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Kvist & Jensen As 
stAtsAutoriserede revisorer

Tronholmen 3 · 8960 Randers SØ · Telefon 8641 2100
www.kvistjensen.dk · randers@kvistjensen.dk

Få styr på tallene 
ring 86 41 21 00

• Fortløbende nummerering
• Stregkoder

• Almindelig tekst  
 • Tegn og logoer

• Arkskæring
• Omspoling 

• Og meget meget mere 

 

TLF. 86 41 99 68  •  www.avoetiketter.dk

ALT INDEN FOR TILTRYK

Bolther-Stensgaard A/S · Agerskellet 48 · 8920 Randers NV
Tlf. 8641 3824 · bolst@raunstrup.com · www.bolst.dk

•   Bygningsvedligeholdelse

•   Renoveringer af byggeri

•   Total- og hovedentrepriser

•   Stor- og fagentrepriser

•   Tømrer- og snedkerarbejde

•   Beton- og murerarbejde

•   Nybyggeri

•   Glarmesterarbejde

Digitalhuset Randers ApS  |  Holger Danskes Vej 11  |  8960 Randers  |  Telefon 86 43 93 00  |  www.digitalhuset-randers.dk

Frank løser opgaven!
Jeg gav Frank frie hænder, og vi fik en virkelig flot bog 
ud af det. Han er en dygtig håndværker, der lægger 
sin sjæl i opgaven. Han trykker bl.a. også vores labels 
og udvikler og producerer vores emballage. Selvom vi 
måske ikke skal have mere end 2.000 kasser, er han 
til at snakke med, også med en god pris…

Lars Bendix, grundlægger
Farm Mountain Coffee, Randers

Dit lokale trykkeri
Ring til Frank Kruse på 86 43 93 00 og få  
et kvalificeret bud på din næste trykopgave!

http://www.kvistjensen.dk
http://www.avoetiketter.dk
http://www.bolst.dk
http://www.digitalhuset-randers.dk


 4 SALG VIA PARTNERE OG  
INNOVATION GENNEM NETVÆRK
Hos Hounö har de for længst besluttet, at deres kombiovne skal være blandt de 
allerbedste på verdensmarkedet. Det har også betydet, at de har indset, at der er 
processer og discipliner, de skal have andre partnere og eksperter til at hjælpe 
med.

 6 HAR INGEN LOKALE KUNDER
De færreste lokale kender konsulentvirksomheden Tolstrup & Hvilsted, der holder 
til i Helsted. De har aktivt valgt Randers som domicil, på grund af placeringen.

 8 RANDERS PÅ VEJ MOD TOP 10
Står det til Randers’ borgmester, Claus Omann Jensen, er der ingen grund til at 
hvile på laurbærrene efter det store hop opad i Dansk Industri’s årlige undersø-
gelse, Lokalt Erhvervsklima. Dialog og synlighed over for erhvervslivet ligger bag, 
men der er plads til forbedringer.

 10 BILEN&BOSSEN:  
KALECHEN HAR ALDRIG VÆRET PÅ
Når Ulrich Jung tager ud i det grønne i sin Morgan fra 1977, er det mest for 
fornøjelsens skyld. Kalechen bliver aldrig brugt, heller ikke i regnvejr, for det er jo 
en bil uden tag.

 14 SKIFT VOGNPARKEN UD OG BLIV BEDRE 
KØRENDE MED FÆRRE UDGIFTER

 16 JEG GIDER IKKE SLØSERI

 20 MAN MÅ SELV SKABE SINE RAMMER
Personprofil Marketing- og Eventchef Lene Nørgaard, Randers 
Storcenter [forsidefoto]  Lene Nørgaard mener, man ikke kan forvente at få 
alt serveret her i livet. Man er nødt til at bidrage til de rammer, man selv ønsker, 
og dem har hun i landsbyen Værum, hvor hun bor klos op ad svigerforældrene, 
hvilket hun ser som en gave.

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

Magasinet Randers Biz er effektiv og målrettet kommunikation til 
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger i Randers-
området. 

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

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.) og Jens Nikolajsen.

Annoncer: Preben Hviid-Hansen, tlf. 40 80 08 03.

Oplag: 2.400 seks gange årligt. Samt online udgave til over  
400 abonnenter.

Tryk / distribution: Digitalhuset Randers ApS, tlf. 86 43 93 00 / Post 
Danmark til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer 
i Randers-området.

Næste nummer udkommer i uge 48.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes 
er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet 
med kildeangivelser efter gældende regler. 
Erhvervsprofilen, klummer og advertorials er 
betalte indlæg.
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Redoffice Kontorsupermarked
Toldbodgade 7 • 8900 Randers • Tlf.: 86 40 59 50 

www.kontorsupermarked.dk

TOTAL- HOVED- OG FAGENTREPRISE

VÆLG EN STABIL OG DYGTIG 
FAGMAND TIL DIN NÆSTE BYGGEOPGAVE
Har du brug for en tovholder?
Så er vi dem, du skal ringe til. 
Har godt samarbejde med andre faggrupper. Husk, 
du kan fratrække arbejdslønnen i skat – også ved 
vinduer, som er lavet på vores maskinsnedkeri. Tlf. 8642 8560

www.hans-kirk.dk

Få gratis magasinet digitalt inden den  
kommer med posten, tilmeld dig på:

www.randersbiz.dk
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Hos Hounö har de for længst besluttet, 
at deres kombiovne skal være blandt de 
allerbedste på verdensmarkedet. Det har også 
betydet, at de har indset, at der er processer 
og discipliner, de skal have andre partnere og 
eksperter til at hjælpe med.

Adm. dir. Morten Ammentorp Nielsen, Hounö
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Men lad os starte ved begyndelse. 
Den første ovn så dagens lys i en 
garage i 70’erne, fordi en af Hans 
Jørgen Hou-
møllers venner 
manglede en 
kombiovn, der 
både kunne 
varme vha 
konvektion og 
damp. Og sådan 
en kunne han 
sagtens lave. Han indså, at der var 
et marked, og efter et par år, var 
virksomheden grundlagt.

Eksport og partnerskaber
I dag er Hounö en virksomhed med 
100 ansatte, ejet af amerikanske 
Middleby Corporation. „Vi produ-
cerer alle vores kombiovne her i 
huset,“ fortæller adm. dir. Morten 
Ammentorp Nielsen. 95% af ov-
nene eksporteres og ender i profes-
sionelle køkkener over hele kloden. 
„Både Noma, Burger King og store 
krydstogtskibe er på kundelisten.“ 
Salget er sat op i et forhandler-
netværk med etablerede partnere. 

Konverterede konkurrent
„Vi har været gode til at få skabt 
nogle værdifulde partnerskaber. For 

eksempel er 
Benelux landene 
et væsentligt 
marked for os. 
Vi samarbejder 
med en familie-
drevet virksom-
hed, som er 
total leverandør 

af professionelt køkkenudstyr. For 
år tilbage producerede de selv nogle 
ovne, som ikke var helt teknologisk 
up to date. Deres kerneforretning 
havde med tiden også udviklet sig 
mere til salg og service. Derfor 
indgik vi i et ekstremt åbent samar-
bejde, der endte med en strategisk 
alliance, så vi nu leverer alle deres 
ovne i en langt højere kvalitet, 
målrettet deres 
specifikke kun-
desegmenter. 
Det giver os 
en god kritisk 
masse på netop 
det marked, og komplimenterer 
deres andre produkter perfekt,“ for-
klarer Morten, og anslår at omkring 

40% af Hounö’s 
produktion frem-
stilles som OEM 
(original equipment 
manufacturer), og 
dermed sælges 
under partnernes 
egne brands eller 
virksomheds-
navne. 

Made in  
Denmark
„Vi bruger rigtig 
mange ressourcer 
på markedsføring, 
og forretningen 

skal vækste på 
vores eget brand. 
Vi oplever, at der på 
verdensmarkedet 
er stor respekt og 
tillid til produkter, 
der kommer fra 

Danmark, ja faktisk fra hele Skandi-
navien,“ slår Morten fast, og fortæl-
ler, at hele bevægelsen omkring det 
nye nordiske køkken, har en stor 
brandingsværdi for virksomheden. 

„Vores spotlight er også flyttet fra 
at fortælle om alle vores produkters 
fortræffeligheder, til at fokusere på, 
hvad udbyttet er for slutbrugeren 
ude i køkkenet.“

Underleverandører og  
innovationsnetværk
Tidligere blev produktudviklingen 
både styret og udført af Hounö’s 
egne folk. „Vi ville selv være bedst 
til det hele, men da vi skulle udvikle 
en app til at styre ovnene, havde vi 
simpelthen ikke de kompetencer 
i huset. Derfor har vi nu et strate-
gisk samarbejde med eksperter i at 
udvikle Android applikationer.“ Der 

er også hyret 
specialister til lø-
bende at udvikle 
brugerfladen i 
applikationerne. 
„Vi kender tek-

nologien og betjeningen af ovnene, 
app-udviklerne kan programmere 
styringen og brugerfladen designes 
af psykologer og industrielle de-
signere.“ En stor fordel ved denne 
model er, ifølge Morten, at der ikke 
spildes en masse tid og at løsnin-
gerne hurtigt sidder lige i skabet. 
„Det er derfor heller ikke dyrere end 
at gøre tingene selv.“

Hounö har også et innovations-
netværk, hvor de mødes med en 
række af deres største kunder. „Vi 
skaber et innovationsrum og får 
input fra hele verden. På den måde 
kan vi spotte nogle af deres reelle 
behov, så vi kan forbedre og udvikle 
vores produkter.“ Kunderne indgår 
meget åbent, fordi deres markeder 
er meget forskellige, og de ikke 
konkurrerer med hinanden. „Vi facili-
terer dem i processen, og det er i 
det rum, vores næste generation af 
ovne bliver skabt,“ slutter Morten.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Made in Randers

SALG VIA PARTNERE OG  

INNOVATION GENNEM NETVÆRK
  VI INDGIK I ET 

EKSTREMT ÅBENT 
SAMARBEJDE, DER 
ENDTE MED EN 
STRATEGISK ALLIANCE

  VI SKABER ET INNO-
VATIONSRUM OG FÅR 
INPUT FRA HELE VERDEN
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  DET ER VIGTIGT 
FOR KULTUREN, AT 
VI IND I MELLEM ER 
SAMLET

Ejerleder Søren Hvilsted, Tolstrup & Hvilsted
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De færreste lokale kender konsulentvirksomheden 

Tolstrup & Hvilsted, der holder til i Helsted. De 

har aktivt valgt Randers som domicil, på grund af 

placeringen.
Tolstrup & Hvilsted er stiftet i 2011 
af de to ejere Per Tolstrup og Søren 
Hvilsted. „Vi har begge i mange 
år været indkøbschefer i kom-
munalt regi,“ fortæller Søren om 

baggrunden for virksomhedens 
fødsel. „Vi kunne se et stort hul 

i markedet for rådgivning inden 
for offentlig udbud. Kun et par 
af de store rådgivningshuse 
har mindre afdelinger, der 
hovedsageligt beskæftiger 
sig med større byggepro-
jekter.“

Infrastrukturen vigtigst 
„I nogle år sad vi og nørdede 
i et baglokale i Viborg.“ Men 

i takt med, at virksomhe-
den voksede, opstod 
behovet for bedre og 
større rammer. „Per 
bor i Viborg og jeg i 

Aarhus, så vi kiggede 
på hinanden og på et 

kort, og var enige om, at 
finde en placering, hvor vi 

kunne dele køretiden.“ 

Valget faldt på Randers, og place-
ringen tæt på E45 var vigtig. „Det 
ville være tåbeligt, at finde et sted i 
midtbyen. Her bor vi kun halvandet 
minuts kørsel fra motorvejen, og det 
har reduceret 
vores transport-
tid.“ Som et 
element i beslut-
ningen, peger 
Søren også på 
økonomien. „Fri parkering og lavere 
huslejepriser betyder selvfølgelig 
også en del.“

Opgaver i hele landet
Søren oplever hver dag den mar-
kante køkørsel på indfaldsvejene til 
Aarhus. „Den eneste fordel ved at 
etablere os i Aarhus, ville være, at 
det blev lettere for vores kunder og 
medarbejdere fra Københavnsom-
rådet at besøge os,“ mener Søren, 
og fortæller, at kundegruppen er 
kommuner, regioner og alle andre 
offentlige myndigheder. „Vi sidder 
på nogle af de største offentlige 
udbud. Det er for eksempel tunge 

it projekter eller konkurrenceudsæt-
telse af kommunale kerneopgaver 
som pleje, taxakørsel og vedligehol-
delsesopgaver. Fordi vi har en del 
kunder i hovedstadsområdet, har vi 
åbnet et kontor på Frederiksberg, 
der kan servicere dem.“

Fælles kultur
Hovedparten af firmaets medarbej-
dere bor inden for voldene i Aarhus 
og er typisk jurister. „De enkelte 
medarbejdere har let adgang til det 
overordnede vejnet her fra Helsted. 

