdata 2 (vælg type herunder) (Angiv data herunder)   
    
Stamdata 3 (vælg type herunder) (Angiv data herunder)   
Grundareal 3735   
Stamdata 4 (vælg type herunder) ,   
Erhvervsareal 1175   
Eventuelle bemærkninger til annoncen    
    
    

Grenaa – Dagligvare, liberalt 
erhverv, håndværksejendom mv.

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

Centralt beliggende i boligområde samt i nær 
tilknytning til havnen.

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

Kalkværksvej 3A, Grenaa

Kontantpris 2.850.000 kr. Grundareal 3.735 m² Erhvervsareal 1.175 m²

Projekt-/erhvervsejendom 
i Glesborg bymidte

Spændende brugerejendom med synlig og 
central beliggenhed - senest anvendt til 
Bank.

Velegnet til bolig, butik, liberalt erhverv samt 
offentlig og privat service.

Fremstår overordnet i god stand - 1. salen 
delvis udnyttet/istandsat.

Glesborg Bygade 55, Glesborg

Kontantpris 1.100.000 kr. Grundareal 1.179 m² Erhvervsareal 365 m²

Grenaa – Investeringsejendom i 
gågaden

Flot og solid ejendom i 3 plan med store 
facadevinduer ud til gågaden.

642 m² udlejet til Kop & Kande - 540 m² ledig 
til købers brug.

Forrentning ved fuld udlejning 8,96 %.

Storegade 5, Grenaa

Kontantpris 6.900.000 kr. Bruttoareal 1.063 m²
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