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Sag 6355Kontor-/projektejendom.

Randers C - Toldbodgade 3
Større projekt-/kontorejendom
med facadebeliggenhed. Gode til-
kørsels- og parkeringsforhold. Vel-
egnet til omdannelse til beboelses-
formål. 6 plan, hvert plan er ca.
900 m2. Tæt på stort parkerings-
hus, uddannelsescenter, rutebil-
station, dagligvarebutik og gåga-
den.

TIL SALG/LEJE

Kontantpris kr. 29.000.000
Årlig leje pr. m2 500
Etageareal m2 900-6.441

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 7709Butik.

Randers C - Dytmærsken 1B
Nyindrettet, nyistandsat og indflyt-
ningsklart butikslejemål på strøg-
gade. Indrettet med butikslokale,
personalerum med køkken, og nyt
toilet samt lagerrum. Elektrisk hejs
til vareflow fra gården. I nærområ-
det findes Normal, Matas, Nü Wo-
man, Intersport, Sportmaster, Pie-
ces, vinforretning etc.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 325.000
Etageareal m2 254

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 7706Kontor, beboelse etc..

Randers C - Vestergrave 48
Nyistandsat og moderne lejemål i smuk fre-
det ejendom i midtbyen tæt ved strøggader
og rådhuset. Stuen indrettet til erhvervsfor-
mål og 1. sal til beboelse. Renoveret tagrum
til lager. Dejlig lukket gård. Momsfrit.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 108.000
Etageareal m2 198

Randers tlf. 7020 3911

En uforpligtende samtale

Ejendomsmarkedet bevæger 
sig i øjeblikket støt opad, og 
vi oplever en generel øget 
efterspørgsel i markedet. 

Vores erhvervsmæglere 
arbejder med alle former for 
rådgivning- og mæglerser-
vice. 

Kontakt os på telefon 7020 3911 og hør nærmere

De har mange års erfaring, 
lokal markedsindsigt og højt 
kompetanceniveau. 

En uvildig vurdering er din 
sikkerhed for at din erhvervs-
ejendom er værdiansat 
korrekt.

http://nyboligerhverv.dk/randers
mailto:8903@nybolig.dk
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G9 i Randers har 

succes med innovativ 

indretning af byrum i 

ind- og udland.
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Virksomheden G9 i Randers med 
ni ansatte har to særskilte indsats-
områder rettet mod indretning af 
udendørs arealer og byrum. Under 
betegnelsen „Landskab“ sælges 
plastprodukter til græsarmering, 
kanter, belæg-
ning og hegn 
m.m. Gennem 
de seneste 
3-4 år har G9 
også haft stort 
fokus på „Park 
& Byrum“ med levering af special-
løsninger.

Alt produceres i Randers
Indehaver Knud Birk Sørensen har 
en fortid som marketingschef ved 
B&O og efter det en konsulentstil-
ling. „Da jeg blev træt af at høre på 
mig selv, købte jeg pr. 1/10 2009 
virksomheden G9 landskab . park & 
byrum a/s,“ fortæller han. „Bæ-
redygtighed i plast giver mening 
mange steder. Steder hvor mate-
rialet har en funktionalitet, der ikke 
relaterer til design, men mere til 
funktion.“

Parallelt med det har virksom-
heden udviklet møbler beklædt 
med træ eller plast til byrum. „Vi er 
gode til innovation og design.“ G9 
er et idéhus, der tænker indretning 
af udendørs pladser og rum. „Al 
produktion foregår ved fem eksterne 
producenter inden for en kort radius 
omkring os. Vi har det godt med 
at skabe lokale arbejdspladser, og 

Randers er dygtig sammen. Vi er 
gift med vores leverandører – har de 
en god forretning, har vi det også.“

Ikke opsøgende salg
Indretningen af park og byrum har 

for alvor taget 
fart de seneste 
3-4 år, og i kun-
degruppen er en 
del kommuner i 
både Danmark, 
Norge, Sverige 

og Tyskland. G9 har salgskontor i 
Sverige, som er det største marked 
og håber og tror på, at Norge også 
kommer mere med.

„Norge handler gerne med 
nordmænd. De er lidt som sydens 
spaniolere – ikke så hurtige, men 
flinke. Du kan stole på dem. Sven-
skerne snakker 
meget i ring og 
er længe om at 
bestemme sig.“

Knud Birk 
dækker Norge, og en dansker i Søn-
derjylland dækker det tyske marked. 
25-30 procent af omsætningen er 
eksport.

„Eksporten kommer på banen, 
fordi vi opsøger arkitekter og 
arkitekthuse og fortæller om det, 
vi kan. Jeg er i Norge 2x1 uge om 
året, og vores mand i Sverige er ude 
hele tiden. Kendskabet gør, at vi 
nogle gange kommer med i projek-
ter uden selv at være udfarende.“ 
G9 laver ikke opsøgende salg, og 

kunden møder ikke en sælger. „Vi 
spørger om lov til at komme ud og 
præsentere det vi kan, og det vi har 
lavet. Vi overløber ikke folk og har 
respekt for deres tid. Vi får aldrig 
nej til at komme på besøg. Jeg har 
ikke sælgere ansat, men relations-
byggere. Kunden får besøg af en, 
der plejer en relation, eller fordi vi 
sammen skal finde en løsning på en 
opgave.“ Efter medvirken i nogle 
store projekter i Norge og Sverige, 
er folk derfra nu også begyndt selv 
at henvende sig.

Fremtiden byder på intelligens
G9 er landets største producent 
af skraldespande til danske kom-
muner, og netop nu kører et projekt 
i København, hvor 100 sensorer i 
skraldespande måler, hvor meget 

der er i spanden. 
Kommunen kan 
logge sig ind i et 
program og se, 
hvor meget der 

er i de 100 testspande. Programmet 
laver den optimale køretur, og ingen 
kører forgæves for at tømme span-
dene. „Det handler dels om design 
og håndværk, og dels om intelligens 
for borgerne og byens drift.“

Knud Birk forventer, at man kom-
mer til at se meget mere intelligens i 
byrumsløsningerne.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

 IDÉRIGDOM SKABER  

FUNKTIONELLE BYRUM

Indehaver Knud Birk Sørensen, G9 landskab . park & byrum a/s

  VI HAR DET GODT 

MED AT SKABE LOKALE 

ARBEJDSPLADSER

  VI FÅR ALDRIG NEJ 

TIL AT KOMME PÅ BESØG
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Djurs Sommerland har 26 fastan-
satte håndværkere og 14 funktionæ-
rer samt cirka 600 sæsonarbejdere. 
Der var 1.400 ansøgere til de 600 
sæsonarbejdsstillinger i 2017, hvoraf 
der kun skulle ansættes 80 af de 
unge. 60-70 af sæsonarbejderne er 
seniorer, og her var der kun brug 
for to nye blandt de 24 ansøgere til 
seniorjob.

„Vi har alle faggrupper blandt 
vores ansatte håndværkere, og den 
faste stab arbejder næsten udeluk-
kende med vedligeholdelse af byg-
ninger og forlystelser, mens en stor 
del af det nye bliver lavet af under-
leverandører fra lokalområdet,“ 
fortæller direktør i Djurs Sommer-
land, Michael B. Nielsen, og siger 
videre, at han får en del uopfordrede 
ansøgere fra både håndværkere og 
administrationsfolk.

„Jeg tror, at mange værdsæt-
ter den alsidige arbejdsplads. Det 
betyder nok også noget, at mange 

på forhånd har en mental relation til 
Djurs Sommerland og forbinder det 
med noget positivt. Vores generelle 
arbejde med det gode image smitter 
af på mulighederne for at skaffe nye 
medarbejdere, 
og samtidig gør 
vi meget for at 
være en god 
arbejdsplads.“

Overbyder 
aldrig
Michael siger, at 
han aldrig går ud og henter folk ved 
andre eller overbyder. „Vi kører efter 
overenskomsten på markedsvilkår 
og slår stillingerne op, hvis de ikke 
besættes via uopfordrede ansøgnin-
ger. Den medarbejder, som kommer 
til dig for en 5’er mere, rejser også 
fra dig for en 5’er mere.“

For fire år siden mistede Djurs 
Sommerland en del medarbejdere. 
„Det er simpelthen for dyrt at 

skulle finde nye og lære dem op. 
Derfor ansatte vi flere ledere, som 
også kan være med til at motivere 
medarbejderne. Vores ansatte 
fungerer meget selvstændigt, så det 
er vigtigt med den daglige sparring, 
og i dag ser vi, at det har båret frugt 
med flere synlige ledere.“

Djurs Sommerland som arbejds-
plads er en kultur. Man skal kunne 
lide at arbejde med mennesker, 
mens de har fri og er glade. „Det 
er stærkt vanedannende med al 

den glæde på 
arbejdspladsen. 
Men vi stiller 
også krav efter 
rekrutterings-
konceptet „The 
Best of The 
Best“. For at 
kunne tilbyde 

vores gæster det bedste, skal vi 
også have de bedste medarbejdere 
til det, vi gør. Alle skal fungere som 
et team, der behandler både gæster 
og hinanden ordentligt.“

I sæsonen er der nogle daglige 
ting, der skal være i orden og et be-
redskab, der skal være klar. „Derfor 
er vi i den periode afhængige af  
egen håndværksmæssig arbejds-
kraft. På trods af sommertravlheden 

Djurs Sommerland vægter personaleplejen 
i bestræbelserne på at tiltrække de bedste 
medarbejdere.

  DEN MEDARBEJDER, 
SOM KOMMER TIL DIG 
FOR EN 5’ER MERE, 
REJSER OGSÅ FRA DIG 
FOR EN 5’ER MERE

www.randersbiz.dk · mar/apr 2017
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er det dog også muligt for ansatte i 
et vist omfang at holde sommerferie 
med familien. Vi er nødt til også at 
tænke den form for trivsel ind i det.“

Personale og image skal plejes
Generelt mener Michael, at det er 
op til hver enkelt virksomhed at gøre 
sig attraktiv for at tiltrække arbejds-
kraft. „Det er en rigtig god idé at se 
på, hvordan du kan skille dig ud, når 
du søger folk. Vi har eksempelvis 
brugt videoer til at fortælle om Djurs 
Sommerland som arbejdsplads.“ 
Men også stillingsannoncens 
udformning skal nøje gennemtæn-
kes, og virksomhedens image skal 
plejes. „Tænk virkelig over det hele 
og gør noget utraditionelt. Det smit-
ter af med medarbejdere, der kan 
lide at være der.“ For unge sæson-
arbejdere hand-
ler det både om 
at tjene penge 
og at have det 
sjovt, når de 
bruger ferien 
på at arbejde. 
„At vi sørger for 
sociale arrange-
menter og viser, at vi værdsætter 
de unge er med til at skabe det 
gode arbejdsmiljø.“ Nogle af de 

fastansatte arrangerede 
for eksempel selv en 
weekendtur med 16 
deltagere for at se Dis-
neyland Paris. „For nylig 
inviterede vi alle seniorer 
til kaffe og rundstykker 
og en rundvisning, selv 
om de ikke er ansatte nu. 
De bliver godt behandlet 
og er en del af det hele. 
En strategisk tilgang til 
personale pleje giver pote på 
den lange bane, hvor en kultur 
bygges op.“

Mogens Greve,  
mogens@mercatus.dk

EN FORNØJELSE  
AT ARBEJDE I EN FORLYSTELSESPARK

  EN STRATEGISK 
TILGANG TIL 
PERSONALEPLEJE GIVER 
POTE PÅ DEN LANGE 
BANE

Direktør Michael B. Nielsen, Djurs Sommerland

www.randersbiz.dk · mar/apr 2017



8 www.randersbiz.dk · mar/apr 2017Erhvervsudvikling

At dømme efter 
kommentarerne er 
Randers klar til endnu 
et handelstræf.