Og da vi er 
meget på lan-
devejen, er det 
rigtig vigtigt for 
medarbejdermo-
tivation.“

De to ejerledere er meget 
opmærksomme på, at de selv er 
kulturbærere. „Det er vigtigt for kul-
turen, at vi ind i mellem er samlet, 
fordi vores ånd og kvalitetsstandar-
der skal spejles ned i opgaverne. 
Det gør vi med sparring og videns-
deling. Derfor holder vi en to timer 
lang videokonference hver anden 
fredag eftermiddag, hvor alle medar-
bejderne deltager,“ slutter Søren.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Derfor Randers

  DET VILLE VÆRE 
TÅBELIGT, AT FINDE ET 
STED I MIDTBYEN



1. Ikast-Brande
2. Herning
3. Skanderborg
4. Hedensted
5. Favrskov
6. Vejen
7. Greve
8. Billund
9. Høje-Taastrup
10. Middelfart
11. Ishøj
12. Furesø
13. Esbjerg
14. Aabenraa
15. Rebild
16. Kolding
17. Holbæk
18. Lyngby-Taarbæk
19. Odder
20. Holstebro
21. Viborg
22. Sorø
23. Køge
24. Herlev
25. Vesthimmerland
26. Slagelse
27. Varde
28. Haderslev
29. Ringkøbing-Skjern
30. Horsens
31. Assens
32. Kalundborg
33. Vejle
34. Gladsaxe
35. Allerød
36. Randers
37. Fredericia
38. Silkeborg
39. Tønder
40. Jammerbugt
41. Gentofte
42. Hillerød
43. Roskilde
44. Hvidovre
45. Skive
46. Morsø
47. Mariagerfjord
48. Lolland
49. Kerteminde
50. Brønderslev
51. Albertslund
52. Lemvig
53. Frederikshavn
54. Vallensbæk
55. Aalborg
56. Nordfyn
57. Rudersdal
58. Glostrup
59. Ballerup

Står det til Randers’ borgmester, Claus Omann Jensen, er 

der ingen grund til at hvile på laurbærrene efter det store 

hop opad i Dansk Industri’s årlige undersøgelse, Lokalt 

Erhvervsklima. Dialog og synlighed over for erhvervslivet 

ligger bag, men der er plads til forbedringer.

En forståeligt tilfreds Claus Omann 
Jensen kunne forleden høste 
frugterne af en målrettet indsats 
for at skabe bedre rammer for 
erhvervslivet i Randers. Med besøg 
på virksomheder i kommunen hver 
mandag formiddag har borgmeste-
ren været med til at styrke dialogen 
med erhvervslivet i den grad, hvilket 
har været med til at skubbe Randers 
op på ranglisten i DI’s undersøgelse 
til en 36. plads fra en 79. sidste år.

„Vi har sat fokus på at skabe de 
bedste rammer for erhvervslivet i 
Randers. Vi har været udadvendte 
og besøgt virksomhederne rigtig 
meget, vi har lyttet til dem og 
reageret på de ønsker og forslag, 
de har haft. Samtidigt har vi lavet et 
erhvervsserviceteam med én ind-
gang ind til kommunen for virksom-
hederne,“ fortæller Claus Omann 
Jensen.

I DI Randers-Norddjurs er Per 
Hastrup formand og til dagligt 
administrerende direktør i Prodan 

A/S i Randers. Han er enig med 
borg mesteren om, at den øgede 
synlighed hos erhvervslivet har givet 
bonus i undersøgelsen, men han 
påpeger, at der er områder, hvor der 
er behov for en øget indsats.

Ligger dårligt med  
at betale regninger
„Randers ligger nummer 91 ud af 
96 med betaling af regninger til 
tiden. Det skuffer mig. Vi oplever 
desværre generelt, at store kunder 
tror, de kan tillade sig det,“ mener 
Per Hastrup.

Claus Omann Jensen har selv un-
dret sig over den dårlige placering, 
kommunen har fået på det punkt 
og har boret i det. Ved nærmere 
granskning har det overraskende 
vist sig, at antallet af forfaldne faktu-
raer i kommunens system er faldet 
fra 14-18 procent til 8-13 procent.

„Faktisk har vi forbedret os på det 
punkt, selv om vi er gået tilbage i 
undersøgelsen. Enten er de andre 

kommuner i landet blevet endnu 
bedre, eller vores virksomheder har 
vurderet os hårdt. Men vi bør slet 
ikke have forfaldne fakturaer, så 
vi arbejder på fuldt tryk for at løse 
det,“ forsikrer borgmesteren.

Vil af med dækningsafgiften
Et andet indsatsområde, borg-
mesteren ifølge Per Hastrup bør se 
på, er beskatningen, hvor Randers 
ligger lavt i undersøgelsen. Især på 
erhvervsskatter ligger kommunen 
med en 87. plads langt nede.

„Vi har besluttet at sænke dæk-
ningsafgiften i 2018 og 2019 med 
en halv promille, så der er forbedrin-
ger på vej. Efter min mening bør vi 
slet ikke have dækningsafgift, som 
er en ren erhvervsskat, og jeg vil 
kæmpe for at afvikle det helt. Men 
det kræver et kvalificeret flertal i 
byrådet,“ forklarer Claus Omann 
Jensen.

Der er altså plads til forbedringer 
og derfor mulighed for Randers at 
kravle endnu højere op på ranglisten 
i DI’s undersøgelse de kommende 
år. Borgmesteren har da heller ikke 
tænkt sig at læne sig tilbage. Han 
har en klar ambition:

„Næste år ligger vi i top 20, og 
min ambition er, at vi en dag er i top 
10!“

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
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RANDERS PÅ VEJ MOD TOP 10
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Tog-klynge 
Tre lokale underleverandører har planer om at 
etablere en klynge af virksomheder, der vil foku-
sere på togindustrien. Det er Nordhavn A/S, Ran-
ders Tandhjulsfabrik A/S og Projector A/S der står 
bag initiativet. De tre er i forvejen leverandører af 
komponenter til togindustrien. De to sidstnævnte 
har netop deltaget på den internationalt aner-
kendte messe inden for tog- og jernbanebranchen 
i Jönköping, Nordic Rail 2015.

Randers Stadion
Gødningsfirmaet BioNutria Danmark har frem til 
31. oktober 2018 overtaget navnesponsoratet 
af Randers Stadion, der dermed skifter navn fra 
AutoC Park Randers til BioNutria Park Randers.
BioNutria Danmark ser store eksponerings-
muligheder i navnesponsoratet: „Efter at vi i en 
årrække har leveret gødning til 180 golfbaner i 
Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Østrig, går 
vi nu målrettet efter de private husstande med 
vores plænebakker, der er gødning til græsplænen 
i private hjem. Vi går bevidst efter at opnå en mar-
kedsandel i Danmark på mindst 10 procent. Vi ser 
derfor navnesponsoratet som et enormt ekspo-
neringsvindue,“ udtaler adm. dir. Ove Andersen, 
BioNutrias.

Erhvervsuddannelser
I dag vælger kun knap hver femte ung en 
erhvervsuddannelse. Kun godt halvdelen gen-
nemfører, og her er mangel på praktikpladser en 
af årsagerne.
Paradokset med et kæmpe behov for faglærte 
på den ene side og ringe søgning blandt de unge 
til erhvervsuddannelse samt mangel på prak-
tikpladser på den anden side, har fået Region 
Midtjylland i regi af Vækstforum til at øge fokus 
på erhvervsuddannelserne.
Indsatsen bygger på en analyse, som Pluss har 
gennemført på vegne af Region Midtjylland. 
Den har både kortlagt praktikpladspotentialet i 
virksomhederne og de unges adfærd i forhold til 
valg af erhvervsuddannelse, og bygger på mere 
end 2.500 spørgeskemabesvarelser fra unge, 
samt praktikplads godkendte og ikke praktikplads 
godkendte virksomheder. 
Analysen anbefaler en række indsatser der dels 
skal skaffe flere praktikpladser, dels skal højne de 
unges kendskab til erhvervsuddannelserne.

OK at smide tøjet på tanken
Blå Kors har indgået et samarbejde med OK Plus 
på Mariagervej i Randers N om opstilling af en 
indsamlingscontainer til brugt tøj.
„Social ansvarlighed fylder for OK Plus, og derfor 
vil vi meget gerne huse Blå Kors’ containere og 
dermed også støtte op om genbrugstankegangen. 
Samtidig har det den betydning for lokalsamfun-
det, at flere serviceydelser bliver samlet, idet vo-
res stationer allerede fungerer som fx postbutik. 
Nu har borgerne så også mulighed for at aflevere 
deres tøj til genbrug ved deres OK Plus butik,“ 
siger adm. dir. Michael Djarnis, OK Plus.

www.randersbiz.dk · okt/nov 2015

  VI BØR SLET IKKE HAVE FORFALDNE FAKTURAER, 
SÅ VI ARBEJDER PÅ FULDT TRYK FOR AT LØSE DET
Borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune

  VI OPLEVER DESVÆRRE GENERELT, AT STORE 
KUNDER TROR, DE KAN TILLADE SIG DET
Formand og adm. direktør Per Hastrup, DI Randers-Norddjurs og Prodan A/S

RANDERS PÅ VEJ MOD TOP 10
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Morgan
Byggeår 1977
Antal fremstillet 1.400
Slagvolumen 2,2 liter
Effekt 145 HK
Acceleration 0-100 6,5 sekunder
Tophastighed 200 km/t
Antal cylindre 4

http://www.dahllaw.dk
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Dækningsafgift sænkes
Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti 
har indgået forlig om budget 2016-2019. Forligs-
partierne har fokus på at sikre den fremtidige 
vækst, velfærd og service i kommunen. 
Jobcenteret skal blive endnu bedre til at kende 
virksomhedernes behov for arbejdskraft. Der-
for afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt til 
at styrke beskæftigelsesindsatsen. Dæknings-
afgiften bliver med budgetforliget sat ned med 0,5 
promille i både 2018 og 2019.
„Jeg er rigtig glad for, at vi har et bredt budget-
forlig. Det tager afsæt i, at Randers Kommune 
geografisk ligger attraktivt, og at vi har en spi-
rende optimisme i erhvervslivet. Dermed er det 
tid til at styrke vækst og udvikling, som er vejen 
til at sikre fremtidens velfærd og service. Det gør 
vi ved at skabe gode bosætningsmuligheder og 
rammevilkår for virksomheder,“ siger borgmester 
Claus Omann Jensen.

Randers Arkitekten hædret
DI Randers-Norddjurs har belønnet Randers Arki-
tekten med deres Initiativpris 2015. Virksomheden 
har haft markant fremgang siden Brian Andersen, 
for godt fire år siden, begyndte karrieren som 
selvstændig erhvervsdrivende med nul kunder. I 
dag har han kunder overalt i landet og har netop 
ansat medarbejder nummer 11.
„Alt for mange iværksættere forbliver en-mands-
firmaer. For det kræver mod og vilje at sætte flere 
skibe i søen og skabe yderligere vækst, uden at 
hele læsset vælter. Det er lykkes for Randers Arki-
tekten, og der er brug for virksomheder som den. 
For uden nye virksomheder og løbende fornyelse 
og innovation, vil der være mindre skat til samfun-
det, og færre penge til velfærd,“ siger formand for 
DI Randers-Norddjurs og adm. dir. for Prodan A/S, 
Per Hastrup.

Flere biler
Motorvejsstrækningen rundt om Randers har ud-
viklet sig markant de sidste 20 år. Nye tal fra Vej-
direktoratet viser, at hvor der i 1994 dagligt kørte 
19.718 biler på strækningen, kørte der sidste år 
40.137, eller flere end dobbelt så mange.
„Tallene viser, at der blev sat rekord sidste år. 
Aldrig før har danskerne tilbagelagt så mange kilo-
meter på motorvejsnettet, som de gjorde i 2014,“ 
siger vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet.

Stor forskel på gebyr
En ny analyse fra Dansk Byggeri af erhvervsvenlig-
heden i affaldssektoren viser, at der er stor forskel 
på, hvor meget lokale virksomheder skal slippe 
i årligt administrationsgebyr hos de kommunale 
genbrugspladser. Det er et ekstra gebyr, som 
virksomhederne er forpligtet til at betale en gang 
om året – også selv om de ikke bruger genbrugs-
pladserne. Det kommer oven i den betaling, som 
virksomhederne skal af med, hver gang de læsser 
deres affald af på en genbrugsplads. Priserne i og 
omkring Randers er (i kr.): Favrskov (Ikke oplyst), 
Norddjurs 0, Randers 260, Syddjurs 0, Aarhus 200.

www.randersbiz.dk · okt/nov 2015

Ulrich Jung 
købte sin Mor-

gan i 1995, da 
han netop havde 

stiftet sit firma, 
Standleje.dk, som leve-

rer alt til messer. Han købte 
den af den første ejer, en læge, som 
brugte den til hjemmebesøg og var 
kendt i hele omegnen af Havndal 
for det. For Ulrich var Morganen en 
drengedrøm, som gik i opfyldelse.

Da han i 2000 giftede sig med 
Connie, valgte parret at køre på bryl-
lupsrejse til Sydengland i Morganen. 
Turen gik ned igennem Europa og 
med færge over Den Engelske 
Kanal til Dover og videre helt over til 
blandt andet Stonehenge.

„Da vi var nået til Bruxelles på 
vejen over, sprang en mand plud-
selig frem og forærede Connie en 
buket blomster, han havde købt til 
sin kone. Manden havde set hjertet 
med „Nygifte“ på bagsmækken og 
syntes, vi skulle have blomster,“ 
husker Ulrich.

Kører under vanddråberne
Turen til England er den længste, 
han har haft Morganen ude på. I dag 
bliver den mest brugt til fornøjelses-
ture til for eksempel Kalø om 
tirsdagen og en årlig tur til Skagen 
med overnatning. Det er så uden 
børnene, som er blevet for store til 
at sidde bagi på hattehylden. Connie 
kan godt finde på at køre på indkøb i 
den eller en gang imellem tage den 
i skole, hvor hun er lærer. Det giver 
point hos eleverne.

Ulrich har haft den helt op på 
tophastigheden 200 kilometer i 
timen. Når han kører over 100, og 
det regner, flyver dråberne hen over 
personerne i bilen, og regner det, 
mens de er i byen og ikke kan køre 
så hurtigt, holder han ind under et 
træ, for en Morgan er en bil uden 
tag. Kalechen har aldrig været på.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

KALECHEN  
HAR ALDRIG VÆRET PÅ

Når Ulrich Jung tager ud i det grønne i 
sin Morgan fra 1977, er det mest for 

fornøjelsens skyld. Kalechen bliver 
aldrig brugt, heller ikke i regnvejr, 
for det er jo en bil uden tag.



http://www.toyota-grenaa.dk
http://www.toyota-randers.dk
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KLUMME – ADVOKAT

LEASING AF BILER
Hvilke typer leasingkontrakter findes der, og hvad 
skal man passe på? 

Leasing har vundet stor udbre-
delse i Danmark ved erhver-
velse af biler, hvilket gælder 
for både erhvervsdrivende og 
private personer. For mange er 
leasing dog stadig ukendt og 
svært at gennemskue.

Leasing er ikke bare leje af 
en bil, men et alternativ til et 
køb. I modsætning til et køb 
vil leasingtager ikke blive ejer 
af bilen, men alene opnå en 
brugsret til bilen. Overordnet 
findes der to former for lea-
sing: Finansiel- og operatio-
nel leasing.

Finansiel leasing side-
stilles med et lånefinansie-
ret køb af en bil, med den 
forskel, at ejendomsretten 
til bilen forbliver hos lea-
singselskabet. Risikoen for 
bilen påhviler leasingtager, 
ligesom leasingkontrakten 
vil være uopsigelig i den 
aftalte periode. Leasing-
tager skal selv betale for 

service og reparation og 
bilen. Endvidere er der det 
særlige ved finansiel leasing, 
at leasingtager ved leasing-
aftalens udløb, selv skal anvise 
en køber, som vil overtage bilen 
til den restværdi, leasingtager 
og leasingselskabet har fastsat i 
leasingaftalen.

Ved operationel leasing opnår 
leasingtageren brugsret til bilen, 
og leasingselskabet afholder 
udgifterne til service- og vedlige-
holdelse. Det mest fremtrædende 

punkt ved operationel leasing er 
dog, at leasingtager efter endt lea-
singperiode blot kan aflevere bilen 
tilbage til leasingselskabet, som har 
risikoen for restværdien af bilen. 

Herunder findes der forskellige 
typer af finansiel- og operationel-
leasing, fx flexleasing og split-
leasing. Leasingtyperne er meget 
forskellige, og da der ikke findes en 
særlig lovgivning om leasing i Dan-
mark, skal de juridiske konsekven-

ser af den pågældende 
leasingaftale udledes 
af selve kontrakten. 
Det er derfor vigtigt 

at gennemgå sine leasingkontrakter 
ganske nøje, ligesom det er vigtig at 
undersøge hvilken leasingform, der 
vil være bedst for den enkelte.

Typiske faldgrupper
Som leasingtager er det vigtigt 
at kende sit kørselsbehov i den 
periode, som leasingkontrakten gæl-
der. Det gælder både størrelsen på 
bilen og antallet af kilometer, som 
man forventer at køre. Får leasing-
tager behov for en større bil midt 
i leasingperioden, skal man typisk 
betale nyt indskud, ligesom man 
ikke får det allerede betalte indskud 
tilbage.

Hvis leasingtager efter leasing-
aftalens indgåelse får behov for 
at køre flere kilometer end dem, 
der er indeholdt i leasingaftalen, 
kan det blive dyrt. Overskrides 
kilometer grænsen i leasingaftalen, 
vil leasingselskabet være berettiget 
til ekstrabetaling. Her tager leasing-
firmaerne typisk mellem 2 og 5 kr. 
pr. ekstra kilometer.

Ændres leasingtagerens kørsels-
behov, kan det derfor være fordel-
agtigt at opdatere leasingaftalen 
i overensstemmelse med det 
ændrede kørselsbehov. Det er dog 
vigtigt, at man som leasingtager ved 
aftalen indgåelse sikrer sig, at dette 
er muligt. 

I erkendelse af, at det ikke altid er 
muligt, at forudsige sit kørselsbehov 
flere år ud i fremtiden, bør man som 
leasingtager endvidere sikre sig, 
at man kan komme ud af kontrak-
ten igen inden for en overskuelig 
periode. 

Leasingtager skal ved afleverin-
gen af en leaset bil udbedre eventu-
elle buler og skader. Dette kan resul-
tere i en stor, uventet efterregning. 
Som en sikkerhed kan leasingtage-
ren ved indgåelsen af kontrakten 
med fordel kræve indskrevet, at en 
uvildig kontrolinstans (fx FDM) skal 
tjekke bilen for skader og andet, når 
bilen afleveres.

Af advokatfuldmægtig Jens Amstrup Møller, 
DAHL Advokatfirma., www.dahllaw.dk

www.randersbiz.dk · okt/nov 2015
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Er din vognpark i virksomheden 
mere end tre år gammel, bør du lige 
ofre den lidt opmærksomhed, for 
der er sandsynligvis penge og en 
masse besvær 
at spare, hvis 
du skifter den 
ud til en nyere. 
Afhængigt af, 
hvor meget 
dine biler kører, 
bilernes stør-
relse, hvordan de er indregistreret 
og finansieret, kan der være mange 
tusind kroner per køretøj at hente.

„Også her i Randers ser jeg 
mange gamle, slidte firmabiler, som 
er alt for dyre for ejerne at køre i. I 
min optik burde de have en mere 
præsentabel vognpark. Faktisk er 
det sådan, at man næsten hver gang 
samlet sparer penge ved at skifte til 
nye biler,“ vurderer Jesper Thomas-
sen.

Han er salgschef i Bilhuset 
Haldrup på Århusvej i Randers. Her 
fører han mærkerne Nissan, Honda 
og Opel, men hans argumenter 
gælder selvfølgelig alle bilmærker. 
Der er mange 
penge at hente 
ved at købe nye 
biler, selv hvis 
de gamle er 
betalt. Grunden 
er, at gamle biler 
som regel er dyre i reparationer, for-
bruger mere brændstof og er dyrere 
i grøn ejerafgift. Hertil kommer, at 
vognparken ofte ikke dækker det 
egentlige behov.

Rådgiver om bedste løsning
„En af vores kunder havde en vare-
vogn på tre et halvt tons, som han 
betalte en grøn ejerafgift på 12.000 
kroner for. Sammen fandt vi frem 
til, at en mindre bil kunne gøre det. 
Nu har han en bil, der passer til hans 
behov, hans kone har også en bil nu, 
og oven i hatten sparer han 3.000 
kroner om året,“ fortæller Jesper 
Thomassen.

Han har mange flere eksempler 
på løsninger, der stiller kunden 
bedre med nye biler. Opbygning 
og indretning af varevogne klarer 

Bilhuset også. 
Det kan være 
komplekst at 
gennemskue, 
hvad der er den 
bedste løsning, 
og om det kan 
betale sig at 

skifte et eller flere køretøjer ud. 
Derfor tilbyder Bilhuset Haldrup at 
gennemgå virksomheders bilpark, 
afklare behovet og regne på løsnin-
ger.

Kend din månedlige udgift
„Vi giver rådgivning om løsninger, 
og hvor meget de kommer til at 
koste. Det er gratis, og vi forventer 
ikke, at kunden tager imod vores 
tilbud. Det sker jævnligt, at vi finder 
frem til, at kunden allerede har den 
rigtige løsning, og så er den ikke 
længere,“ forklarer Jesper Thomas-
sen.

Han har solgt biler i 23 år og har 
en fortid i lea-
singbranchen. 
Derfor er han 
lidt af en ekspert 
på sit område og 
kan finde en hvil-
ken som helst 

finansieringsmodel, der er optimal 
for kunden. Ved at vælge leasing 
forsvinder problemet med værditab, 
og ønsker kunden på forhånd at 
kende sin månedlige udgift, er en 
serviceaftale at foretrække.