Da Biznet Randers inviterede til han-
delstræf ved Sparekassen Kronjyl-
land i starten af 
marts, dukkede 
der 130 af 150 
tilmeldte perso-
ner op. „Udvid 
dine forretnings-
muligheder og 
skab masser af 
nye relationer“ 
stod der blandt 
andet i indbydelsen til arrange-

mentet, der kostede 199 kroner. 
Deltagerne skulle skrive ti ønsker 
ned om, hvem de gerne ville snakke 
med ansigt til ansigt i 15 minutter.

Mettes første netværksmøde
For Mette Brock fra William Skilte 
var det hendes første netværks-
møde, og hun er klar igen. „Jeg 
synes, det var et godt møde på et 
fedt sted. En god aften og sjovt at 

prøve,“ siger 
hun. „Det har 
ikke været inde 
i min optik at 
være med i 
netværk, men 
nu er det da 
i tankerne, at 
jeg måske skal 
stikke næsen lidt 

længere frem.“ Tre af de fem hun 

mødte stod også på ønskelisten. 
„Jeg fik sat ansigt på nogle virksom-
heder, og jeg fik fortalt, hvem jeg er, 
og hvad jeg tilbyder.“

Mette Brock har fået øjnene op 
for at skabe mere synlighed om sin 
virksomhed og er nu i gang med 
at lave brochurer. „Når vi har sat 
reklamer på en bil, er det jo smart 
at kunne smide en brochure på 
sædet om alt det, vi også kan. Jeg 
ville også gerne have haft brochuren 
med til handelstræffet.“ Mette siger, 
at hun nok har koncentreret sig 
mest om de eksisterende kunder. 
„Men vi har da tænkt på, hvad vi gør 
for også at få nye, så vi også er her 
om 5 år.“

Ros og ris til handelstræffet
Indehaver af Behrenthz Plast, 
Johnny Behrenthz, er også frisk på 

STORT HANDELSTRÆF 
ER NÆPPE DET SIDSTE

  JEG SYNES, DET 

VAR ET GODT MØDE  

PÅ ET FEDT STED. EN 

GOD AFTEN OG SJOVT 

AT PRØVE

Indehaver Mette Brock, William Skilte
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endnu et handelstræf, selv om han 
ikke er tilfreds med udbyttet af træf-
fet. „Det var et godt arrangement i 
gode rammer, og jeg er med, hvis 
der kommer et 
møde mere,“ 
siger han. „Når 
det så er sagt, 
vil jeg også sige, 
at mit udbytte 
var ringe, da jeg 
ikke mødte dem, jeg havde priorite-
ret. Der var ikke én fra min top 4.“ 

Behrenthz Plast producerer i plast 
og har 16 støbemaskiner. „For en 
revisor er det interessant at snakke 
med mig, mens jeg ikke kan bruge 
ham til noget. Men hvis jeg ikke 
stiller op igen, kommer der jo heller 
ikke nye kunder, så jeg er oppe 
på hesten igen næste gang.“ Han 
mener, at han inden træffet modtog 

en dårlig deltagerliste. „Der var ikke 
anført hjemmesideadresser, og den 
var lavet i et dokument, der ikke 
kunne kopieres fra. Jeg skulle derfor 

sidde og skrive 
navnene ind i 
Google.“ Han 
ville på forhånd 
også gerne have 
vidst, hvem han 
skulle møde. 

„Men jeg forstår godt det argument, 
at det kan få nogen til at blive væk, 
hvis de ikke får møde ønskerne 
opfyldt.“

Måske handelstræf igen
Ved Sparekassen Kronjylland, hvor 
handelstræffet foregik, siger områ-
dedirektør Jens Brix, at han overord-
net er godt tilfreds med forløbet og 
den anderledes måde at mødes på. 

„Den flotte opbakning viser, at vi har 
ramt et behov,“ siger han. „Model-
len med det hurtige møde for at 
åbne døre til andre, ser ud til at være 
rigtig.“ 

Jens Brix ved endnu ikke, om der 
kommer et handelstræf igen, men 
siger, at det med nogle få justerin-
ger nok er muligt at gentage succes-
sen. „Vi har inden for kort tid måttet 
aflyse to andre erhvervsarrangemen-
ter på grund af for få tilmeldinger. 
Det er ikke altid nemt at trække folk 
af huse, men til erhvervstræffet var 
det i hvert fald ikke noget problem.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

STORT HANDELSTRÆF 
ER NÆPPE DET SIDSTE

  DEN FLOTTE 

OPBAKNING VISER, AT 

VI HAR RAMT ET BEHOV

Områdedirektør Jens Brix, Sparekassen Kronjylland
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Indehaver af Torbens Speed Shop i 
Gassum, Torben Clausen, bygger og 
restaurerer til daglig biler. Værkste-
det brændte for tre år siden, hvor 
uforsikret grej og værktøj for 2,5 
mio. kroner gik op i røg. Oveni det 
kom en retssag anlagt af en bilejer 
til en udbrændt bil. Efter et par år 
blev Torben frikendt, men retssagen 
var også med til at trække tænder. 
„Jeg mistede lager og reservedele, 
som det vil tage 25 år at bygge op 
igen,“ fortæller han. „Men nu er jeg 
på benene igen, og det kører fint.“

Første danske sejrherre  
på Mosten
Torben har fire ansatte og projek-
ter til flere års arbejde. „Det er lidt 
svært med al det arbejde, da Cama-
roen også kræver tid. To måneder 
om sommeren 
får jeg ikke 
lavet noget på 
værkstedet, da 
tiden bruges på 
løb og Camaro.“ 
Torben kører 
Topdoorslammer 
Drag Race i sin 
Chevrolet Camaro SS fra 1969. Cirka 
fem gange årligt er han af sted til 
løb. Planen er at give den maks. gas 
i 2018 og køre med i en serie med 
syv løb rundt i Europa i 2018. 

Motoren kører 80 ture mellem 
hver hovedreparation, og det koster 
cirka 4.000 kroner pr. start + tid og 

transport. „En tur til Malmø med bro 
og forplejning koster cirka 10.000 
kroner + 4.000 kroner pr. start. På 
en weekend er der op til otte star-
ter.“ Camaroen kører på 119 oktan 
benzin til 52 kroner pr. liter.

„Du vinder 
næsten ikke 
engang til start-
gebyret. Det er 
faktisk Mostens 
årlige race der 
har den største 
gevinst, og der 
vandt jeg i 2016 

som den første dansker nogensinde 
– og fik 25.000 kroner. Mosten er en 
rigtig god mulighed for at prøve det 
af, jeg gerne vil ud i Europa med.“

Bonde med blik for mekanik
Der skal to mand til at starte bilen, 
og normalt er de fire mand af sted 

DET ULTIMATIVE RÆS 
KOSTER IKKE LIGEFREM GRATIS
Torbens halve liv er 
at leve drømmen ud i 
sin orange Camaro fra 
1969.   MOSTEN ER EN 

RIGTIG GOD MULIGHED 
FOR AT PRØVE DET AF, 
JEG GERNE VIL UD I 
EUROPA MED
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Hæder for socialt ansvar
Christian Boldsen, formand for beskæftigelses-
udvalget i Randers Kommune har overrakt de 
første fem certifikater ved en særlig CSR-event 
hos Pharma Tech på Messingvej i Randers. De 
fem certifikater gik til Hounö A/S, Derma Pharm 
A/S, Østjysk Facaderens og Overfladebehand-
ling ApS, Verdo A/S og Danish Coffee and Tea 
ApS. Christian Boldsen roser virksomhederne for 
deres engagement og håber, at det vil brede sig, 
så endnu flere virksomheder få fokus på denne 
udsatte målgruppe:
„Det er vigtigt, at der er nogen, der viser vejen, 
og det er der igen tvivl om at de her virksom-
heder gør. Når det så er sagt, så ved jeg også at 
der findes masser af andre virksomheder i kom-
munen, som er bevidste om deres ansvar. Derfor 
kommer dagens overrækkelse af CSR-certifikater 
heller ikke til at stå alene,“ sagde Christian 
Boldsen.

Flotte karakterer til hospitalet
Patienter udtrykker tilfredshed med behandling og 
personale på Regionshospitalet Randers. Særligt 
de akut indlagte patienter og ambulante patienter 
er i høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse 
til udskrivelse, viser ny undersøgelse.
„Patienternes positive vurdering er et skulder-
klap til vores personale. Vi er glade for de fine 
besvarelser. Og ikke mindst de besvarelser, der 
viser, hvor vi kan gøre det bedre. Vi bruger resul-
taterne fra undersøgelsen som pejlemærke for, 
hvor vi skal sætte ind for at sikre, at vi behandler 
på patienternes præmisser,“ siger Jonas Dahl, 
hospitals direktør ved Regionshospitalet Randers.

Regning på 27 millioner
Lokale virksomheder i Randers og Aarhus skal 
som de eneste i Østjylland betale dækningsafgift, 
der i år beløber sig til en samlet regning på 207 
mio. kr. ifølge Dansk Byggeri. Heraf tegner Ran-
ders sig for lidt over 27 mio. kr. 
„Det er en pæn stor pose penge, som virksom-
hederne skal sende til de to rådhuse, fordi de har 
lagt deres virksomhed og dertilhørende arbejds-
pladser i de kommuner. Det burde være positivt, 
at der er virksomheder, der bor og skaber lokal 
vækst i en kommune, og det bør ikke udløse en 
ekstra regning, konstaterer formand for Dansk 
Byggeri Østjylland, Michael Ancher.

100 virksomheder får gavn af bredbåndsaftale
Randers Kommune har skrevet kontrakt med 
Stofa Erhverv, der skal levere bredbånd til kom-
munens cirka 300 forskellige adresser. En række 
virksomheder og private husstande vil i den 
forbindelse få tilbud om også at få bredbånd. 
Dermed kan Randers Kommune medvirke til at 
give borgere og virksomheder på landet hurtigt 
bredbånd. Det har nemlig været en del af kom-
munens krav i udbuddet, at det firma, som vandt 
udbuddet også er forpligtet til at tilbyde hurtigt 
bredbånd til omkring 100 erhvervsvirksomheder 
der har vist interesse herfor, som bor i de områ-
der, hvor kommunens bredbånd skal rulles ud.

Noter

til løb. En af dem er Allan fra 
Vivild. „Som ung gad han ikke 
gå i skole og kom til en mekani-
ker i Sønderjylland, der tunede 
motorer til traktortræk. Han er i 
dag en af Danmarks bedste me-
kanikere. Desværre har han bare 
valgt at leve af og for landbruget. 
Derfor er han aldrig med til ræs 
på Mosten, da det foregår midt i 
høsten.“

Lidt atypisk for sporten er der 
en flok, som jævnligt følges til 
løb. „Vi har nogle gange 5-7 biler 
med. Ud over det mødes vi 10-12 
stykker til mad og snak hver 14. 
dag, hvor vi står og er kloge på 
hinandens projekter og tager ud 
og ser forskellige ting.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Chevrolet Camaro SS 1969

Drag Race: Topdoorslammer

Karosseri af glasfiber og kulfiber

Gearkasse: Lenco Bruno 3 gear

Teknik: Sonnys Hemi 786cui

 13,0 liter

 1800 hk på ren sug 
 + 1200 hk på lattergas

0-100 km/t på 0,8 sek 
201 meter på 4,2 sek = 284 kmt 
402 meter på 6 sek = 366 kmt 
(svarer til en acceleration på 4G)
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Efter at Peterson Packaging A/S i 
oktober 2016 blev overtaget af den 
familieejede belgiske emballagepro-
ducent VPK Packaging Group, har 
Peterson sat en 
ny og langsigtet 
kurs mod omfat-
tende moderni-
seringer.