Bilhuset Haldrup er en gammel 
Randers-forretning med solidt lokal-
kendskab. Der er cirka 40 ansatte, 
som tilsammen har en stor viden 
om biler og finansiering. Forretnin-
gen følger trenden med at samle 
flere bilmærker under samme tag 
for at give kunderne større valg-
muligheder.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Der er alt for mange gamle varebiler på vejene, hvilket 

giver et dårligt indtryk af virksomheden, de kører for. 

Ved at få gennemgået sin vognpark kan mange af de 

virksomheder få nye og flotte biler, der præcist dækker 

deres behov. De kan også få dem finansieret, så den 

månedlige ydelse er kendt, fast og oftest lavere.

  VI GIVER RÅDGIVNING 
OM LØSNINGER, OG HVOR 
MEGET DE KOMMER TIL AT 
KOSTE

  FAKTISK ER DET 
SÅDAN, AT MAN NÆSTEN 
HVER GANG SAMLET 
SPARER PENGE VED AT 
SKIFTE TIL NYE BILER
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 SKIFT VOGNPARKEN UD OG BLIV  

 BEDRE  
KØRENDE  
  FÆRRE  
UDGIFTER

 M
ED

Salgschef Jesper Thomassen, Bilhuset Haldrup
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Med overtagelsen af Vorup El har 
Frank Andersen nu i alt fire el- 
forretninger. Men han køber ikke 
hvad som helst, for han lægger vægt 
på, at han overtager en forretning, 
der passer til de krav han har til sin 
egen virksomhed samt det, hans 
kunder efterspørger.

„Vi overtog Vorup El, fordi forret-
ningen var kendt for at levere god 
kvalitet. For mig er det vigtigt at få 
de kunder med, som sætter pris 
på kvalitet. Jeg kunne ikke finde på 
at overtage en forretning, der ikke 
er kendt for at levere et ordentligt 
stykke arbejde,“ fortæller Frank An-
dersen, ejer af 
FA-EL, som nu 
består Mariager 
El, Spentrup 
El, Fårup El og 
altså senest 
Vorup El.

Vorup el flytter i nye lokaler med 
facade ud til Århusvej i Randers. 
Frank Andersen havde behov for 
gode lokaler på en god beliggen-
hed, og hvor der er mulighed for at 
udvide, når der bliver behov for det. 
Det fandt han netop i de lokaler, der 
i sin tid blev anvendt til udstilling af 
den hedengangne Ellert. Fredag den 
2. oktober var der reception i de nye 
lokaler.

Overvågning på smartphone
„Med overtagelsen tilfører vi Vorup 
El nye kompetencer. Tavleproduk-
tion, Plc- og HMI-programmering, 

JEG GIDER IKKE 

SLØSERI

Når man overtager en 

virksomhed, følger kunderne 

med. Derfor er det vigtigt, 

at både virksomhedens 

kvalitetsniveau og kunderne, som 

efterspørger netop den kvalitet, 

passer til det, man selv leverer.

Ejer Frank Andersen, FA-EL

  FOR MIG ER DET 
VIGTIGT AT FÅ DE 
KUNDER MED, SOM 
SÆTTER PRIS PÅ 
KVALITET
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automatiske brandanlæg samt 
termografering er nogle af de nye 
ting, vi kan tilbyde,“ lover Frank 
Andersen.

Vorup El’s nuværende kunder 
kan dermed få lavet flere slags 
el-opgaver end før. Senest har 
FA-EL fået stor 
succes inden 
for landbruget 
med systemer 
til overvågning 
af foderstof. 
Det er blevet til 
en del styringer 
til siloanlæg. Samtidigt med at nye 
generationer kommer til, bliver flere 
og flere af anlæggene overvåges via 
smartphone.

Ved at eje fire el-forretninger 
sikrer FA-EL, at de 
eksperter, som 
er ansat har 

noget at lave på deres område 
samtidigt med, at de fire forretnin-
ger stadigt hver især er den lokale 
el-leverandør. Med i alt 35 ansatte 
kan Frank Andersen til hver af de 
fire lokale forretninger trække folk til 
fra en eller flere af de andre.

Alle ansatte 
bliver
Frank Andersen 
er i øvrigt selv 
i sin tid udlært 
netop hos Vorup 
El. Han er ud-

dannet både stærkstrømstekniker 
og el-installatør. At han har over-
taget sin tidligere læreplads er ikke 
tilfældigt.

„Tingene skal være i orden. Jeg 
gider ikke sløseri. Vorup El har et 

godt ry, og jeg 

vil føre den gode kvalitet i arbejdet 
videre. Derfor overtog jeg netop 
den forretning, og jeg kan med stor 
glæde konstatere, at samtlige med-
arbejdere hos Vorup El har valgt at 
blive og arbejde for mig,“ fortæller 
Frank Andersen.

FA-EL har stor kompetence i at 
lave styretavler til mange forskel-
lige slags automatisk produktion og 
er certificeret til at sælge i USA og 
Canada. Virksomheden har kunder 
i hele landet og en del store i Ran-
ders, især offentlige virksomheder. 
Licitationsprojekter, hvor FA-EL pro-
jekterer fra bunden, dokumenterer 
og installerer fylder mere og mere i 
forretningen.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

  VORUP EL HAR 
ET GODT RY, OG JEG 
VIL FØRE DEN GODE 
KVALITET I ARBEJDET 
VIDERE
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Vi yder troværdig og
professionel rådgivning
Vi har en stor indsigt i lokale markedsforhold samt et
bredt netværk, du som kunde får gavn af. Du opnår opti-
mal markedsføring af din ejendom via vores alsidige mar-
kedsplatform.
Skal du sælge en ejendom, har du planer om at investe-
re, har brug for en vurdering eller kompetent rådgivning?

Østervold, Randers
Så kontakt os på tlf. 7020 3911

Sag 5878Butik/Udstilling med værksted og lager.

NYHED
Randers SØ - Grenåvej 32
Præsentabel erhvervsejendom p.t.
anvendt til automobilforretning
med udstilling og værksted belig-
gende med facade til Grenå-
vej. Sælger flytter deres forretning
til nyopført naboejendom. Evt.
overtagelse af inventar og løsøre.
Grenåvej 28 kan også enten lejes
eller købes.

TIL SALG

Kontantpris kr. 4.600.000
Etageareal m2 714
Grundareal m2 1.398

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 7620Butik og detail.

Randers C - Sct. Mortens Gade 4
Meget velbeliggende butikslejemål i strøgga-
de tæt på hjørnet af Sct. Mortens Gade og
Torvegade. Gaderne indgår i det meget velbe-
søgte gågadesystem i midtbyen. Vareeleva-
tor.

TIL LEJE

UDLEJET

Vi søger 
butikslejemål 
i Randers C

Tlf. 7020 3911

Vi oplever en øget 
efterspørgsel på butiks-
lejemål i Randers C og 
søger derfor lokaler til 
udlejning.

Du kan trygt henvende 
dig til os og aftale en 
uforpligtende drøftelse 
af netop din sag.
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Viborg
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Vesterbrogade 14 · 8800 Viborg
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7803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911

Sag 6203-2Investeringsejendom.

NYHED
Randers C - Torvegade 21
Velbeliggende byejendom i Ran-
ders indeholdende butikker, konto-
rer og boliger. Består af tre etager
med tagrum og fuld kælder. I stue-
etagen er lejemålene Søstrene
Grene og guldsmedeforretning. På
1. sal er udlejet en bolig samt la-
ger/kontor til Søstrende Grene. Øv-
rige arealer er til køber disposition.

TIL SALG

Kontantpris kr. 11.500.000
Etageareal m2 1.925
Sekundært areal m2 947

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 6203-1Byejendom.

NYHED
Randers C - Torvegade 15
Ejendommen er opført i fire etager
med udnyttet tagetage og fuld kæl-
der. Stueetage og kælder er indret-
tet til butik for AJ Huset, 1. og 2 sal
til kontorer, 3. sal til kontor og be-
boelse. Fælles gårdareal til vareaf-
læsning og parkering. Ejendom-
men overtages tom til købers dis-
position.

TIL SALG

Kontantpris kr. 10.000.000
Etageareal m2 1.338
Sekundært areal m2 450

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 6329Produktion og lager.

SYNLIG FRA HOVEDLANDEVEJEN.

Gjerlev J - Mercurvej 10
Ejendommen er beliggende i er-
hvervsområde i den nordlige del af
Gjerlev J. Lager-/produktionshallen
er opført i to tempi, da bygningen
er tilbygget i 2000. Porte i størrel-
sen 2,4 x 3m. I den søjlefri hal er
højden ved spærfod 3m, i kip
4,75m. Synlig fra hovedlandevejen
mellem Randers og Hadsund.

TIL SALG

Kontantpris kr. 2.075.000
Etageareal m2 1.066
Grundareal m2 4.878

Randers  tlf. 7020 3911

http://nyboligerhverv.dk/randers


An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Randers/Viborg/Skive

Randers C Østervold 42, 2. · 8900 Randers C
8903@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911
nyboligerhverv.dk/randers

Viborg

Skive

Vesterbrogade 14 · 8800 Viborg
8803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911
Resenvej 57 · 7800 Skive
7803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911

Sag 6203-2Investeringsejendom.

NYHED
Randers C - Torvegade 21
Velbeliggende byejendom i Ran-
ders indeholdende butikker, konto-
rer og boliger. Består af tre etager
med tagrum og fuld kælder. I stue-
etagen er lejemålene Søstrene
Grene og guldsmedeforretning. På
1. sal er udlejet en bolig samt la-
ger/kontor til Søstrende Grene. Øv-
rige arealer er til køber disposition.

TIL SALG

Kontantpris kr. 11.500.000
Etageareal m2 1.925
Sekundært areal m2 947

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 6203-1Byejendom.

NYHED
Randers C - Torvegade 15
Ejendommen er opført i fire etager
med udnyttet tagetage og fuld kæl-
der. Stueetage og kælder er indret-
tet til butik for AJ Huset, 1. og 2 sal
til kontorer, 3. sal til kontor og be-
boelse. Fælles gårdareal til vareaf-
læsning og parkering. Ejendom-
men overtages tom til købers dis-
position.

TIL SALG

Kontantpris kr. 10.000.000
Etageareal m2 1.338
Sekundært areal m2 450

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 6329Produktion og lager.

SYNLIG FRA HOVEDLANDEVEJEN.

Gjerlev J - Mercurvej 10
Ejendommen er beliggende i er-
hvervsområde i den nordlige del af
Gjerlev J. Lager-/produktionshallen
er opført i to tempi, da bygningen
er tilbygget i 2000. Porte i størrel-
sen 2,4 x 3m. I den søjlefri hal er
højden ved spærfod 3m, i kip
4,75m. Synlig fra hovedlandevejen
mellem Randers og Hadsund.

TIL SALG

Kontantpris kr. 2.075.000
Etageareal m2 1.066
Grundareal m2 4.878

Randers  tlf. 7020 3911

http://nyboligerhverv.dk/randers
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Som chef for Randers Storcenter har Lene Nørgaard 
ofte lange arbejdsdage. Men det gør hende ikke noget, 
for hun tilrettelægger selv sit arbejde og kan på andre 
tider tage hele fridage, som hun elsker at tilbringe der-
hjemme i landsbyen Værum. Selv om der ikke er krav 
om at deltage i de mange 
fælles tiltag, der er i den 
kun 500 personer store 
landsby, er Lene Nørgaard 
med til at tilbyde alle nye 
beboere en andel i det.

„Vi har en velkomst-
komite, som byder nye indbyggere velkommen med 
en flaske Værum-vin, et klubblad og en kalender med 
alle vores arrangementer. Vi fortæller, hvad der er af 
muligheder, og at de kan se mere på vores hjemme-
side. Samtidigt får de typisk en indbydelse til det næste 
arrangement,“ fortæller Lene Nørgaard.