„Vi er i Norge, 
Sverige og Dan-
mark og var der-
for et oplagt køb, da belgierne, som 
er i det meste af Europa, ikke havde 
noget i Norden,“ fortæller økonomi- 
og IT-chef Karsten Hansen. „De 
er kendte for en lang tidshorisont, 
og de ved noget om bølgepap. Der 
er kommet en helt anden lyst til at 
udvikle og arbejde for det nu, hvor 
de kortsigtede løsninger er fortid. Vi 
tror meget mere på det.“

Store investeringer venter
Forude venter store investeringer, 
og allerede til august er den største 
investering i mere end 20 år klar til 
at give mere volumen i produktio-
nen.

„Den nye konverteringsmaskine 
til 30 mio. kroner afløser tre gamle. 
Vi kan lave det samme, men kapa-
citeten bliver større. Jeg tror ikke, 
at det kommer til at betyde mange 
nye medarbejdere, men vi kommer 
til at producere mere.“ Der er på 
Peterson 165 medarbejdere, heraf 
110 ufaglærte kartonnagearbejdere 
i produktionen. På virksomheder i 
andre lande har belgierne fordoblet 
produktionen uden ændring af antal 
medarbejdere. 

„Overtagelsen er det bedste, der 
er sket i de 17 år, jeg har været her, 
hvor vi er blevet handlet flere gange. 
Der er også stort 
råderum til den 
lokale ledelse, 
når blot vi præ-
sterer og lever 
op til målene.“ 
En stor del af produktion kører i dag 
i to skift. På sigt vil nye og færre ma-
skiner betyde mere 3-holds skift, så 
der fortsat er arbejde for medarbej-
derne på de udtjente maskiner. „Vi 
investerer nok for yderligere cirka 10 
mio. kroner i 2017.“

Vækstmuligheder i food
Fabrikschef Torben Stabell siger, 
at den nye maskine teoretisk kan 
producere 40 procent af virksomhe-
dens volumen i dag. „Ordrerne til at 
udnytte kapaciteten har vi ikke i dag, 

så salget skal derfor også vækste,“ 
siger han.

„Vi har været meget orienteret 
mod industrien i Danmark, men det 

betyder lavere 
volumen her, når 
kunder også flyt-
ter produktion 
til udlandet, da 
de også køber 
emballagen 
der.“ Derfor 

retter Peterson nu også øjnene mod 
vækstmulighederne til fødevareindu-
strien. „Vi har både små og mellem-
store kunder men får nu mulighed 
for også at tage fat i volumenvarer 
til food.“

Ny certificering i april
For at stå stærkt på food-markedet 
får Peterson Packaging i slutningen 
af april BRC-IOP certificering på 
emballage. „Der har længe været 
certificering for produkter i direkte 
berøring med fødevarer, men det 
er nyt, at kravene nu også kommer 
til den sekundære emballage, som 
beskytter de indpakkede produkter.“

Der er to certificeringsniveauer, 
basic og high, og Peterson bliver 
high.

Det betyder en lang række æn-
dringer i hverdagen, at der kommer 
et anderledes fokus på renlighed og 
hygiejne. Medarbejderne i produk-
tionen får specielt tøj, besøgende 
skal iføres kittel, og ringe og ure skal 
af. Der må kun indtages vand i pro-
duktionsområdet – ikke mad, kaffe, 
medicin, lakrids, tyggegummi m.m. 
Og der må ikke ryges.

„Eksterne samarbejdspartnere 
som chauffører, gartnere og hånd-
værkere skal også ændre adfærd, og 

ejendommen er 
gennemgået og 
blandt andet sik-
ret mod insekter 
og skadedyr 
med insektnet 

og nye, selvlukkende porte. Ingen 
paller må stå og vente. Certificerin-
gen kræver en procedure for alt.“

Det er således nye tider, der sæt-
ter sit præg på 50-års jubilæumsåret 
2017. Petersons tre industrielle 
designere skal lave nye modeller 
til eksisterende og nye kunder, og 
produktionen kan se frem til nye 
maskiner, nye arbejdsrutiner, større 
volumen, og en stabil og optimistisk 
arbejdsplads.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Optimismen stortrives efter belgisk overtagelse 
af Peterson Packaging A/S i Randers.

BELGIERE HAR FYLDT  

NY ENERGI I 
PAPKASSERNE

  OVERTAGELSEN ER 
DET BEDSTE, DER ER 
SKET I DE 17 ÅR, JEG 
HAR VÆRET HER

  CERTIFICERINGEN 
KRÆVER EN 
PROCEDURE FOR ALT
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BELGIERE HAR FYLDT  

NY ENERGI I 
PAPKASSERNE

Fabrikschef Torben Stabell og økonomi og IT-chef Karsten Hansen, Peterson Packaging A/S
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WOOD STEP A/S ved Tørring nord 
for Randers fejrede i 2016 25-års 
jubilæum. Den nu forhenværende 
direktør, Peter Ravn, er stadig aktiv 
i virksomheden, mens Michael 
Frandsen i jubilæumsåret overtog 
direktørposten, og Jacob Ravn blev 
salgsdirektør. De to har henholdsvis 
16 og 11 år bag sig i virksomheden.

5-års plan for generationsskiftet
„Sammen med revisoren har vi lavet 
en 5-års plan for generationsskif-
tet,“ fortæller Peter Ravn. „Michael 
og Jacob har været medejere i ti år, 
og overskuddet bruges nu, så de 
kan købe aktier – og efter fem år har 
overtaget firmaet.“ Flere har ringet 
for at høre nærmere om, hvordan 
det er grebet an. „Jeg synes da 
også, at vi har fundet en god model, 
været i god tid – og har gjort det 

godt. Vi har hørt gode råd om både 
at finde en investor eller finde en 
pengestærk 3. mand. Men vi kan 
godt selv. Vi har 
været sammen 
længe og har et 
indgående kend-
skab til hinan-
den. Ved flere af 
vores konkurren-
ter har vi set, hvordan en ny mand 
kan give flimmer på skærmen.“

Inspireret af McDonalds og ISS
Jacob har en fortid ved McDonalds 
og Peter ved ISS Rengøring, og fra 
de to virksomheder har de hentet in-
spiration til et uddannelsesforløb for 
sælgerne. Mens der findes mange 
producenter, er salget det svære i 
processen. „Man tager en mand og 
lærer ham op fra bunden,“ fortæller 

Jacob. „Det varer to år, hvor ved-
kommende både skal sælge, sidde 
på kontor, måle trapper op, besøge 

produktionen i 
Sverige og mon-
tere trapper.“

WOOD STEP 
er Danmarks 
største trappe-
leverandør og 

har i løbet af de seneste fire år 
fordoblet omsætningen. „Vi har ikke 
ambitioner om at blive større, men 
hvis udviklingen vil det, er vi også 
klar til at følge med efterspørgslen. 
Vi er også forberedt på, at trap-
perne ikke altid vokser op i himlen, 
og at det en skønne dag kan gå den 
anden vej igen.“

Peter siger, at de alle tre er yd-
myge, men også stolte. „Vi har valgt 
den rigtige strategi i modsætning til 

  MAN TAGER EN 

MAND OG LÆRER HAM 

OP FRA BUNDEN

Trappeekspert Peter Ravn, adm. direktør Michael Frandsen og salgsdirektør Jacob Ravn, WOOD STEP A/S
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flere af dem, der var store, da jeg 
startede, men ikke har klaret sig så 
godt.“ 

I modsætning til dengang ser man 
i dag ofte byggerier på kun 60 m2 i 
grundplan og op til fire etager, hvor 
der således er brug for tre trapper 
i hver lejlighed. 
Den slags var 
der ikke meget 
af for ti år siden. 
Lige nu er der et 
byggeri i gang i 
København, hvor 
WOOD STEP 
skal levere 2-3 
trapper til hver 
lejlighed – 240 i alt.

Ping pong med kunderne
„Vi er stolte af og ser det som et 
„trygheds- og tillidsstempel“, at de 

største typehusfirmaer bruger os,“ 
siger Michael Frandsen. „At være 
hurtigere, bedre og rigtig gode til at 
tage os af kunderne betyder mere 
end prisen.“ 

Alle trapper laves i udlandet. „Vi 
stiller store krav til producenterne og 

har langvarige 
samarbejder 
med fire, hvor 
den svenske har 
været med i alle 
25 år.“ I dag er 
trappen ofte det 
første, man ser, 
og mange kun-
der har blik for 

detaljer. „I gamle dage udfyldte man 
et afkrydsningsskema og accepte-
rede trappen som den var, når den 
nåede frem. Det er noget helt andet 
i dag, og vi skal levere lige nøjagtigt 

det, som kunden ønsker.“ I en han-
del indgår ofte visualisering inden 
købet og ping pong med kunden om 
at nå frem til det endelige resultat. 
Det kræver også god innovation 
at tænke både glas, stål og lys ind 
i nye trappeløsninger. „Det er en 
stor tilfredsstillelse, når den færdige 
trappe er monteret ved den tilfredse 
kunde.“

WOOD STEP har også afdelinger 
i København og Odense. Der er 25 
ansatte – heraf otte montører og 
otte sælgere. Ét montørhold kører i 
Jylland og fire på Sjælland. Den før-
ste lørdag i hver måned holdes der 
åbent hus i alle tre udstillinger.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

DEN NYE 
GENERATION 
ER PÅ TRAPPERNE
25-års jubilæumsåret blev både fejret 
og brugt til generationsskifte i driftig 
trappevirksomhed.

  AT VÆRE HURTIG-

ERE, BEDRE OG RIGTIG 

GODE TIL AT TAGE OS 

AF KUNDERNE BETYDER 

MERE END PRISEN
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DEN  
LILLE RUNDE  
ER OGSÅ EN VIGTIG BRIK

Direktør Michael Gravgaard, Randers FC
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For direktøren i Randers FC er 
børnene og den lille runde nogle af 
livets vigtigste brikker.

Michael Gravgaard har en aktiv fodboldkarriere bag 
sig, der foruden Randers også omfatter Viborg FF, FC 
København, FC Nantes og Hamburger SV samt 18 
landskampe. Han er fraskilt, har tre børn på 3, 7 og 10 
år som bor på Sjælland og har 
en bolig i både Randers og på 
Sjælland. Oprindeligt er han 
uddannet revisor, og 1. februar 
2016 startede han som direk-
tør i Randers FC. Børnene har 
deres hverdag i København, og 
hjemme ved far er for dem sta-
dig Michaels bolig i København.

Prioriterer sine tre børn
„Jeg prioriterer børnene og er sammen med dem i 
København 2-3 dage ad gangen stort set hver uge. Det 
er helt klart mor, der trækker det store læs, men vi har 
et rigtig fint forhold, og jeg er der også.“ Nogle gange 
tager han også tjansen som deres fodboldtræner.

„Jeg mener, at det sagtens kan forenes at være 
en profileret erhvervsleder og en god far, også som 
fraskilt. Jeg forstår at slukke telefonen og være til 
stede der, hvor jeg er. Man må altid gerne ringe til mig 
24-7, men det er bare ikke sikkert, jeg svarer.“ Michael 
holder altid noget af sin som-
merferie med børnene. „I som-
mer var vi i Frankrig og besøgte 
nogle gode venner fra min tid 
i fransk fodbold, og vi var også 
inde og se EM finalen – en fed 
oplevelse.“

Motion er der ikke så meget tid til. „Jeg har løbet de 
kilometer, jeg skal. Når tiden er til det, spiller jeg lidt 
hyggebold i Randers Freja uden at være i superform. 
Men jeg føler mig frisk, lever et sundt liv og slapper al-
lermest af, når jeg ligger på sofaen fredag aften og ser 
Disney sjov med ungerne.“

Til september skal Michael til det sidste halvårstjek 
i den 5-årige periode, han har gået til kontrol efter at 
have været i behandling for kræft.

„Sygdommen er ikke noget, jeg tænker over mere. 
Men jeg er lidt af et kontrolmenneske, og sygdommen 
har lært mig noget om, at det er OK ikke at være i kon-
trol med alting. Noget kan godt vente.“

Hjem til Randers
Hjerteklubben har altid været Randers. „Randers er 
min by, og jeg er altid kommet her meget, uanset hvor 

jeg har boet. Da jeg trådte til 
som direktør, havde jeg nok en 
ambition om at se mit gamle 
netværk lidt mere. Men arbejde 
og børn gør, at jeg ikke ligefrem 
render dem på dørene.“

Michael er ikke kommet til 
Randers FC for at vedligeholde, 
men for at udvikle og for at 
bringe det kommercielle fokus 
ind i klubben. 

„DBU og Superligaklubberne har som tiderne udvik-
ler sig haft for arrogant tilgang til produktet og – ind-
rømmet – har vi bare sovet i timen. Man skal være både 
blind og døv, hvis man ikke kan se, at vi er udfordret, og 
at vi må tænke nye tanker.“ Selv om Premier League 
er bedre end den danske, er den ikke tilgængelig for 
danskerne. „Men det er vi, hvis vi gør det godt nok. Vi 
skal byde os til og skabe meget større relation til nær-
området. Danskerne er ikke mætte af fodbold, og du 
kommer nu til at opleve mange nye tiltag i Randers FC. 

I stedet for „kun“ at være gode 
til at spille fodbold, skal spillerne 
i langt højere grad være med 
til at sælge varen for at bevare 
deres arbejdsplads.“

Alt dette er ikke alene tanker 
om fodbold tænkt bag en direk-

tørs skrivebord. „Jeg bruger løs af mine vågne timer 
til at tænke tanker om, hvordan vi øger interessen for 
Randers FC og Superligaen. Den gode idé kan både 
komme bag skrivebordet og i en blød biografstol.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  JEG MENER, AT DET 

SAGTENS KAN FORENES 

AT VÆRE EN PROFILERET 

ERHVERVSLEDER OG EN 

GOD FAR

  DU KOMMER NU TIL AT 

OPLEVE MANGE NYE TILTAG 

I RANDERS FC
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HAR DU HOVEDET 
FULD AF JORD?
Så har vi masser af gode 
erhvervsgrunde – også en til din 
virksomhed. Kvadratmeterpris fra kr 
45/m². Jord tæt på E45 og med en stærk 
infrastruktur i kommunen. Se erhvervsjord 
på www.erhvervsgrunde.randers.dk eller ring 
8915 1600.

”I Randers tager vi hellere dialoghatten end myndig-
hedskasketten på. Stærk erhvervsservice er et omdrej-
ningspunkt.”
Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune

http://www.erhvervsgrunde.randers.dk
http://www.tradium.dk
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KLUMME – KOMMUNIKATION

Ifølge syndacast.com vil 74% 
af al internettrafik i 2017 be-
stå af video indhold. Derfor 
bør du begynde at lægge en 
strategi for, hvordan du vil 
bruge video i din markeds-
føring. Er du ikke overbevist 
endnu? Så får du her fem 
overbevisende argumenter:

1. Vis dit kerneområde
Sørg for at blive ekspert in-
denfor din branche. Dermed 
positionerer du dig ved at 
lave indhold, som interesse-
rer dine kunder og brugere. 
Er der mange andre i din 
branche, der allerede laver 
video, så differentier dig, så 
dine kunder kan huske dig. 

2. Skab varige relationer
Gennem indhold, der er 

relevant for din målgruppe, 
kan du skabe gode relationer 
til dine kunder og en masse 
engagement. På længere 
sigt vil gode videoer hjælpe 
dig med at konvertere seere 
til betalende kunder. 

3. Vær visuel og levende
Det er sådan, at vi men-
nesker har nemmere ved at 
relatere til et produkt eller 
virksomhed gennem men-
nesker. Se bare på Adidas 
og Nike, der bruger stjer-
neatleter til at sælge deres 
produkter.

4. Boost med video
Indhold med video når oftest 
meget længere ud over 
rampen end andre former 
for indhold. Det skyldes at 

brugerne foretrækker video 
indhold. Facebook er f.eks. 
et af de sociale medier, der 
favoriserer video indhold. 

5. Følg tendensen
Mange brugere med en 
smartphone mener, at video 
er det oplagte valg, når de 
skal kigge nærmere på et 
produkt eller en virksomhed, 
da det er nemt og hurtigt. 

Vil du se konkrete eksempler 
på, hvordan du kan bruge 
video i din markedsføring, så 
læs vores blog på 
www.mercatus.dk

VIDEO BOOMER I 2017 
- KOM MED FRA START

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38499343 Brødrenes Gastronomi & Vin IVS ..............................................................18.03.2017
38497243 Found Denmark ApS ..................................................................................17.03.2017
38492527 Smagsgruppen IVS ....................................................................................15.03.2017
38489895 Kropa ApS ..................................................................................................15.03.2017
38488872 Healthy Life & Kids IVS ..............................................................................14.03.2017
38487019 TNY-Byg IVS ..............................................................................................14.03.2017
38485180 pn teknik ivs ...............................................................................................13.03.2017
38483560 CrossKompagniet IVS ................................................................................13.03.2017
38481290 KDentreprise IVS .......................................................................................12.03.2017
38476378 CHORIS NOIMA ApS ............................................................................... 09.03.2017
38475657 MBN Landbrug IVS ................................................................................... 09.03.2017
38469746 Østjysk Tømrer og Montage ApS ..............................................................07.03.2017
38467344 Euro Oil and Gas IVS ..................................................................................07.03.2017
38461435 SOMMER‘s SHOP IVS ............................................................................. 04.03.2017
38454943 KAMI Randers ApS ................................................................................... 02.03.2017
38448609 Tandlæge Mie Schøler ApS ...................................................................... 28.02.2017
38447734 FlexVirk IVS ............................................................................................... 28.02.2017
38447718 Schøler Nielsen El-Teknik ApS ................................................................. 28.02.2017
38445561 Allans Vikarservice ApS .............................................................................27.02.2017
38442430 Plus Ultra Wine ApS ..................................................................................25.02.2017
38439383 NB Udlejning IVS .......................................................................................23.02.2017
38437526 Molbergs eftf. ApS ....................................................................................23.02.2017
38435906 Clinique Beautyful Balance Lasershop ApS .............................................22.02.2017
38432982 Montex IvS .................................................................................................21.02.2017
38432907 jg-food ivs ...................................................................................................21.02.2017
38431145 OnlinePOS Event ApS ...............................................................................21.02.2017
38429817 Agent DK IVS .............................................................................................21.02.2017
38423851 GreyBird CrewPool ApS ............................................................................ 17.02.2017
38423843 GreyBird Property ApS .............................................................................. 17.02.2017
38423118 TAK IVS ...................................................................................................... 17.02.2017
38422952 Eco Trader ApS .......................................................................................... 17.02.2017
38422723 1st Forsikringsagentur ApS ....................................................................... 17.02.2017
38417142 Bundgaard Tool ApS ..................................................................................15.02.2017
38416235 Platinum Quality Lifeworks Association ApS ...........................................15.02.2017
38414399 Holleufer IVS ..............................................................................................14.02.2017
38413384 Liber industries IVS ....................................................................................14.02.2017
38412477 Morten Fuhlendorf ApS .............................................................................13.02.2017
38410652 LuxViridi A/S ..............................................................................................13.02.2017
38402536 Forsikringsagenturet SkandiNova ApS .................................................... 09.02.2017
38395149 Brdr. Thomsen Murer & Tømrerforretning IVS .........................................07.02.2017
38389408 gittep IVS................................................................................................... 03.02.2017
38388894 GX Advisor ApS ........................................................................................ 03.02.2017
38387693 DD Print ApS ............................................................................................. 03.02.2017
38382713 Namadi Sport IVS ......................................................................................01.02.2017
38380060 Jydsk Drone Service IVS ...........................................................................01.02.2017
38379682 Nutriworld Randers IVS .............................................................................01.02.2017
38379372 Hansen Medie IVS ..................................................................................... 31.01.2017
38378902 Attenzione A/S ........................................................................................... 31.01.2017
38375229 Ejendomsselskabet Marsvej 47 ApS.........................................................30.01.2017
38371223 Bodker consulting IVS ...............................................................................29.01.2017
38370170 Ascensor IVS .............................................................................................. 27.01.2017

38368133 BlokBeton Manpower IVS ......................................................................... 27.01.2017
38365193 Stakroge ApS .............................................................................................26.01.2017
38361961 AMS Pawnbrokers ApS .............................................................................25.01.2017
38360507 Fabrika Special Motors A/S .......................................................................25.01.2017
38355821 Fokuspro IVS ..............................................................................................23.01.2017
38355597 Scandinavisk Port Montage IVS ................................................................23.01.2017
38352423 Tømrermester Peter Hedegaard IVS .........................................................22.01.2017
38348981 Nordjysk Porse IVS ....................................................................................20.01.2017
38342452 DKC Isolering ApS .....................................................................................18.01.2017
38341634 Nordbyens Glarmester ApS ....................................................................... 17.01.2017
38341618 Jyskbyg Entreprise ApS ............................................................................. 17.01.2017
38341529 VVS-nummer ApS ...................................................................................... 17.01.2017

Selskabsændringer
36505923 SERVICE COURSE IVS ..........................................19.03.2017 Konkursdekret afsagt
37110264 MEAL PREP IVS ............................................ 15.03.2017 Anmodning om opløsning
37152943 Kaffebryg ApS ................................................ 15.03.2017 Anmodning om opløsning
35397043 BACK APP DANMARK ApS ................................... 15.03.2017 opløst ved erklæring
36479809 A+1 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING ..........03.03.2017 virksomheden er opløst
35384278 RES EJENDOMSSERVICE ApS ............................03.03.2017 virksomheden opløst
36079533 MEEDKK A/S ........................................................03.03.2017  virksomheden opløst
16324205 BXX AF 1992 ApS ...................................................02.03.2017 opløst ved erklæring
32141080 FORSIKRINGSAGENTURET RENE ENGSTRØM ApS ..21.02.2017 virksomheden er opløst
36694645 Stevnstrup Autoteknik IVS................................. 21.02.2017 virksomheden er opløst
34886520 MCA BOLIG ApS ............................................... 21.02.2017 virksomheden er opløst
37208191 Upfront Marketing IVS ........................................... 20.02.2017 virksomheden opløst
35051708 Datoselskabet af 29. september 2015 ApS ......... 15.02.2017  virksomheden opløst
26733308 AGREE ApS ............................................................ 15.02.2017 virksomheden opløst
33971117 NR AUTO ApS ........................................................ 15.02.2017 virksomheden opløst
36705809 Digitalhuset Randers ApS ...................................... 15.02.2017 virksomheden opløst
35813179 ØSTJYSK VILLABYG IVS ...................................15.02.2017 virksomheden er opløst
32835066 Bolighus ApS ......................................................... 09.02.2017 Konkursdekret afsagt
34611602 INNOSCIENCE ApS ....................................... 08.02.2017 Anmodning om opløsning
35388052 PN DÆK & LOGISTIK ApS ....................................06.02.2017 virksomheden opløst
36697407 Schlägelberger IVS ................................................06.02.2017 virksomheden opløst
36707186 Recieve-it IVS.........................................................06.02.2017 virksomheden opløst
31629381 Elgårdsminde PROJEKT ApS ............................06.02.2017 virksomheden er opløst
35674195 DAN-CARE IVS ......................................................06.02.2017 virksomheden opløst
38053760 Scandinavisk Port Service IVS ............................. 05.02.2017 Konkursdekret afsagt
36202866 FINESSE ApS UNDER TVANGSOPLØSNING ......02.02.2017 Konkursdekret afsagt
29527539 ENTREPRENØRFIRMA POUL ARNE JØRGENSEN A/S ... 26.01.2017 Likvidation vedtaget
37640085 Bigger Bolig ApS ..................................................... 25.01.2017 opløst ved erklæring
37200379 supIT IVS ................................................................ 21.01.2017 Konkursdekret afsagt
35813349 Murerfirmaet af 10/1-2017 ApS............................. 21.01.2017 Konkursdekret afsagt
10080185 PRO DISPLAY A/S ................................................. 18.01.2017 virksomheden opløst
16930946 VSB COATING A/S ................................................ 18.01.2017 virksomheden opløst
59070916 v S B Industri- og Stålmontage A/S ....................... 18.01.2017 virksomheden opløst
36537035 SMART SMYKKER ApS .................................18.01.2017 Anmodning om opløsning
34886520 MCA BOLIG ApS ............................................18.01.2017 Anmodning om opløsning
30908716 ORTO NORDIC ApS ..............................................18.01.2017 Konkursdekret afsagt
36909986 gimport IVS ..................................................... 17.01.2017 Anmodning om opløsning
36694645 Stevnstrup Autoteknik IVS............................. 17.01.2017  Anmodning om opløsning