I byen er der ikke krav om at man deltager i de 
mange tiltag, her er der plads til både at vælge til og 
vælge fra. Men muligheden for fællesskab er der altid. 
Indbyggerne i Værum pas-
ser på hinanden, hvilket 
giver stor tryghed. Naboer 
holder for eksempel øje 
med hinandens huse og 
husdyr, og en sms-kæde 
sørger for, at mange ind-
byggere kan samles med 
kort varsel.

En gave med svigerforældre som nabo
„Værum er verdens bedste landsby med plads til alle. 
Her kan man tillade sig ikke at være på arbejde. Det 
nyder jeg. Her er jeg ikke Lene, chef for Randers Stor-
center, men Lene i nummer 11,“ fortæller hun.

Sammen med manden Torben har hun et land-
brug og en maskinstation. De har derfor ikke meget 

sommer ferie, men de tager revanche på andre tids-
punkter. Mindst en gang om året er hele familien på 
skiferie, og i efterårsferien går turen som regel sydpå til 
solen. Derudover tager Lene og Torben på ’studieture’ 
uden børn med kolleger og venner til hovedstæder 

rundt i Europa.
Mange vil nok fore-

trække at bo i sikker 
afstand af svigermor, men 
ikke Lene. Hun bor dør 
om dør med sine sviger-
forældre, og hun betragter 

det som en gave for hende og børnene, en pige på 15 
og en dreng på 12. Det forhold, børnene får til deres 
bedsteforældre, bliver tæt, og bedsteforældrene ser 
børnebørnene vokse op. Og så har de været gode  
barnepiger, da børnene var mindre.

Bor i en banegård
„Jeg har igennem tiderne taget initiativ til meget og 
siddet i næsten alle bestyrelser i Værum, især da bør-

nene var små. I dag er det 
mere idræt og børnelop-
pemarked, jeg engagerer 
mig i. Jeg mener, du må 
bidrage til de rammer, du 
vil have,“ mener Lene.

Hun betragter sig selv 
som en rummelig mor, 
der tillader sine børn alt, 

blot de opfører sig ordentligt. Det gælder også deres 
venner, som ofte er på besøg. Hjemmet sammenlig-
ner Lene med en banegård, hvor hun og Torben aldrig 
ved, om de er to eller 10 til frokost. Og det har hun det 
rigtig fint med, for det foregår i de rammer, hun selv har 
været med til at skabe.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

MAN MÅ SELV  
SKABE SINE RAMMER
Lene Nørgaard mener, man ikke kan forvente at få alt serveret her i 

livet. Man er nødt til at bidrage til de rammer, man selv ønsker, og dem 

har hun i landsbyen Værum, hvor hun bor klos op ad svigerforældrene, 

hvilket hun ser som en gave.

 HER KAN MAN TILLADE SIG 
IKKE AT VÆRE PÅ ARBEJDE. DET 
NYDER JEG

  JEG HAR IGENNEM TIDERNE 
TAGET INITIATIV TIL MEGET 
OG SIDDET I NÆSTEN ALLE 
BESTYRELSER I VÆRUM
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Marketing- og Eventchef Lene Nørgaard, Randers Storcenter
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De mindre og mellemstore virksom-
heder i Danmark har det godt, viser 
vores omfattende analyse SMV Ba-
rometret. En positiv konklusion er, at 
det i 2014 er lykkedes for de mindre 
og mellemstore virksomheder at få 
bundlinjen til at vokse. 

Fremgangen i overskuddene kom 
endda på trods af en lille tilbagegang 
i omsætningen. Den markant bedre 
bundlinje er dermed udtryk for, at 
virksomhederne har succes med at 
gøre driften mere rentabel i 2014. 

Ser godt ud og skaber jobs
Udviklingen er positiv. Vækst på 
bundlinjen er præcis, hvad virksom-
hederne har efterspurgt. Den er 
nemlig forudsætningen for yderli-
gere vækst, for yderligere investe-
ringer, for yderligere ansættelser og 
ikke mindst for øget kreditværdig-
hed. Den udvikling, som har kunnet 
ses i landets store virksomheder i 
de senere år, ser dermed endelig ud 
til også at brede sig til de mindre og 
mellemstore virksomheder.

Optimismen spirer 
Der er fremgang over det meste 
af landet. Den positive udvikling er 
dog især markant i Region Midtjyl-
land, det sydlige Jylland og i Region 

Nordjylland, men også i Region 
Hovedstaden er det faktisk lykkedes 
virksomhederne at skabe højere 
overskud trods tilbagegang i om-
sætningen. De eneste steder med 
nedgang i overskuddene er på Fyn 
og i Region Sjælland. 

Samlet set er virksomhedernes 
overskud i 2014 steget med hele 13 
procent sammenlignet med 2013. 
Efter 4 år med stigende omsætning, 
men næsten uændret bundlinjen, 
har virksomhederne altså endelig 
fået et stigende økonomisk udbytte 
ud af anstrengelserne. 

Klar til vækst
Også her i Randers oplever vi klart, 
at optimismen spirer. De lokale 
Randerstal fra SMV Barometret 
indikerer en pæn optimisme – langt 
størstedelen forventer omsæt-
ningsfremgang, hvilket også er en 
tendens, vi genkender hos mange af 
vores kunder. Vi oplever bl.a., at virk-
somhederne i Randers har succes 
med at få trimmet organisationerne, 
og det tyder derfor på, at også de nu 
har fundamentet på plads til at jagte 
øget vækst og omsætning. I BDO 
hjælper vi gerne med analyse af 
nøgletal for lige netop din virksom-
hed og branche.

Afgørende for dansk økonomi
Mindre og mellemstore virksomhe-
ders vækst og udvikling er i høj grad 
afgørende for dansk økonomis frem-
tidige udvikling. En konklusion fra de 
økonomiske vismænd understøtter 
tendensen i SMV Barometret fra 
os i BDO; Virksomhederne oplever 
endnu ikke noget decideret opsving, 
men de er klar til at vende krisen 
ryggen og sætte kurs mod vækst. 

Vores SMV Barometer er baseret 
på en gennemgang af ca. 20.000 
årsregnskaber og en omfattende 
spørgeskemaundersøgelse blandt 
vores kunder. 

Blik ind i fremtiden
Barometret giver et godt indblik i 
hvordan den generelle situation i er-
hvervslivet er, og hvordan de forskel-
lige brancher klarer sig. Det er jo altid 
godt at skæve til, hvordan det går de 
andre indenfor ens fag – ja, analysen 
giver både os og vores kunder stor 
indsigt i tendenserne for fremtiden. 

Se mere om udviklingen på:  
www.smvbarometret.dk

Af Senior Partnere og statsautoriserede  
revisorer Ole Jørgensen og Søren Rasborg,  
BDO i Randers

HVAD RØR’ SIG I ERHVERVSLIVET I RANDERS?
– JO, VIRKSOMHEDERNE GØR DET GODT, VISER VORES ANALYSE
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Verdo A/S
Cand. merc. Ryan Jørgensen 
(35) er startet som indkøbs-
chef hos Verdo, hvor han har 
fået ansvaret for at struktu-
rere de overordnede indkøb 
i koncernen og udarbejdelse 
af indkøbs- og kategoristrate-
gierne. Ryan kommer fra en 
stilling som strategic purchaser 
hos Vestas.

Nordhavn 
Marine & Offshore A/S

Jørk Rudolph er udnævnt til 
Sales Manager for de nordiske 
lande hos Nordhavn Marine & 
Offshore A/S. Han har i en år-
række været salgschef samme 
sted.

Langå Sparekasse
Morten Vagnø (39) tiltræder 
1. december som ny direk-
tør i Langå Sparekasse. Han 
kommer fra en stilling som 
underdirektør i Østjydsk Bank, 
hvor han har siddet i bankens 
øverste ledelsesgruppe. Mor-
tens bankuddannelse er styrket 
med en HD i finansiering fra 
Handelshøjskolen i Aarhus, 
samt en Executive MBA fra 
Henley Business School.
Han overtager posten efter 
Steen Nørgaard, der de se-
neste godt 27 år, har skabt et 
solidt lokalt pengeinstitut, som 
to gange indenfor de seneste 
år har været kåret som Dan-
marks mest sikre pengeinsti-
tut. Sparekassen beskæftiger 
20 ansatte.

Danish Crown
Jais Valeur (52) tiltræder medio 
november Danish Crown, hvor 
han skal afløse Kjeld Johan-
nesen (62) som CEO, idet han 
fratræder med udgangen af 
marts.
Jais kommer fra et job som 
Executive Vice President hos 

Arla Foods, hvor han med 
enkelte afstikkere til hhv. Royal 
Unibrew og New Zealand Dairy 
Board har været siden 1986 i 
en række funktioner. 
„Jais Valeur har både et indgå-
ende kendskab til international 
afsætning – og en stærk for-
ståelse for, hvad det vil sige, at 
en stor koncern er ejet af sine 
råvareleverandører. Vi har valgt 
ham, fordi vi er overbeviste 
om, at han er den bedste til at 
løfte den tunge arv efter Kjeld 
Johannesen,“ siger koncer-
nens bestyrelsesformand Erik 
Bredholt. Kjeld har været i bran-
chen i 45 år, heraf 27 år som 
CEO i Danish Crown. 

Sparekassen Kronjylland

Per Rick er ansat som område-
direktør for et nyt Område Syd. 
Han skal stå i spidsen for at 
udvide forretningen i områ-
det, der indeholder de fem 
afdelinger, som blev overtaget 
fra Vorbasse-Hejnsvig Spare-
kasse, samt Horsens, Odder 
og Brædstrup. 
Per Rick har de seneste ti år 
været forretningsdirektør og 
medlem af den øverste daglige 
ledelse i Arbejdernes Lands-
bank. Her har han desuden haft 
det direkte ansvar for bankens 
36 filialer i Jylland og på Fyn 
samt bankens tre support-
centre i Aarhus, Glostrup og 
Odense. 

Områdedirektør Jan Nyvang 
bliver i foråret næste år ny 
afdelingsdirektør i Sparekas-
sens afdeling på Mariagervej 
i Randers. Her afløser han 
Peter Thorsen, der efter 45 år i 
Sparekassen har valgt at gå på 
efterløn.
Sparekassen åbner desuden 
snart en ny afdeling i Holbæk 
og den har ansat Peter Mørc 
til at stå i spidsen for filialen. 

Peter Mørch har gennem mere 
end 30 år været bankmand i 
Holbæk, senest som privat-
kundechef i Spar Nord, hvor 
han de seneste 14 år har været 
med til at opbygge deres afde-
ling i Holbæk. Afdelingen bliver 
sparekassens nummer 46. 

HK Østjylland

Tina Andersen (45) er ansat 
som ny faglig chef hos HK 
Østjylland. Hun kommer fra 
en stilling som social-, handi-
cap- og psykiatrichef i Favrskov 
Kommune. Tina er oprindelig 
udlært i socialforvaltningen i 
det daværende Rougsø Kom-
mune, men har siden taget 
flere lederkurser. Senest en 
diplomuddannelse i ledelse.

Årets Unge Erhvervsleder

JCI Randers har kåret mana-
ger Troels Hedelund, Risskov 
Rejser, som Årets Unge Er-
hvervsleder. Dommerpanelet 
sagde om Troels: „Han er en 
kandidat som formår at hånd-
tere store komplekse projek-
ter og samtidig have overskud 
til både medarbejdere og 
familie. En meget autentisk 
kandidat, hvis passion for det 
at lede, kommer til udtryk 
gennem ham som meneske.“
Troels deltager dermed i 
opløbet om at blive Årets Unge 
Erhvervsleder i Danmark.
Med i feltet var også indkøbs-
chef Kim Merrild Thuesen, 
Hounö (th) og vandforsynings-
chef Peter Nordahn, Verdo (tv).

NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Nye selskaber
CVR-NR:
36987863 CAJU Viborg I ApS ...................................................................................... 17.08.2015
36988797 KSM Dampers ApS ..................................................................................... 17.08.2015
36990236 Dansk Servicepartner ApS .......................................................................... 18.08.2015
36993596 CT Park IVS ................................................................................................. 20.08.2015
37000841 CTS Totalservice ApS .................................................................................. 24.08.2015
37004561 Lunchbox ivs ............................................................................................... 25.08.2015
37005894 EG Specialbyg IVS ...................................................................................... 25.08.2015
37006475 Secondo ApS .............................................................................................. 25.08.2015
37032379 Drastrup Tømrerforretning IVS ................................................................... 26.08.2015
37034010 Krogh Trading ApS ...................................................................................... 27.08.2015
37038083 Team Leveringsservice ApS........................................................................ 28.08.2015
37044415 Erik Klippings Vej 1 ApS .............................................................................. 01.09.2015
37062685 Randers Maskinudlejning Aps .................................................................... 07.09.2015
37064971 Hulgaard Huse ApS ..................................................................................... 08.09.2015
37073539 Consulting IVS ............................................................................................ 11.09.2015
37077313 HIB Service IVS ........................................................................................... 13.09.2015
37085669 Strandagervej ApS ...................................................................................... 16.09.2015
37088749 Food From Home ApS ................................................................................ 17.09.2015
37096881 A. F. Junge Entreprise ApS ......................................................................... 21.09.2015
37097098 Handelsselskabet TK Randers ApS ............................................................. 21.09.2015
37101532 Sædding Strandvej 257, Esbjerg ApS ......................................................... 22.09.2015
37101672 Østjydsk Byggeteknik IVS ........................................................................... 23.09.2015
37103233 Speciallæge Thomas Ege Nielsen ApS ....................................................... 23.09.2015
37103403 DitKronjylland.dk IVS ................................................................................... 23.09.2015
37103683 SG-DAM IVS ............................................................................................... 23.09.2015
37106682 Le Gusta IVS ............................................................................................... 24.09.2015
37106879 I-DK ApS ..................................................................................................... 24.09.2015
37107948 H-Tech ApS ................................................................................................. 24.09.2015
37109274 Mediq Randers ApS .................................................................................... 25.09.2015
37110264 MEAL PREP IVS ......................................................................................... 25.09.2015
37114251 Jensen Rods IVS ......................................................................................... 28.09.2015
37125121 Studenter stunder IVS ................................................................................ 01.10.2015
37126152 Reyes Consult IVS ...................................................................................... 02.10.2015

Selskabsændringer
CVR-NR: 
24226417 061746M A/S  .................................................................. 22.08.2015 selskabet opløst
11534945 DANISH CAR-SERVICE ApS ........................................ 25.08.2015 Opløst efter fusion
33773641 BANG & OLUFSEN AALBORG SYD ApS ..................25.08.2015 opløst ved erklæring
35813225 DV IVS-SELSKAB X AF 20. MARTS 2014 ..................27.08.2015 opløst ved erklæring
35848967 DV IVS-SELSKAB XIII AF 20. MARTS 2014 ...............27.08.2015 opløst ved erklæring
35813543 DV IVS-SELSKAB XIV AF 20. MARTS 2014 ...............27.08.2015 opløst ved erklæring
30198492 NOERBERG SOLUTIONS ApS ................... 28.08.2015 Opløst efter frivillig likvidation
30517741 SCANDICOM ApS ........................................................... 31.08.2015 selskabet opløst
35813608 DV IVS-SELSKAB XV AF 20. MARTS 2014 ............. 31.08.2015 Opløst efter erklæring
31755875 GULDBAGEREN HVIDBERG ApS ................................. 01.09.2015 opløst efter fusion
14740341 BAKRI ApS ................................................................. 01.09.2015 Likvidation vedtaget
36404523 YOMMY-DK1 ApS .................................................... 02.09.2015 Konkursdekret afsagt
33971117 NR AUTO ApS ......................................................... 02.09.2015 Konkursdekret afsagt
32078060 E-ENERGY A/S ...................................................................... 02.09.2015 Tvangsopløst
30689666 VISUEL VINDUER & DØRE ApS ....................... 02.09.2015 Anmodning om opløsning
30569652 MORGENS ApS .........................................................02.09.2015 opløst ved erklæring
29142017 RE-CONSULT DENMARK ApS...................................... 03.09.2015 opløst efter fusion
32779697 BRESSUM ApS ............................................................. 04.09.2015 opløst efter fusion
34225354 TYROLERHJØRNET ApS .............................................. 04.09.2015 opløst efter fusion
25464303 VERDO HILLERØD EL-FORSYNING A/S ...................... 09.09.2015 opløst efter fusion
28662920 MEDIAS ApS .................................................... 09.09.2015 Anmodning om opløsning
33637985 Butterfly Fitness Randers ApS .......................... 11.09.2015 Anmodning om opløsning
32880533 RANDERS SPORT OUTLET ApS .................................. 14.09.2015 opløst efter fusion
30712455 RIB CHOPINHUSET ApS UNDER KONKURS ...........21.09.2015 virksomheden opløst
25273966 SYSINFORM ApS ...................................................... 23.09.2015 Likvidation vedtaget
32783627 AGCO FORHANDLERE I DANMARK ApS ................. 24.09.2015 Likvidation vedtaget
30806204 AUT. KLOAK- OG MURERMESTER OLE BOEL ApS 25.09.2015 Anmodning om opløsning
46376218 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKAB AF 5. DECEMBER 1972 A/S..27.09.2015 Konkursdekret afsagt
21421642 ENERTEC STEEL CONSTRUCTION ApS .......... 28.09.2015 Anmodning om opløsning
33389582 JAN JENSEN LEASING ApS ............................. 28.09.2015 Anmodning om opløsning
30545230 CM-ANLÆG ApS ......................................................30.09.2015 virksomheden opløst
21790001 T2 af 23.09.2015 ApS ................................................ 30.09.2015 Likvidation vedtaget
32078060 E-ENERGY A/S  .....................................................30.09.2015 virksomheden er opløst
31480647 SPOT INSTALLATION JYLLAND ApS ........................02.10.2015 opløst ved erklæring
35051708 Datoselskabet af 29. september 2015 ApS ............. 04.10.2015 Konkursdekret afsagt

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

KLUMME – KOMMUNIKATION

Hvis du ikke har lavet en brugertest af din hjemmeside, er det bare med at komme i gang!

Hvorfor det? Du har sikkert 
defineret, hvad du gerne 
vil have brugerne på din 
hjemme side til at gøre. Men 
hvad nu, hvis brugerne slet 
ikke kan finde ud af at gøre 
det, du gerne vil have dem til?
Din bruger ved 
måske ingen-
ting om dig og 
din hjemme-
side og møder 
den med helt 
egne behov, 
erfaringer og 
meninger. Hvis 
du ikke tester hjemmesiden, 
ved du ikke om brugerne 
kan finde informationen. Om 
hjemmesiden konverterer 
(altså om brugerne gør det, 
du vil have dem til). Om fea-
tures i designet fungerer, som 
de skal.

Viser oplagte fejl
Det er ikke raketvidenskab 
at gennemføre en bruger-
test. Min erfaring er, at det 
som regel er nok at lade 4-5 
personer teste siden. Allerede 
efter de første tre brugertests 

viser der sig 
som regel et 
klart billede af, 
hvordan siden 
bliver brugt og 
hvad der evt. 
ikke fungerer. 
Testbrugerne 
må ikke kende 

hjemmesiden i forvejen, og 
behøver ikke at tilhøre din 
målgruppe for siden.
F.eks. opgav tre ud af fire 
testbrugere at finde åbnings-
tiden på en gårdbutik, selvom 
både vi og butiks indehaveren 
mente, at den stod tydeligt 

og larmende midt på forsiden. 
Nemt at rette op på, hvis man 
ved det.
Ved at lade testbrugerne 
starte med at finde virksom-
heden på Google, får man 
også værdifuld information 
om relevante søgeord/søge-
fraser og konkurrentadfærd.
Start med at definere, hvad 
testbrugerne skal gøre i 
testen. De skal observeres, 
mens de tester, og der skal 
konkluderes bagefter. Gen-
nem testen lærer du dine bru-
gere bedre at kende, du lærer 
at forstå, hvor de oplever ting 
anderledes og hvor de har 
problemer.

Af Lars Chalmer Rasmussen, 
Mercatus Reklamebureau A/S, 
www.mercatus.dk

BRUGERTEST DIN HJEMMESIDE! 

  TRE UD AF FIRE 
TESTBRUGERE 
OPGAV AT FINDE 
ÅBNINGSTIDEN PÅ EN 
GÅRDBUTIK
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SKAL DE HAVE 
INDRETTET DERES BIL MED 
STIL, VI GØR DET MED ET SMIL.

Vindermentalitet 
Business Netværk Graceland
21. Oktober kl. 8.00 10.00 på Graceland 
Randers, Graceland Randers Vej 3,
8960 Randers SØ.
Kom og hør hvordan tidligere 
elitehåndboldtræner for bl.a. Viborg 
HK, Lars Friis Hansen, drager paralleller 
mellem præstationer i sportsverdenen og 
erhvervslivet. 
Læs mere på www.erhvervranders.dk.

Økonomiske udsigter for 2016
27. oktober fra kl. 7.30-9.00 hos Jyske 
Bank, Dytmærsken 9, 8900 Randers C
Hvordan ser økonomien ud i 2016? Det 
kan du få et fingerpeg om, når Jyske 
Banks cheføkonom, Niels Rønholt 
fortæller om sine perspektiver på området.
Læs mere og tilmeld dig på 
www.erhvervranders.dk

Hvor er kunderne?
Business Netværk Graceland
28. oktober kl. 8.00 -10.00 på Graceland 
Randers, Graceland Randers Vej 3,
8960 Randers SØ. 
Der udspiller sig altid et trekantsdrama 
mellem afsenderen, budskabet og 
modtageren. Hvis de tre ikke mødes, 
er der ingen effekt i din kommunikation. 
Hvordan gør du det rigtigt? 
Læs mere på www.erhvervranders.dk

De mange HR-dicipliner
HR-Netværket
6. oktober fra 8.30-11.00 på DanDomain, 
Normansvej 1, 8920 Randers NV
Hvordan håndterer du alle de forskellige 
roller man skal påtage sig som HR-
ansvarlig? Det kan du høre mere om på 
næste møde i HR-Netværket.
Læs mere og tilmeld dig på 
www.erhvervranders.dk

Hvordan bruger du LinkedIn rigtigt?
Business Netværk Graceland
15. november fra 8.00-10.00 på Graceland 
Randers
LinkedIn-ekspert Allan Lind fortæller om, 
hvordan du bedst kan udnytte LinkedIns 
mange muligheder og efterfølgende er der 
netværk som altid.
Læs mere og tilmeld dig på 
www.erhvervranders.dk. 

Praktikdating
30. oktober kl. 8.00-10.00 Erhvervs-
akademi Dania, Minervavej 63, 8960 
Randers SØ.
Deltag i Praktikdating og få en 
kompetent studerende fra enten 
markedsføringsøkonom-, handelsøkonom- 
eller produktionsteknologuddannelsen i 
praktik hos din virksomhed fra januar 2016.
Info: www.eadania.dk/praktikdating
Tilmelding: Senest 25. oktober tlf. 7229 
1103 / hm@eadania.dk

Danish Crown 
De svenske konkurrence-
myndigheder har nu god-
kendt, at KLS Ugglarps AB, 
der er et helejet datterselskab 
af Danish Crown, kan over-
tage majoriteten i Dalsjöfors 
Slakteri ved Borås. 
„Det er dejligt at få aftalen på 
plads. Nu begynder arbejdet 
med at integrere Dalsjöfors 
Slakteri i Danish Crown 
familien og at ensrette vores 
processer,“ siger Jonas Tune-
stål, der er administrerende 
direktør i KLS Ugglarps. 
Siden Danish Crown i 2007 
købte sig ind i KLS Ugglarps, 
har virksomheden udviklet sig 
til en stærkere og mere tro-
værdig samarbejdspartner for 
både de svenske landmænd, 
den svenske detailhandel og 
den svenske kødindustri. 
KLS Ugglarps overtagelse 
af majoriteten i Dalsjöfors 
Slakteri vil, med virkning fra 
regnskabsåret 2015/2016, øge 
Danish Crown koncernens om-
sætning med cirka en mia. kr.