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Af digital medierådgiver Lykke Kroer 
 Bertelsen, Mercatus Reklamebureau 
A/S

Lykke er kandidat i retorik fra Aarhus 
 Universitet og uddannet Online 
Marketing Manager.
www.mercatus.dk
lykke@mercatus.dk
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Randers Kommune

Jesper Kaas Schmidt (51) 
tiltræder 1. april som ny kom-
munaldirektør i Randers Kom-
mune. Han kommer fra stil-
lingen som kommunaldirektør 
for Norddjurs Kommune, 
hvor han siden 2007 især 
har haft fokus på udvikling af 
politik, velfærd, organisation 
og økonomisk styring og på 
udvikling af attraktioner, havn 
og områdefornyelse.
Jesper afløser Erik Mouritsen, 
der har været konstitueret 
kommunaldirektør siden 1. 
november 2016, hvor tidligere 
kommunaldirektør Hans Niko-
laisen fratrådte. Erik Mourit-
sen ønsker at koncentrere sig 
om sit job som direktør for 
Sundhed, Kultur og Omsorg i 
Randers Kommune.

Tradium
Kirja Holland Thomsen (42) er 
tiltrådt i en nyoprettet stilling 
som kommunikations- og 
marktingchef. Hun kommer 
fra en stilling som konsulent 
i strategi og kommunikation 
ved Aalborg Kommunes 
skole forvaltning.

LO Randers
Formand for 3F Randers Ole 
Christensen er frem til repræ-
sentantskabsmødet i april 
konstitueret som formand 
for LO Randers. Han afløser 
Inge-Lise Christensen der 
har valgt at stoppe efter hun 
sidste år forlod posten som 
formand for FOA i Randers.

Føtex
Per Toldbod (38) er startet 
som ny varehuschef i Føtex 
i Dytmærsken. Han kommer 
fra en ligenende stilling hos 
Føtex i Hobro. Per har afløst 
Lars Lind, der er blevet chef 
for Føtex i Skejby.

Danish Crown

Astrid Gade Nielsen (56) 
bliver ny chef for kommu-
nikationen i Danish Crown 
fra 1. april, hvor hun får det 
samlede ansvar for kommuni-
kation, CSR og Public Affairs i 
én funktion. Astrid overtager 
posten efter Erik Eisenberg, 
der valgte at forlade sin stol i 
begyndelsen af året. Hun har 
gennem 14 år stået i spidsen 
for kommunikationen i Arla, 
en post hun forlod sidste år 
for at etablere egen konsu-
lentvirksomhed.

Regionshospitalet Randers
Charlotte Larsen (49) er 
tiltræådt som ny oversyge-
plejerske ved Medicinsk 
Afdeling på Regionshospitalet 
Randers. Charlotte kommer 
fra en stilling som afdelings-
sygeplejerske ved Medicinsk 
Afdeling på Hospitalsenheden 
Horsens. Hun  kommer med 
ledelseserfaring fra medi-
cinske afdelinger på Aarhus 
Universitetshospital og 
Hospitalsenheden Horsens, 
hvor hun har haft ansvar for 
sengeafsnit med speciale i 
geriatri, apopleksi og diabe-
tes. Herudover har hun haft 
ansvaret for geriatrisk team, 
apopleksi team, diabetes am-
bulatorium og reumatologisk 
ambulatorium.

Aarhus Airport
Bestyrelsesformand Torben 
Boldsen har sammensat 
lufthavnens nye bestyrelse, 
der ud over formanden selv 
består af: direktør og med-
ejer Terje Wammen, Epinion, 
ruteudviklingschef Ole Wieth 
Christensen, Swedavia, 
tidligere adm. dir. i Djursland 
Bank Ole Bak, direktør Jens 
Stausholm, JS World Media 
og direktør Peer Kristensen, 
Visit Aarhus.

„Det er et stort ansvar, at 
borgmesteren i Aarhus har 
bedt mig om at designe min 
egen bestyrelse ud fra de 
kompetencer, som jeg mener, 
at en lufthavnsbestyrelse skal 
have. Det har jeg nu gjort, og 
det er min klare overbevis-
ning, at det nye hold besidder 
så mange forskellige kom-
petencer, at bestyrelsen vil 
være i stand til at give Aarhus 
Airport et markant løft,“ siger 
bestyrelsesformand Torben 
Boldsen.

Tømrermester Niels Molberg
Niels Molberg (67) har solgt 
sin forretning i Spentrup til 
tømrer Jesper Djørup (33) og 
virksomheden skifter til april 
navn til Tømrermester Niels 
Molberg Eftf. v. tømrermester 
Jesper Djørup

DeFacto
Stifterne af DeFacto Kasper 
Honore, Søren Lund Nielsen 
og Mikkel Jungquist Refsga-
ard har solgt knap halvdelen 
af deres virksomhed minlejer-
bolig.dk til Daniel Bertelsen, 
der også er tiltrådt som adm. 
direktør.

NV-Randers A/S
René Vinderslev har overtaget 
direktørposten i familiefirmaet 
NV-Randers A/S, der ekspor-
terer smågrise til hele Europa. 
Han overtager posten efter 
sin far, Niels Vinderslev, der er 
blevet formand for bestyrel-
sen. Også Renés to søskende 
Rikke og Michael Vinderslev 
er aktive i virksomheden, 
der beskæftiger omkring 40 
ansatte.

Olsens Tagdækning A/S
Tagdækkerlærling Simon Lund 
(27) fra Olsens Tagdækning 
A/S i Spentrup vandt DM i 
Skills. Han følger uddannelsen 
hos Learnmark Horsens.

Lund Metal A/S
Der kom guld med hjem til 
Tradium og Randers ved DM 
i Skills i Gigantium i Aalborg. 
Fem elever/lærlinge fra Ran-
ders var repræsenteret, men 
kun én tog guld, nemlig Svend 
Borup Christophersen (18), 
der er i lære som klejnsmed 
hos Lund Metal i Råsted.

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

Kilde: Danmarks Statistik 

Januar
2016

November
2016

December
2016

Januar
2017

4

5

0

1

2

3

4

5

6

 2.142 1 869 1.890 2.032

Antal erklærede konkurser 

Kilde: Danmarks Statistik 

Februar
2016

December
2016

Januar
2017

Februar
2017

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

100

200

300

400

500

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt

udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre

mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.

boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Prisstigninger på huse: Nordjylland slår Hovedstaden

Boligsidens Markedsindeks februar 2017

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse -0,1% 4,0%

Randers Villa/Rækkehuse -4,5% 3,1%
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Er du fx studerende eller journalist, kan du

kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få

statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig

selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi

tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ
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Kontakt

Boligsidens Markedsindeks
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Rema 1000
Den niende Rema 1000 butik 
i Randers er åbnet på Lucer-
nevej med købmand Brian 
Lind som chef.

Purhus Kro
Kroværterne Bettina Larsen 
og Henrik Jensen på Fladbro 
Kro er blevet en del af kæden 
Small Danish Hotels, der be-
står af mere end 80 overnat-
ningssteder rundt om i landet.

FJ Biler A/S
Autopartnerværkstedet FJ 
Biler A/S er blevet autorise-
ret Fiat og Fiat Professionel 
forhandler i Randers.

Tradium
Som del af en ny helheds-
plan for Tradiums afdeling på 
Blommevej i Randers, indgår 
planerne om at opføre en 
topmoderne tømrerskole på 
3.000 m2, hvor et helt nyt 
studiemiljø med fælles torv, 
multibane og meget mere 
står færdig inden jul.
„Tradiums nye tømrerskole 
er selvfølgelig delvis træbyg-
geri,“ fortæller erhvervs-
skolens adm. direktør Lars 
Michael Madsen, og fortsæt-
ter: „Den nye helhedsplan for 
Blommevej 40 er kommet i 
stand, fordi vi nu samler alle 
Tradiums bygge- og anlægs-
uddannelser på Campus 
Nord. Tømrerafdelingen flytter 
således fra Vester Allé 26, 

hvor vi så får plads til at bygge 
et nyt elevhotel.“

Automobilhuset Randers A/S
Citroën Danmark har kåret 
Automobilhuset Randers A/S 
som Årets Citroën Forhandler 
2016. Titlen gives til den for-
handler,  som i det forgangne 
år har præsteret den største 
vækst på salgssiden. 

BN Skilte A/S
MX Group Holding ApS er 
blevet hovedaktionær af BN 
Skilte A/S, der fortsætter med 
de tidligere ejere som mindre-
talsejere og med medarbej-
dere. Holdingselskabet ejer 
også Modulex koncernen, der 
leverer branding og skilteløs-
ninger worldwide.
„Selskabet er stiftet af min 
far i 1962 og den udvikling, 
som vi har gennemgået, er 
jeg meget glad for nu kan 
videreføres og udvikles yder-
ligere. Jeg er sikker på, at vi 
har fundet en ejer, der vil og 
kan føre BN Skilte fremad i et 
forretningsmiljø med hastig 
ændrede krav til kundefokus, 
kompetencer, kvalitet og di-
gitalisering,“ udtaler fabrikant 
Peter Nikolajsen.

Danmark
Sygeforsikringen Danmark 
lukker ved udgangen af april 
måned sit kontor i Randers og 
flytter aktiviteten til kontoret 
i Aarhus. Samtlige medar-

bejdere er blevet tilbudt at 
flytte med. For at skaffe plads 
til kollegerne fra Randers, 
udvides kontoret i Aarhus ved 
at inddrage et ekstra lokale i 
ejendommen.

XL-Byg i Vorup  
Weber har udvalgt 16 Weber 
World butikker rundt om i 
Danmark, heriblandt XL-Byg 
i Vorup. „Butikkerne skal 
opfylde en række kriterier, 
fordi det er meget afgørende 
for os, at forbrugerne får en 
helt særlig oplevelse med 
Weber-produkterne i disse 
butikker. Vi er derfor meget 
glade for, at XL-Byg i Vorup 
nu bliver Weber World butik,“ 
fortæller Webers salgsdirek-
tør i Danmark, Carsten Bjørn 
de Place.
  
Verdo Energy
Verdo har netop indgået mil-
lionaftale med Irlands største 
forbruger af biomasse, Bord 
na Móna, om forsyning af 
bæredygtig biomasse. Det 
første skib med 21.000 tons 
træ-flis er netop stævnet ud 
fra Sydafrika med kurs mod 
Irland. Leverancen forventes 
at være startskuddet til et 
langvarigt samarbejde.
„Vi har arbejdet på projektet i 
lang tid, så jeg er selvfølgelig 
meget glad for, at skibet nu 
endelig er på vej til Irland. Jeg 
håber selvfølgelig at det bliver 
et langvarigt samarbejde, hvor 

vi skal hjælpe Bord na Mona i 
deres omstilling til bæredygtig 
biomasse,“ siger Thomas 
Bornerup, direktør i Verdo 
Energy.

Copenhagen 
Business School
Erhverv Randers har lavet et 
fast samarbejde med CBS, 
der har udmøntet sig i forelø-
bigt fire to-dagskurser inden 
for strategi & Ledelse lokalt 
i Randers. Kurserne starter i 
efteråret og bliver gennemført 
med både interne og eksterne 
Prof. fra CBS. Interessen har 
været stor og de fire hold er 
allerede halvt fyldt op. 
 
Danish Crown 
Danish Crown har underskre-
vet en aftale om at sælge sit 
amerikanske datterselskab 
Plumrose til det brasiliansk-
baserede JBS S.A., der er 
verdens største aktør indenfor 
forarbejdning af kød. Salget 
sker med udgangspunkt i 
4WD-strategien, hvor Danish 
Crowns forretning fokuseres 
på Nordeuropa og Asien.
Plumrose omsatte i det sene-
ste regnskabsår for 3,4 mia. 
kr. og driver fem fabrikker og 
to distributionscentre med 
1.200 medarbejdere i USA. 
JBS betaler 1,6 mia. kr. for 
Plumrose.

Iværksættercafé
12. april 2017, kl. 15.00-17.00 WorkInn, 
Messingvej 6, 8940 Randers SV.
Få vejledning og sparring omkring dine 
iværksætterdrømme og mød andre 
iværksættere. Få hjælp fra Erhverv 
Randers eller en af vores tilknyttede 
advokater, revisorer eller andre 
konsulenter. 
Tilm.: erhvervranders.dk

Virksomhedsbesøg VINK PLAST
27. april 2017, kl. 07.30-09.30 Vink 
Plast, Kristrup Engvej 9, 8960 Randers 
SØ.
Kom og hør hvordan det er, at være 
førende på plastmarkedet i Danmark, 
om at ville være dén bedste til alt, 
samt hvordan de løser problemet 
med plastaffald. Rundvisning hos 
virksomheden og morgenmad. 
For medlemmer af Erhverv Randers
Tilm.: erhvervranders.dk

Inspirationsforum for Detailhandel
30. maj 2017   kl. 07.30 til 09.30 Hotel 
Randers, Torvegade 11, 8900 Randers.

En morgen med inspiration og netværk 
for alle med interesse i detailhandel. 
Jette Johansen, Hr. & Fru. B, vil holde 
indlæg om, hvordan det er pludselig 
at være ejer af ikke blot en butik, 
men en kæde. Også tid til spørgsmål, 
debat og vidensdeling i grupper, samt 
opsamling. Gratis.
Tilm.: erhvervranders.dk senest 29. 
maj 2017 kl. 12.30.

Lean Business 
– Startup workshop 3x3 timer
30. maj 2017, kl. 14.00-17.00 Erhverv 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
Bliv skarp på forretningsideer og 
-modeller. Ved hjælp af den digitale 
platform, Lean Business Planner, 
vil deltagerne i 3 sessioner, få lavet 
en plan for processen fra idé til 
eksekvering.
Tilm./info: erhvervranders.dk
Pris: 500 + moms.
Session 2: 6. juni 2017 kl. 14.00-17.00
Session 3: 13. juni 2017 kl. 14.00-17.00

Tradium havde to andre elever 
med, nemlig frisøreleverne 
Britta Agergaard, der er ved 
Harmonii Hair i Stoholm samt 
Rikke Nielsen, der er i lære 
hos Hår Galleriet i Skødstrup. 
De blev henholdsvis nummer 
tre og nummer syv.

Senior Erhverv Kronjylland
Trine Kirkegaard er på årets 
generalforsamlingen i Senior 
Erhverv Kronjylland genvalgt 
som formand. Den øvrige 
bestyrelse består af næst-
formand Leif Fris Petersen, 
kasserer Bodil Nedergaard, 
sekretær Lisbet Fredborg 
samt Åge Wagner Nielsen, 
Peter Middelboe Jensen og 
Heinrich Christiansen.

Senior Erhverv Kronjylland er 
en del af et landsdækkende 
netværk af jobsøgende, aktive 
50+ere. Netværket består af 
23 lokale netværk med næ-
sten 2000 medlemmer.

Intego 
El-installatør Michael Amdi 
Nielsen, er startet hos Intego i 
Randers som teknisk servi-
celeder inden for El-teknisk 
Installation & Service. Han har 
tidligere arbejdet hos Horn-
bæk El-forretning, og har mere 
end 20 års erfaring inden for 
industrien, hvor han blandt an-
det har arbejdet med proces 
og programmering.



22 www.randersbiz.dk · mar/apr 2017Ajour

A.K. IVERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 8,1 (8,3)
Resultat før skat 0,8 (1,6)
Egenkapital 8,0 (7,4)
Antal ansatte 35

AEB UDLEJNING APS
Regnskabsafslutning 31-7-2016 
Bruttofortjeneste -0,4 (18,6)
Resultat før skat -0,7 (8,4)
Egenkapital 12,8 (19,7)
Antal ansatte 28

AUTOMOBILHUSET. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 11,4 (9,6)
Resultat før skat 3,1 (2,0)
Egenkapital 8,0 (6,6)
Antal ansatte 20

BI-ELL BØRNETØJ APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,4)
Resultat før skat -0,3 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (0,6)
Antal ansatte 3

BIONUTRIA DANMARK APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,8 (3,5)
Resultat før skat 1,1 (1,4)
Egenkapital 3,3 (3,4)
Antal ansatte 5

BYGGEFIRMAET 
FRITZ KRISTENSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,8 (2,9)
Resultat før skat 0,9 (0,5)
Egenkapital 5,2 (4,5)
Antal ansatte 3

C&L TURNED PARTS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 12,9 (12,3)
Resultat før skat 0,9 (-0,8)
Egenkapital 4,8 (4,1)
Antal ansatte 30

CON WAY FURNITURE 
TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,0 (4,1)
Resultat før skat 0,7 (1,8)
Egenkapital 2,4 (1,9)
Antal ansatte 15

CONFAC A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 38,6 (27,8)
Resultat før skat 27,3 (16,9)
Egenkapital 42,7 (23,6)
Antal ansatte 64

CONSEPT APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,4 (-0,4)
Antal ansatte 3

DANISH CROWN A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2.009,0 (1.985,0)
Resultat før skat 418,0 (726,0)
Egenkapital 2.038,0 (2.533,0)
Antal ansatte 6289

DANMARK MEDIA APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 3

DANSK AFFALDSMINIMERING APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,3)
Resultat før skat 0,4 (1,4)
Egenkapital 0,8 (0,6)
Antal ansatte 7

DINTANDLÆGE-HAVNDAL APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,9)
Resultat før skat 1,1 (1,1)
Egenkapital 0,9 (0,1)
Antal ansatte 4

DOMINOS RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,4)
Resultat før skat -0,3 (-0,3)
Egenkapital -0,5 (-0,2)
Antal ansatte 35

EM AUTOCENTER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,3)
Resultat før skat 1,2 (0,6)
Egenkapital 1,4 (0,9)
Antal ansatte 7

EN OG EN HEL DEL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital -0,2 (-0,2)
Antal ansatte 7

ERHVERVSPARKEN DANIA A/S
Regnskabsafslutning 31-8-2016 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,4)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 25,7 (25,2)
Antal ansatte 3

ERIKSEN RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-8-2016 
Bruttofortjeneste 9,5 (9,8)
Resultat før skat 3,5 (3,9)
Egenkapital 18,6 (15,9)
Antal ansatte 11

FISKBÆK LASTVOGNS-SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,3 (5,6)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 10

FJORDBLINK SWIMMING POOLS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,9 (2,7)
Resultat før skat -0,8 (-1,7)
Egenkapital -4,0 (-3,1)
Antal ansatte 10

FOCUS MODULER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 10,8 (7,2)
Resultat før skat 2,3 (1,4)
Egenkapital 4,6 (2,9)
Antal ansatte 7

FRILAND A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 14,0 (11,0)
Resultat før skat 6,7 (6,2)
Egenkapital 31,3 (31,3)
Antal ansatte 8

FÅRUP MONTAGE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (0,9)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 5

GREVE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,4)

Resultat før skat -0,3 (-0,1)
Egenkapital -3,6 (-3,3)
Antal ansatte 3

HEDEBO H.J. A/S. INGENIØR OG 
ENTREPRENØRFIRMA
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,9 (5,6)
Resultat før skat 1,7 (0,6)
Egenkapital 3,0 (1,6)
Antal ansatte 15

HORNBÆK EL-FORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 11,7 (10,2)
Resultat før skat 1,2 (1,1)
Egenkapital 5,1 (6,6)
Antal ansatte 23

INGENIØRFIRMAET POUL TARP A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 32,7 (32,9)
Resultat før skat 2,4 (3,4)
Egenkapital 17,6 (18,0)
Antal ansatte 50

INNOVISIO APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,2)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital -0,0 (-0,2)
Antal ansatte 7

ISOMATIC A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,5)
Resultat før skat 0,5 (0,6)
Egenkapital 1,8 (1,9)
Antal ansatte 3

JES HANSEN. RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,8)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital -0,2 (-0,2)
Antal ansatte 3

JP FOOD APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,2 (4,2)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,4 (1,4)
Antal ansatte 35

KAMMI TAG APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,9 (5,9)
Resultat før skat -1,1 (-0,1)
Egenkapital -0,8 (0,1)
Antal ansatte 8

KONTORMØBELSERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,4)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 0,8 (1,0)
Antal ansatte 3

KOUSTED VOGNMANDSFOR-
RETNING - TAGE SVENDSEN & 
SØNNER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 7,7 (12,7)
Resultat før skat 3,2 (1,5)
Egenkapital 5,8 (15,3)
Antal ansatte 9

KRONJYLLANDS CAMPING & 
MARINE CENTER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 7,9 (6,7)
Resultat før skat 1,1 (0,6)
Egenkapital 3,4 (2,6)
Antal ansatte 15

KVIK CENTER RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 

Bruttofortjeneste 3,5 (3,4)
Resultat før skat 0,4 (0,7)
Egenkapital 1,2 (1,2)
Antal ansatte 7

KVIK REGION MIDT A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 6,7 (6,3)
Resultat før skat 1,2 (1,0)
Egenkapital 1,7 (1,6)
Antal ansatte 10

KVIST & JENSEN STATS-
AUTORISEREDE REVISORER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 6,1 (32,2)
Resultat før skat 8,6 (6,8)
Egenkapital 10,0 (6,8)
Antal ansatte 55

KØBMANDEN ØSTER TØRSLEV APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,4)
Resultat før skat 0,2 (-0,6)
Egenkapital 1,1 (2,5)
Antal ansatte 6

LARS RASMUSSEN AUTO APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,0)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

MALERFIRMA VILLY POULSEN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,7)
Resultat før skat 0,5 (0,6)
Egenkapital 2,5 (2,2)
Antal ansatte 9

MARCUS ODENSE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,3)
Resultat før skat -0,2 (0,1)
Egenkapital -0,4 (-0,2)
Antal ansatte 3

MARCUS RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 5,8 (7,1)
Resultat før skat 0,6 (0,9)
Egenkapital 2,7 (2,3)
Antal ansatte 20

MARCUS ÅRHUS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat -0,3 (-0,4)
Egenkapital -0,1 (-0,0)
Antal ansatte 3

MIDTJYDSK COMPUTER SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,9)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 0,5 (0,6)
Antal ansatte 3

MLN KONSULENT A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,0)
Resultat før skat 0,9 (0,8)
Egenkapital 6,6 (5,7)
Antal ansatte 3

N.V. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 21,9 (21,3)
Resultat før skat 9,3 (10,1)
Egenkapital 90,1 (83,5)
Antal ansatte 19

NORDIC CONCEPT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,6)
Resultat før skat -0,6 (0,3)



www.randersbiz.dk · mar/apr 2017 23Ajour

Kim ville være glad igen
Derfor startede han for fire år 
siden som selvstændig med 
import af produkter fra Fjern-
østen. Siden er det bare gået 
stærkt for Kim & Co. Sidste 
regnskabsår sluttede for lokale 
EmVi ApS med et før-skat 
resultat på 5,7 mio. kr. og en 
egenkapital på 8,4 mio. kr.