Clever
Elbiloperatøren Clever har sat 
strøm til to nye hurtiglade-
stationer med tre stik, der kan 
oplade alle moderne elbiler 
på under en halv time ved 
rastepladserne Gudenå Øst 
og Gudenå Vest på Nordjyske 
motorvej.
„Vi er glade for, at kunne byde 
endnu flere elbilister velkom-
men på netværket, siger adm. 
dir. Casper Kirketerp-Møller,“ 

Clever. „Det skal være nemt 
at køre elbil, og derfor etable-
rer vi ladestationer, der passer 
til alle moderne elbiler.“ 

Biltema
Den svenske butikskæde Bil-
tema vil opføre en 4500 kvm 
stor butik i Paderup. Kæden 
har i forvejen syv butikker i 
Danmark og 140 i hele Nor-
den. Det er byggevirksomhe-
den Daugaard Pedersen A/S 
der står for hele byggeriet, der 
ventes klar sidst i 2016.

Mr
Herretøjsbutikken Mr i Middel-
gade holder flyttedag, og 
åbner medio november i Sct. 
Mortensgade. Henrik Ibsen, 
der står bag Mr butikken, 
driver også fire forretninger i 
Randers Storcenter.

Nü
Nü vil åbne deres første kon-
ceptbutik på det amerikanske 
marked. Det bliver på Sunset 
Boulevard i Los Angeles over-
for Ole Henriksens skønheds-
klinik. I Danmark driver Nü i 
forvejen seks konceptbutikker.

Byens Garngalleri
Helle Poulsen har åbnet 
foretningen Byens Garngalleri 
på Brødregade, der forhand-
ler garn, strikkeopskrifter og 
forskelligt tilbehør.

Spentrup Slagteren
Slagterbutikken på Frejas-
vej i Spentrup er genåbnet. 

Bag butikken står 25 årige 
Erdugan Øzyort, der selv er 
uddannet slagter.

Druekompagniet
Vinhandler Jørgen Koch har 
åbnet Druekompagniet i Adel-
gade. Her kan købes kvalitets 
vine af egen import ligesom 
der forhandles en række spe-
cialiteter inden for kaffe, te, 
chokolade m.v.

Johnsen Graphic Solutions
Trykkerivirksomheden i Gren-
aa har overtaget Randers-
baserede Joedex, der blandt 
andet udvikler intranet og 
mobile applikationer.

Randers Produktionshøjskole
Højskolen er flyttet fra lejede 
lokaler på Gl. Hobrovej til egne 
lokaler på Engboulevarden, 
der tidligere husede Krifa. 
Skolen kan rumme op til 200 
elever.

McDonald’s
Restauratør Jan Dahl, der i 
forvejen fra basen i Randers 
driver fire McDonald’s restau-
ranter, har købt yderligere to i 
Herning og to i Viborg. De fire 
oprindelige ligger i Silkeborg, 
Vejle, Horsens og Paderup.

PRO Developments A/S
I starten af det nye år åbner 
HTH en ny køkkenbutik på 
Marsvej 13, hvor Farmland 
tidligere havde til huse. Det 
er udviklingsfirmaet PRO 
Developments A/S der har 

overtaget byg-
ningen og den er 
ved at få en større 
overhaling.

GS-Salonen
Efter 36 år som selvstændig 
frisør, har Gertrud Sejr over-
ladt salonen til Gitte Fodager, 
der har været i salonen i 14 år. 
Med overtagelsen skifter virk-
somheden på Kirkegade navn 
til Hårologen, ligesom Gertrud 
fortsætter som assistent i 
salonen.
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Alle data er indhentet i perioden 
15.08. - 05.10.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

AIR2TRUST ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 3,4 (1,7)
Resultat før skat 2,1 -(1,2)
Egenkapital 1,7 (0,2)

ALLANS GULVBELÆGNING ApS
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 3,1 (3)
Resultat før skat 1,1 (0,4)
Egenkapital 6,3 (5,6)

A/S RANDERS MASKIN- 
AUTOMOBIL- OG TANDHJULSFABRIK
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 27,3 (24,5)
Resultat før skat 5,3 (0,8)
Egenkapital 43,6 (39,1)

BOISEN ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,3 (5,3)
Resultat før skat -0,8 (0,3)
Egenkapital -0,2 (0,5)

CANDYKING DANMARK A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 31,7 (27,3)
Resultat før skat 5,0 (2,5)
Egenkapital 10,7 (6,8)

CASPERSEN & KROGH 
 ARKITEKTER A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,6)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,9 (1,1)

COLD HAND WINERY ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,4)
Resultat før skat 0,5 (0)
Egenkapital 0,3 -(0,2)

COMBIWOOD ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (1,1)
Resultat før skat -0,6 (0,2)
Egenkapital -0,3 (0,1)

CRAFT ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,3)
Resultat før skat 0,1 -(0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)

CWS DANMARK ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,5 (2,9)
Resultat før skat 0,7 (0,3)
Egenkapital 2,9 (2,3)

DEMMING - AUTORISERET 
 ELINSTALLATØR ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (2)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 1,2 (1,1)

ELGAARDS FRISØRSALON. 
 RANDERS ApS
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 5,8 (5,4)
Resultat før skat 1,0 (0,9)
Egenkapital 7,4 (6,7)

EL-INSTALLATØR KJÆR ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,3)
Resultat før skat 0,1 (0)
Egenkapital 1,4 (1,3)

FH TEKNIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,2 (2)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,5 (1,2)

FL. LASER ApS
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,8)
Resultat før skat 0,3 (0,9)
Egenkapital 3,4 (3,2)

GCO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 16,4 (16,2)
Resultat før skat 13,6 (17)
Egenkapital 262,0 (262,8)

HARBO’S MONTAGE ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,2)
Resultat før skat -0,2 -(0,3)
Egenkapital -0,2 (0)

HARRIDSLEV SMEDE- OG 
 MASKINFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,8 (3,1)
Resultat før skat 0,2 (0,6)
Egenkapital 1,2 (1)

HELSTED SPECIAL RENGØRING ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital -0,5 -(0,7)

HOLDT REPRO ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,2 (6,7)
Resultat før skat -0,3 -(0,7)
Egenkapital -1,4 -(1,1)

INDUMATIC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,6 (2)
Resultat før skat 0,3 -(0,2)
Egenkapital 1,5 (1,4)

J. ØDUM’S EFTF. A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,3 (11,8)
Resultat før skat 1,2 (1,4)
Egenkapital 3,7 (3,3)

JYDSK AUTOMOBIL CENTRUM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 20,6 (19,8)
Resultat før skat 2,0 (2,7)
Egenkapital 5,0 (5)

KORREBORGS EFTF. ApS
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 5,9 (4,8)
Resultat før skat 1,0 (0,3)
Egenkapital 2,7 (1,9)

K.S. LAMPESKÆRME 
 HANDELSSELSKAB ApS 
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 2,4 (2)
Resultat før skat 0,7 -(0,3)
Egenkapital 2,4 (1,8)

KILDEBERG ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 2,2 (1,9)
Resultat før skat 0,3 (0)
Egenkapital -0,4 -(0,6)

KYLLING PIZZA EKSPRESSEN 
RANDERS ApS 
Regnskabsafslutning 31-03-2015 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,6)
Resultat før skat 0,2 -(0,1)
Egenkapital -0,1 -(0,3)

LHT BILER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,6)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 2,0 (1,8)

MEFA NORDIC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,4 (4,9)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 3,2 (2,8)

MTS RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,3)
Resultat før skat 0,3 (0,6)
Egenkapital 1,8 (2,1)
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Tømmerhandel vækster på prisfokus
„Det eneste tidspunkt vi kan 
gøre en forskel, er i krisetider. 
Under en krise er det pris pris 
hele tiden. Vi tjener ikke 22% 
på varerne længere. Det er et 
valg, du tager.
Vi har valgt at være konkurrence-
dygtige, og så skal vi også 
være meget effektive.“ Adm. 
direktør Peder Chr. Brejnholt, 
der i øvrigt kan fejre 25 års 
jubilæum med sin virksomhed 
Brejnholts Tømmerhandel A/S 
til nytår, har formået at vækste 
gennem krisen fra en omsæt-
ning på 350 mio. kr. til nu 814 
mio. kr. i hele virksomheds-
gruppen. I samme periode er 
byggeriet ifølge Peder faldet 
med 1/3.

Aktiviteter over hele landet
Han lægger ikke skjul på, at 
han primært satser på det 
professionelle og semiprofes-
sionelle marked, og er helt be-
vidst om, at hans virksomhed 
skal være et bedre alternativ 
til kapitalkæderne. „Vi er mere 
fleksible, og både butiksdirek-
tørerne og den enkelte medar-
bejder har større beføjelser hos 

os. I dag har vi forretninger alle 
væsentlige steder i Østjylland. 
Vi har mange kunder, vi har haft 
i rigtig mange år – og mange af 
dem er blevet større. Dem føl-
ger vi over hele landet i dag.“
Peder Chr. Brejnholt har i 
mange år været formand for 
XL-Byg og ser stadig store for-
dele i at være med der. „Men 
vi køber mange varer uden 
om systemet. Vi importerer 
en hel del selv, det har vi altid 
gjort, når vi kunne se en fordel 
i det.“

Ville ind i Aarhus
Det har kostet penge at starte 
op i Aarhus, men det var en 
bevidst satsning. „Der sker 
rigtig meget i Aarhus, og det 
ville vi være en større del af. 
Vi satsede, fordi vi havde brug 
for en større omsætning der, 
og det har vi fået. Vi løb en 
større risiko. Det tabte vi nogle 
penge på, men nu har vi den 
markeds andel, vi gik efter. 
I krise skal du være meget 
operationel og kundeorienteret 
– og turde tage en chance.“

Højere forventninger
Sidste år havde virksomheden 
store nedskrivninger på debi-
torer i Randers, men resultatet 
endte alligevel positivt. „Nu 
tror jeg, at de store tab i Ran-
ders er overstået. Vi har ikke 
så mange kunder med stor 
risiko på mere, så det går også 
solidt fremad i Randers,“ kon-
staterer Peder, der regner med 
et højere resultat i 2015 efter 
en rigtig god start på året.