Arbejdet fylder rigtig meget i 
Kim Kirkegaard Nielsens liv og 
derfor er arbejdsglæde utrolig 
vigtigt for ham. Han havde 
rigtig mange gode år hos virk-
somheden, hvor han tidligere 
var ansat - nok de bedste i 
hans arbejdsliv. Men da glæ-
den begyndte at forsvinde, tog 
han beslutningen om at starte 
op selv.
Kim blev hurtigt glad igen. 
„Det har jeg prøvet at føre 
videre til mine medarbejdere, 
ellers går det bare ikke i læng-
den. Vi skal være glade for at 
gå på arbejde.

Vil være de bedste til det, 
vi laver
Det lyder banalt, men Kim tror 
fuldt og fast på, at det er den 
vigtigste årsag til, at EmVi har 
succes. „Vi vil gøre det lidt 
bedre end kunderne beder 
om. Det er de største kæder 
vi handler med, og de kræver 
det perfekte hver gang.“ Her 
betyder også leveringssik-
kerhed og kvalitetssikkerhed 
meget. Virksomheden er f.eks. 
medlem af BSCI, der arbejder 
på optimale arbejdsforhold 
på produktionsstederne, så vi 
undgår børnearbejde, for lave 
lønninger og dårlige arbejds-
forhold.
Han har tilknyttet 12 menne-
sker i Fjernøsten på agent-
basis, der laver kvalitetskontrol 

og finder varer i samarbejde 
med EmVi’s medarbejdere 
i Danmark. „Vores største 
import kommer fra Kina. Men 
vi producerer også i Indien og 
Sri Lanka. Derudover er noget 
produktion igen begyndt at 
rykke mod Europa.“

Det handler om mennesker
En anden parameter i handel 
er måske mindst lige så vigtig. 
„Det er vigtigt at kunne forstå 
de mennesker, du handler 
med, så du ikke spilder deres 
tid. En stor del af relationerne 
er faste kunder, hvor vi ved, 
hvordan de tænker og dermed 
hvad de kræver.“
Den menneskelige relation er 
også afgørende, når det gæl-
der medarbejdere i virksomhe-
den. „Min første medarbejder 
havde været min elev i en 
tidligere virksomhed. Jeg 
vidste, hvad jeg fik. Han har en 
energi og vil arbejde det, der 
skal til, for at nå et mål. Han 
når det ligegyldigt hvad. Den 
energi og arbejdsglæde går 
igen ved alle medarbejdere. I 
en lille virksomhed er det per-
sonlige vigtigt. Vi skal kunne 
lide hinanden.“

Væksten fortsætter
Kim forklarer, at virksomheden 
måske kunne have ekspan-
deret hurtigere. „Men det 
skal være kontrolleret vækst, 
så vi ikke går på kompromis 
med vores mantra; vi skal 
være de bedste til det vi laver. 
Vores mål er ekspansion og 
vi forventer yderligere vækst 
i omsætning og indtjening 
både i år og i det kommende 
regnskabsår.“også stigende 
indtjening både på kort og 
mellem lang sigt.“

C/O Kim Kirkegaard Nielsen
Haraldsvej 60 1
8960 Randers SØ
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Ejerleder  Kim Kirkegaard Nielsen, EmVi ApS

Emvi ApS
Haraldsvej 60 1, 
8960 Randers SØ

Regnskabsafslutning 30-6-2016

Bruttofortjeneste 8,3 (6,3)

Resultat før skat 5,7 (4,3)

Egenkapital 8,4 (4,7)

Antal ansatte 3
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Egenkapital 0,6 (1,2)
Antal ansatte 3

ONLINEBRAND APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,7)
Resultat før skat -0,2 (0,4)
Egenkapital 0,3 (0,8)
Antal ansatte 3

RANDERS HH A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 15

RANDERS HK A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,0 (7,5)
Resultat før skat -1,3 (-0,1)
Egenkapital 2,7 (1,8)
Antal ansatte 35

SM SMEDE OG MONTAGE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,6)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 1,5 (2,2)
Antal ansatte 3

STOKVAD RÅDGIVENDE 
 INGENIØRER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 13,1 (9,6)
Resultat før skat 1,0 (0,6)
Egenkapital 1,9 (1,6)
Antal ansatte 23

SØREN LUND MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 6,9 (7,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 7,9 (7,9)
Antal ansatte 25

TALIS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,8)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital 2,6 (2,9)
Antal ansatte 3

THORDAL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat -0,0 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 3

THORTRANS RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 59,3 (48,1)
Resultat før skat 4,7 (3,7)
Egenkapital 16,6 (13,0)
Antal ansatte 75

TIMM MØBLER. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,7)
Resultat før skat -1,0 (-0,5)
Egenkapital 1,6 (2,4)
Antal ansatte 7

TULIP FOOD COMPANY A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 670,0 (612,0)
Resultat før skat 269,0 (296,0)
Egenkapital 1.391,0 (1.046,0)
Antal ansatte 1061

UNIQUE MANAGEMENT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,6)
Resultat før skat 1,1 (1,4)
Egenkapital 17,9 (17,1)
Antal ansatte 3

VEGETABLE CONSULTING APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 3

VERNER HØJ MIKKELSEN 
OG SØNNER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 13,3 (12,4)
Resultat før skat 2,4 (1,6)
Egenkapital 10,2 (8,3)
Antal ansatte 35

VITO STEEL A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,8)
Resultat før skat -1,3 (-0,3)
Egenkapital 0,7 (1,8)
Antal ansatte 11

VULKAN DÆK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 6,3 (7,1)
Resultat før skat 0,1 (0,9)
Egenkapital 4,7 (4,7)
Antal ansatte 14

AAGE LANNGS FABRIKER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 7,0 (6,6)
Resultat før skat 1,1 (0,3)
Egenkapital 1,9 (1,0)
Antal ansatte 12



Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Mathias Larsen
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

TIL SALG

D

Areal bolig/erhverv 489/589 kvm Kontant kr. 12.000.000

ST. VOLDGADE 10/VON HATTENSTRÆDE 8, 8900 RANDERS C.

SUPER VELBELIGGENDE EJENDOM MED 5 EJERLEJLIGHEDER (4 BOLIG OG 1 ERHVERV.)

Sag 89200887 Super velbeliggende ejendom med 5
ejerlejligheder (4 bolig og 1 erhverv - sælges samlet).
Erhvervsejerlejligheden indeholder en høj stueetage hvor
der er indrettet kontorer, dels som åbent fælleskontor,

og dels med et lukket kontor, toiletter og kopirum. I un-
deretagen er der personalerum, køkken og mødelokale
og arkivrum. Derudover fire udlejede boliger. I ejendom-
mens gård er der 9 parkeringspladser.

NYHED

TIL SALG

 C

Areal 610 kvm Kontant kr. 5.500.000

ÅRHUSVEJ 32C/VORUP BOULEVARD 2A, 8940 RANDERS SV.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM TÆT PÅ CENTRUM

Sag 89200879 Boligudlejningsejendom tæt på centrum. Ejendommen er en
klassisk rødstensejendom beliggende på hjørnet af Århusvej og Vorup Bou-
levard. Ejendommen fremstår særdeles velvedligeholdt. Her er 10 lejlighe-
der i størrelsen 53-73 m² fordelt på to opgange. Derudover 3 garager og et
gårdområde samt kælder med vaskefaciliteter og depotrum. Lejlighederne
er generelt i god stand. De fleste lejligheder med nyere køkken/bad.

NYHED

TIL SALG

Areal 486 kvm Kontant kr. 4.300.000

VESTER TVÆRVEJ 2/VIBORGVEJ 35-37, 8920 RANDERS NV.

SOLID BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM TÆT PÅ BÅDE RANDERS
CENTRUM OG E45

Sag 89200888 2 solide boligudlejningsejendomme tæt på både Randers
centrum og E45
Ejendommene er opført i røde sten, med rødt tegltag og trævinduer med
termoruder – på Vester Tværvej 2/Viborgvej 35 er der i nyere tid skiftet tag
samt lavet zinkinddækninger på ejendommens kviste. 
Ejendommene indeholder i alt samlet 8 lejemål i gode størrelser fra 53 til 78
m². Lejlighederne har alle nyere køkkener – ligesom at badeværelserne er
løbende renoveret.

NYHED

TIL LEJE

Areal 5.593 kvm Årlig leje kr. 599.000

SKOVVADBROVEJ 1, 8920 RANDERS NV.

LAGEREJENDOM I DET NORDLIGE RANDERS.

Sag 89200289 Lagerejendom i det nordlige Randers.  Ejendommen ligger
kun 5 minutters kørsel fra E45 ved af-/tilkørsel Randers N. Ejendommen in-
deholder ca. 5.000 m² lager fordelt med ca. 1/3 koldt lager og ca. 2/3 isole-
ret og opvarmet lager. Desuden overdækket forplads på ca. 1.300 m². La-
geret har en kiphøjde på ca. 8,5 m og er velforsynet med porte, både i ni-
veau og med ramper. Desuden en mindre administration med tilhørende
velfærd.

NYHED

TIL LEJE

Areal ca. 160 kvm Årlig leje kr. 240.000

TORVEGADE 15, ST., 8900 RANDERS C.

NYT BUTIKSLEJEMÅL I RANDERS CITY

Sag 89200883 Nyt butikslejemål i Randers cityI den nederste del af Torve-
gade, i det gamle AJ Huset, udbydes nu butikslejemål på ca. 160 m². Leje-
målet vil blive ny-istandsat af udlejer, og kommende lejer vil derfor have mu-
lighed for at komme med ønsker til istandsættelsen. Ejendommens nærme-
ste naboer er bl.a. Frølund, Søstrene Grene, Decorate og Sparekassen
Kronjyllands city afdeling.

NYHED

TIL LEJE

Areal ca. 120 kvm. Årlig leje kr. 120.000

KIRKETORVET 4, ST., 8900 RANDERS C.

NY-ISTANDSAT LEJEMÅL I RANDERS INDRE BY

Sag 89200892 Lejemål på ca. 140 m² i Randers indre by. Lejemålets m² for-
deler sig på stort butikslokale i forskellige niveauer – og herudover mindre
kontor. Fra stueplan er der nedgang til fuld kælder, som ikke er inkluderet i
de ca. 140 m². Lejemålet vil dog blive ny-istandsat af udlejer, og lejer kan
derfor komme med ønsker til istandsættelsen.

NYHED

TIL LEJE

Areal 177-700 m² Årlig leje fra kr. 123.900

RÅDHUSTORVET 4, 2. OG 3. SAL, 8900 RANDERS C.

NOGLE AF BYENS FLOTTESTE KONTORLEJEMÅL I STØRRELSER
FRA 177 M² TIL CA. 700 M²

Sag 89200900 I en af byens flotteste og mest markante ejendomme udby-
des kontorlejemål i størrelse fra 177 m² til ca. 700 m². Overdådig stil med
flotte udsmykkede lofter, indgangsparti med marmor og udsmykning på loft,
vægge og døre. Udsigt direkte ned på Rådhustorvet og byens absolutte
centrum. Der er evt. mulighed for at leje P-pladser i ejendommens gård.