BREJNHOLTS 
 TØMMERHANDEL A/S

Ørneborgvej 46
8960 Randers SØ

Regnskabsafslutning  31-12-2014 

Omsætning 279,1 (264,9)

Bruttofortjeneste 27,8 (21,5)

Resultat før skat 3,7 (0,3)

Egenkapital 42,2 (39,2)

Antal ansatte 57 (52)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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NYT SYN TORVEGADE ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,7)
Resultat før skat 0,0 -(0,2)
Egenkapital 0,1 (0,2)

PETERSON PACKAGING A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 42,0 (70)
Resultat før skat 3,8 (21)
Egenkapital 30,0 (28,2)

PHARMA-TECH A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,2 (10,2)
Resultat før skat 3,9 (2,5)
Egenkapital 7,2 (4,4)

PROFICON ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (2,2)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,3 (1,2)

PROLØN A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 32,6 (31,9)
Resultat før skat 23,2 (24,2)
Egenkapital 14,1 (2,7)

RANDERS MONTAGE SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,4)
Resultat før skat 0,0 -(0,3)
Egenkapital 0,8 (0,8)

RANDI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,0 (12,3)
Resultat før skat -0,8 -(1)
Egenkapital 36,5 (25,5)

RYPA ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,1)
Resultat før skat -0,5 -(0,5)
Egenkapital -1,1 -(0,6)

SCAN AUTO & DYBBROE GROUP A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,3 (12,6)
Resultat før skat 0,3 (1,3)
Egenkapital 2,9 (2,7)

STINA SYSTEM INVENTAR ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (1,9)
Resultat før skat -0,1 -(0,4)
Egenkapital 0,6 (0,7)

TECCO SCANDINAVIA ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat -0,4 -(0,3)
Egenkapital -0,1 (0,2)

TINGGAARD A/S
Regnskabsafslutning 31-03-2015 
Bruttofortjeneste 5,8 (3,6)
Resultat før skat 0,8 (0)
Egenkapital 0,8 (0,5)

WABA NORDIC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,7 (3,4)
Resultat før skat 1,1 (0,9)
Egenkapital 3,3 (2,5)

WILLIAM LAURSEN 
ENTREPRENØR FORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-05-2015 
Bruttofortjeneste 13,0 (13,2)
Resultat før skat 1,6 (1,7)
Egenkapital 18,8 (18,5)

XPI ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,3)
Resultat før skat 0,2 -(0,1)

Egenkapital 0,1 -(0,1)

ZURFACE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 32,4 (25,1)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 25,7 (25,6)

ØFO - ØSTJYDSK FACADERENS OG 
OVERFLADEBEHANDLING ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,4 (4,4)
Resultat før skat 0,6 -(0,1)
Egenkapital 0,7 (0,2)

ØSTER TØRSLEV TØMMERHANDEL 
OG BYGGECENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,5 (9,2)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 6,9 (6,8)

AABYBRO MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,8 (5,7)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 1,5 (1,3)

Succes med sko til følsomme fødder
Ortopædskomager og direktør 
Kim Pedersen, New Feet 
Medical Footwear i Randers, 
har efterhånden fået opbygget 
et solidt marked for fabriks-
fremstillede sko til følsomme, 
diabetiske eller gigtramte 
fødder.

Skokomfort skal være 
til at betale
„Vi bliver ældre og ældre, og 
det offentlige betaler for hjælp 
til færre og færre. Hvis vi ikke 
er meget syge, skal vi selv 
betale. Og vejen til tilskud fra 
det offentlige er ofte lang og 
besværlig.
Men hvis man har problemer 
med fødderne, vil man gerne 
have hjælp med det samme. 
Med min baggrund som orto-
pædskomager er det lykkedes 
for mig, at få udviklet fabriks-
fremstillet fodtøj, der kan 
tilpasses den enkeltes fod. Det 
giver en rigtig god komfort, 
og fodtøjet er blødt og dejligt 
at have på foden,“ forklarer 

Kim, der samtidig fortæller, at 
New Feet skoene i butikkerne 
koster mellem 1.000 og 1.700 
kr. Altså overkommeligt sam-
menlignet med almindelige 
sko. Han er ikke i tvivl om, at 
flere og flere får øjnene op for 
de nye muligheder for tilpasset 
fodtøj.
„Den voksende gruppe af „grå 
guld“ er en købestærk gruppe. 
De har penge og ved, hvad 
de vil, de er ikke bange for at 
stille krav til alt og er villige til 
at betale for rigtig god service 
og vejledning. Mange vil godt 
betale for sko med en god hi-
storie og en god fortælling, der 
samtidig ser ordentlige ud.“

Ude i skobutikker
New Feet startede med at 
sælge sko gennem bandagi-
ster og ligende specialbutikker, 
på anbefalinger fra den faglige 
sundhedsverden i Danmark. 
„Det er ikke så nemt at blive 
godkendt i Danmark i sund-
hedssektoren. Men det er vig-

tigt for mig, at kunderne ikke 
bliver skuffede, når de af en 
fagperson er blevet anbefalet 
fodtøj fra New Feet.“
Efterhånden er der kommet 
mange detailbutikker til som 
forhandlere. Men Kim er me-
get bevidst om, at virksomhe-
den ikke må vokse hurtigere, 
end baglandet kan følge med 
til. „Vi sørger også for at ud-
danne de nye forhandlere, så 
de kan rådgive kvalificeret. Det 
skal virke, og det skal passe, 
det vi siger. De skal ikke over-
sælge vores produkter.“

Vokser, også i udlandet
New Feet er også en helt god 
forretning. Bruttofortjenesten 
i virksomheden er steget fra 
5,3 mio. kr. i 2011 til 9,3 mio. 
kr. i 2014. Der er også kommet 
en del eksport til. Norge og 
Sverige fylder i dag ca. 25%, 
og der sælges også i Irland og 
Tyskland. Produktionen foregår 
i Portugal, og kunderne lægger 
stor vægt på, at alle materialer 

til skoene kommer fra en del 
af EU.
„Det betyder mere og mere 
for vores kunder, at de ved, 
skoene er fremstillet under 
trygge vilkår,“ forklarer Kim, 
der forventer at virksomhe-
den fortsætter med fuld fart 
fremad de kommende år, dog i 
den takt, at han hele tiden kan 
stå inde for det, der leveres.

NEW FEET 
MEDICAL FOOTWEAR A/S

Langelandsvej 6
8940 Randers SV

Regnskabsafslutning  31-12-2014 

Bruttofortjeneste 9,3 (7,5)

Resultat før skat 3,5 (3,3)

Egenkapital 9,9 (8,5)

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

Areal 14.481 kvm Kontant kr. 1.800.000

NEDREVEJ 96,  8930 ALBÆK

NU UDBYDES PROJEKTUDVIKLINGSGRUND I ALBÆK TÆT VED RAN-
DERS TIL SALG.

Sag 89200111 Der foreligger geotekniske undersøgleser, vedtaget lokal-
plan, tegninger og beskrevet udbudsmateriale som medfølger i handelen.
Lokalplanen (nr. 519) åbner op for tæt-lavt byggeri og der er lagt op til opfø-
relse af 20 boliger på grunden. 

TIL SALG

Areal 89.741 kvm Kontant kr. 9.000.000

HADSTENVEJ 3, 8940 RANDERS SV.

ERHVERVSGRUND BELIGGENDE I RANDERS SYDLIGE DEL
GRÆNSENDE OP TIL E45.

Sag 89200624 Erhvervsgrund med mulighed for at bygge med stor ekspo-
nering direkte mod motorvejen.Grundarealet som er 89.741 m² er delvist
udlagt til erhvervsjord og arealet vil kræve en lokalplan for at kunne bebyg-
ges. I de omkringliggende erhvervsområder må der bebygges 50% af
grundarealet og 100% samlet. Hør nærmere herom hos EDC Erhverv Dane-
bo.

NYHED

TIL SALG

Areal  71.321 kvm Kontant kr. 6.000.000

KARLSBERGVEJ 3, 8940 RANDERS SV.

MEGET ATTRAKTIVT BELIGGENDE ERHVERVSGRUND I RANDERS
SYD

Sag 89200626 Erhvervsgrund med få hundrede meter til motorvejen og 5
km til Randers centrum. Grundarealet, der udgør 71.321 m2, er beliggende i
et område en række forskellige erhvervsvirksomheder. Bebyggelsesprocen-
ten må forventes at være 100 med en arealudnyttelse på 50%. Oplagt pla-
cering for virksomheden som ønsker en let adgang til E45.

NYHED

TIL SALG

Areal 3.805 kvm Kontant kr. 1.000.000

STÅLVEJ 15, 8960 RANDERS SØ.

ERHVERVSGRUND

Sag 89200055 Erhvervsgrund i Paderup. Attraktivt beliggende tæt på mo-
torvej og midt i det erhvervsaktive Paderupområde. Der står i dag en byg-
ning i dårlig stand på grunden. Se lokalplan for byggemuligheder. Grundare-
al 3.805 kvm. Pris kr. 1.000.000

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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Julie Dahl
Salg & vurdering

TIL SALG

Areal 2.580 kvm Kontant kr. 8.500.000

HAVNEVEJ 3, 9550 MARIAGER.

SPÆNDENDE PROJEKTEJENDOM MED ATTRAKTIV PLACERING I
MARIAGER BY.

Sag 89200209 Projektejendommen der tidligere husede ejendommen byens
byggemarked. Mange muligheder for udnyttelse af ejendommen lige fra boli-
ger i flere etager kombineret med erhvervsbyggeri i stueplan – eksempelvis

evt. dagligvareforretning, detailhandel eller kontor/liberalt erhverv.
Anden udnyttelse af grunden vil kræve ny lokalplan.

NYHEDErhvervs-
grunde

NYT PROJEKT?

Går du med tanker om at lave et nyt pro-
jekt? Ring og hør nærmere om vores ud-
valg af erhvervsgrunde og projektejen-
domme på tlf. 70288830.
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evt. dagligvareforretning, detailhandel eller kontor/liberalt erhverv.
Anden udnyttelse af grunden vil kræve ny lokalplan.

NYHEDErhvervs-
grunde

NYT PROJEKT?

Går du med tanker om at lave et nyt pro-
jekt? Ring og hør nærmere om vores ud-
valg af erhvervsgrunde og projektejen-
domme på tlf. 70288830.

TIL SALG

Areal 14.481 kvm Kontant kr. 1.800.000

NEDREVEJ 96,  8930 ALBÆK

NU UDBYDES PROJEKTUDVIKLINGSGRUND I ALBÆK TÆT VED RAN-
DERS TIL SALG.

Sag 89200111 Der foreligger geotekniske undersøgleser, vedtaget lokal-
plan, tegninger og beskrevet udbudsmateriale som medfølger i handelen.
Lokalplanen (nr. 519) åbner op for tæt-lavt byggeri og der er lagt op til opfø-
relse af 20 boliger på grunden. 

TIL SALG

Areal 89.741 kvm Kontant kr. 9.000.000

HADSTENVEJ 3, 8940 RANDERS SV.

ERHVERVSGRUND BELIGGENDE I RANDERS SYDLIGE DEL
GRÆNSENDE OP TIL E45.

Sag 89200624 Erhvervsgrund med mulighed for at bygge med stor ekspo-
nering direkte mod motorvejen.Grundarealet som er 89.741 m² er delvist
udlagt til erhvervsjord og arealet vil kræve en lokalplan for at kunne bebyg-
ges. I de omkringliggende erhvervsområder må der bebygges 50% af
grundarealet og 100% samlet. Hør nærmere herom hos EDC Erhverv Dane-
bo.

NYHED

TIL SALG

Areal  71.321 kvm Kontant kr. 6.000.000

KARLSBERGVEJ 3, 8940 RANDERS SV.

MEGET ATTRAKTIVT BELIGGENDE ERHVERVSGRUND I RANDERS
SYD

Sag 89200626 Erhvervsgrund med få hundrede meter til motorvejen og 5
km til Randers centrum. Grundarealet, der udgør 71.321 m2, er beliggende i
et område en række forskellige erhvervsvirksomheder. Bebyggelsesprocen-
ten må forventes at være 100 med en arealudnyttelse på 50%. Oplagt pla-
cering for virksomheden som ønsker en let adgang til E45.

NYHED

TIL SALG

Areal 3.805 kvm Kontant kr. 1.000.000

STÅLVEJ 15, 8960 RANDERS SØ.

ERHVERVSGRUND

Sag 89200055 Erhvervsgrund i Paderup. Attraktivt beliggende tæt på mo-
torvej og midt i det erhvervsaktive Paderupområde. Der står i dag en byg-
ning i dårlig stand på grunden. Se lokalplan for byggemuligheder. Grundare-
al 3.805 kvm. Pris kr. 1.000.000

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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Julie Dahl
Salg & vurdering

TIL SALG

Areal 2.580 kvm Kontant kr. 8.500.000
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