NYHED

TIL SALG

 C

Areal bolig/erhverv 290/1.194 kvm. Kontant kr. 5.800.000

FREDERIKSBERGVEJ 9, Ø. BJERREGRAV, 8920 RANDERS NV

FLOT BOLIG/ERHVERVSEJENDOM MED LET ADGANG TIL E45

Sag 89200774 Flot bolig/erhvervsejendom med let adgang til E45. Ejen-
dommen består af en erhvervsdel m/lager og administration og en bolig.
Boligen er 290 m² og er i en klasse for sig. Den bærer tydelig præg af stil og
sans for at passe på tingene. Erhvervsdelen er pt. udlejet men kan efter
nærmere aftale blive fri til købers disposition. Det er også muligt at opdele
ejendommen og således købe bolig eller erhverv alene

NYHED

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Mathias Larsen
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk
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NYHED

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Mathias Larsen
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

TIL SALG

D

Areal bolig/erhverv 489/589 kvm Kontant kr. 12.000.000

ST. VOLDGADE 10/VON HATTENSTRÆDE 8, 8900 RANDERS C.

SUPER VELBELIGGENDE EJENDOM MED 5 EJERLEJLIGHEDER (4 BOLIG OG 1 ERHVERV.)

Sag 89200887 Super velbeliggende ejendom med 5
ejerlejligheder (4 bolig og 1 erhverv - sælges samlet).
Erhvervsejerlejligheden indeholder en høj stueetage hvor
der er indrettet kontorer, dels som åbent fælleskontor,

og dels med et lukket kontor, toiletter og kopirum. I un-
deretagen er der personalerum, køkken og mødelokale
og arkivrum. Derudover fire udlejede boliger. I ejendom-
mens gård er der 9 parkeringspladser.

NYHED

TIL SALG

 C

Areal 610 kvm Kontant kr. 5.500.000

ÅRHUSVEJ 32C/VORUP BOULEVARD 2A, 8940 RANDERS SV.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM TÆT PÅ CENTRUM

Sag 89200879 Boligudlejningsejendom tæt på centrum. Ejendommen er en
klassisk rødstensejendom beliggende på hjørnet af Århusvej og Vorup Bou-
levard. Ejendommen fremstår særdeles velvedligeholdt. Her er 10 lejlighe-
der i størrelsen 53-73 m² fordelt på to opgange. Derudover 3 garager og et
gårdområde samt kælder med vaskefaciliteter og depotrum. Lejlighederne
er generelt i god stand. De fleste lejligheder med nyere køkken/bad.

NYHED

TIL SALG

Areal 486 kvm Kontant kr. 4.300.000

VESTER TVÆRVEJ 2/VIBORGVEJ 35-37, 8920 RANDERS NV.

SOLID BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM TÆT PÅ BÅDE RANDERS
CENTRUM OG E45

Sag 89200888 2 solide boligudlejningsejendomme tæt på både Randers
centrum og E45
Ejendommene er opført i røde sten, med rødt tegltag og trævinduer med
termoruder – på Vester Tværvej 2/Viborgvej 35 er der i nyere tid skiftet tag
samt lavet zinkinddækninger på ejendommens kviste. 
Ejendommene indeholder i alt samlet 8 lejemål i gode størrelser fra 53 til 78
m². Lejlighederne har alle nyere køkkener – ligesom at badeværelserne er
løbende renoveret.

NYHED

TIL LEJE

Areal 5.593 kvm Årlig leje kr. 599.000

SKOVVADBROVEJ 1, 8920 RANDERS NV.

LAGEREJENDOM I DET NORDLIGE RANDERS.

Sag 89200289 Lagerejendom i det nordlige Randers.  Ejendommen ligger
kun 5 minutters kørsel fra E45 ved af-/tilkørsel Randers N. Ejendommen in-
deholder ca. 5.000 m² lager fordelt med ca. 1/3 koldt lager og ca. 2/3 isole-
ret og opvarmet lager. Desuden overdækket forplads på ca. 1.300 m². La-
geret har en kiphøjde på ca. 8,5 m og er velforsynet med porte, både i ni-
veau og med ramper. Desuden en mindre administration med tilhørende
velfærd.

NYHED

TIL LEJE

Areal ca. 160 kvm Årlig leje kr. 240.000

TORVEGADE 15, ST., 8900 RANDERS C.

NYT BUTIKSLEJEMÅL I RANDERS CITY

Sag 89200883 Nyt butikslejemål i Randers cityI den nederste del af Torve-
gade, i det gamle AJ Huset, udbydes nu butikslejemål på ca. 160 m². Leje-
målet vil blive ny-istandsat af udlejer, og kommende lejer vil derfor have mu-
lighed for at komme med ønsker til istandsættelsen. Ejendommens nærme-
ste naboer er bl.a. Frølund, Søstrene Grene, Decorate og Sparekassen
Kronjyllands city afdeling.

NYHED

TIL LEJE

Areal ca. 120 kvm. Årlig leje kr. 120.000

KIRKETORVET 4, ST., 8900 RANDERS C.

NY-ISTANDSAT LEJEMÅL I RANDERS INDRE BY

Sag 89200892 Lejemål på ca. 140 m² i Randers indre by. Lejemålets m² for-
deler sig på stort butikslokale i forskellige niveauer – og herudover mindre
kontor. Fra stueplan er der nedgang til fuld kælder, som ikke er inkluderet i
de ca. 140 m². Lejemålet vil dog blive ny-istandsat af udlejer, og lejer kan
derfor komme med ønsker til istandsættelsen.

NYHED

TIL LEJE

Areal 177-700 m² Årlig leje fra kr. 123.900

RÅDHUSTORVET 4, 2. OG 3. SAL, 8900 RANDERS C.

NOGLE AF BYENS FLOTTESTE KONTORLEJEMÅL I STØRRELSER
FRA 177 M² TIL CA. 700 M²

Sag 89200900 I en af byens flotteste og mest markante ejendomme udby-
des kontorlejemål i størrelse fra 177 m² til ca. 700 m². Overdådig stil med
flotte udsmykkede lofter, indgangsparti med marmor og udsmykning på loft,
vægge og døre. Udsigt direkte ned på Rådhustorvet og byens absolutte
centrum. Der er evt. mulighed for at leje P-pladser i ejendommens gård.

NYHED

TIL SALG

 C

Areal bolig/erhverv 290/1.194 kvm. Kontant kr. 5.800.000

FREDERIKSBERGVEJ 9, Ø. BJERREGRAV, 8920 RANDERS NV

FLOT BOLIG/ERHVERVSEJENDOM MED LET ADGANG TIL E45

Sag 89200774 Flot bolig/erhvervsejendom med let adgang til E45. Ejen-
dommen består af en erhvervsdel m/lager og administration og en bolig.
Boligen er 290 m² og er i en klasse for sig. Den bærer tydelig præg af stil og
sans for at passe på tingene. Erhvervsdelen er pt. udlejet men kan efter
nærmere aftale blive fri til købers disposition. Det er også muligt at opdele
ejendommen og således købe bolig eller erhverv alene

NYHED

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Mathias Larsen
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

TIL SALG

D
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Sag 89200887 Super velbeliggende ejendom med 5
ejerlejligheder (4 bolig og 1 erhverv - sælges samlet).
Erhvervsejerlejligheden indeholder en høj stueetage hvor
der er indrettet kontorer, dels som åbent fælleskontor,

og dels med et lukket kontor, toiletter og kopirum. I un-
deretagen er der personalerum, køkken og mødelokale
og arkivrum. Derudover fire udlejede boliger. I ejendom-
mens gård er der 9 parkeringspladser.

NYHED

TIL SALG

 C

Areal 610 kvm Kontant kr. 5.500.000

ÅRHUSVEJ 32C/VORUP BOULEVARD 2A, 8940 RANDERS SV.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM TÆT PÅ CENTRUM

Sag 89200879 Boligudlejningsejendom tæt på centrum. Ejendommen er en
klassisk rødstensejendom beliggende på hjørnet af Århusvej og Vorup Bou-
levard. Ejendommen fremstår særdeles velvedligeholdt. Her er 10 lejlighe-
der i størrelsen 53-73 m² fordelt på to opgange. Derudover 3 garager og et
gårdområde samt kælder med vaskefaciliteter og depotrum. Lejlighederne
er generelt i god stand. De fleste lejligheder med nyere køkken/bad.

NYHED

TIL SALG

Areal 486 kvm Kontant kr. 4.300.000

VESTER TVÆRVEJ 2/VIBORGVEJ 35-37, 8920 RANDERS NV.

SOLID BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM TÆT PÅ BÅDE RANDERS
CENTRUM OG E45

Sag 89200888 2 solide boligudlejningsejendomme tæt på både Randers
centrum og E45
Ejendommene er opført i røde sten, med rødt tegltag og trævinduer med
termoruder – på Vester Tværvej 2/Viborgvej 35 er der i nyere tid skiftet tag
samt lavet zinkinddækninger på ejendommens kviste. 
Ejendommene indeholder i alt samlet 8 lejemål i gode størrelser fra 53 til 78
m². Lejlighederne har alle nyere køkkener – ligesom at badeværelserne er
løbende renoveret.
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TIL LEJE
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LAGEREJENDOM I DET NORDLIGE RANDERS.
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kun 5 minutters kørsel fra E45 ved af-/tilkørsel Randers N. Ejendommen in-
deholder ca. 5.000 m² lager fordelt med ca. 1/3 koldt lager og ca. 2/3 isole-
ret og opvarmet lager. Desuden overdækket forplads på ca. 1.300 m². La-
geret har en kiphøjde på ca. 8,5 m og er velforsynet med porte, både i ni-
veau og med ramper. Desuden en mindre administration med tilhørende
velfærd.

NYHED

TIL LEJE
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TORVEGADE 15, ST., 8900 RANDERS C.

NYT BUTIKSLEJEMÅL I RANDERS CITY

Sag 89200883 Nyt butikslejemål i Randers cityI den nederste del af Torve-
gade, i det gamle AJ Huset, udbydes nu butikslejemål på ca. 160 m². Leje-
målet vil blive ny-istandsat af udlejer, og kommende lejer vil derfor have mu-
lighed for at komme med ønsker til istandsættelsen. Ejendommens nærme-
ste naboer er bl.a. Frølund, Søstrene Grene, Decorate og Sparekassen
Kronjyllands city afdeling.

NYHED

TIL LEJE

Areal ca. 120 kvm. Årlig leje kr. 120.000

KIRKETORVET 4, ST., 8900 RANDERS C.

NY-ISTANDSAT LEJEMÅL I RANDERS INDRE BY

Sag 89200892 Lejemål på ca. 140 m² i Randers indre by. Lejemålets m² for-
deler sig på stort butikslokale i forskellige niveauer – og herudover mindre
kontor. Fra stueplan er der nedgang til fuld kælder, som ikke er inkluderet i
de ca. 140 m². Lejemålet vil dog blive ny-istandsat af udlejer, og lejer kan
derfor komme med ønsker til istandsættelsen.

NYHED

TIL LEJE

Areal 177-700 m² Årlig leje fra kr. 123.900

RÅDHUSTORVET 4, 2. OG 3. SAL, 8900 RANDERS C.

NOGLE AF BYENS FLOTTESTE KONTORLEJEMÅL I STØRRELSER
FRA 177 M² TIL CA. 700 M²

Sag 89200900 I en af byens flotteste og mest markante ejendomme udby-
des kontorlejemål i størrelse fra 177 m² til ca. 700 m². Overdådig stil med
flotte udsmykkede lofter, indgangsparti med marmor og udsmykning på loft,
vægge og døre. Udsigt direkte ned på Rådhustorvet og byens absolutte
centrum. Der er evt. mulighed for at leje P-pladser i ejendommens gård.

NYHED

TIL SALG
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Areal bolig/erhverv 290/1.194 kvm. Kontant kr. 5.800.000

FREDERIKSBERGVEJ 9, Ø. BJERREGRAV, 8920 RANDERS NV

FLOT BOLIG/ERHVERVSEJENDOM MED LET ADGANG TIL E45

Sag 89200774 Flot bolig/erhvervsejendom med let adgang til E45. Ejen-
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Boligen er 290 m² og er i en klasse for sig. Den bærer tydelig præg af stil og
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ejendommen og således købe bolig eller erhverv alene

NYHED
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