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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

Bolther-Stensgaard A/S · Agerskellet 48 · 8920 Randers NV
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•   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 SØ  |  Telefon 86 43 93 00  |  www.digitalhuset-randers.dk

Det virker bare hver gang
I Quickpot koordinerer vi vores kampagner, så alt 
materiale er parat til tiden. Det er vigtigt, at afdelingerne 
har tryksagerne, når kampagnerne kører. Jeg ved, at det 
holder, når Frank har ansvaret for dem. Hvis de skal være 
færdige til distribution på torsdag, så er de det. Og det er 
ikke nødvendigt at tjekke farverne. Kvaliteten er i orden.

Steen Haugaard Fransen
Direktør, Quickpot

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

ERHVERS
LOKALER 
UDLEJES
Centralt på Djursland
• Produktion
• Værksted
• Lager
• Administration
• Mange muligheder

www.djumaejendomme.dk
Kontakt: Benny Behrens tlf. 41 88 15 10

- Vi har også plads til dig

DJUMA EJENDOMME APS

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

http://www.kvistjensen.dk
http://www.bolst.dk
http://www.digitalhuset-randers.dk
http://www.djumaejendomme.dk
http://www.mercatus.dk
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Der er vækst i antallet af Gazeller i Randers Kommune. I år er 24 virksomheder 
blevet udnævnt af Dagbladet Børsen – det er en stigning på fire i forhold til 
sidste år. Og ikke færre end 17 Gazeller er helt nye. 
Randers Biz har talt med fire af dem og du kan her læse, hvad de har fokus på, 
for at skabe vækst og udvikling i deres virksomheder.

 10 VI SKAL FREMSTÅ ENS  
PÅ ALLE MARKEDER
Nethandel og internationale kæder gør det nødvendigt for producenter at posi-
tionere produkter ens på eksportmarkederne. En måde at gøre det på er at lave 
forhandleraftaler.

 12 UDSIGT TIL VÆKST  
OG GODE ADGANGSVEJE  
FIK OS TIL AT VÆLGE RANDERS
God beliggenhed med fine adgangsveje for skibe og lastbiler samt et gryende 
opsving i byen har fået en ny betonfabrik til at etablere sig på Randers Havn.

 14 BILEN&BOSSEN:  
BRUGT JERN HAR VI NOK AF
Som bilhandler, chef og ejer af Pedersen & Nielsen, sker det engang imellem, at 
Jens Nielsen bliver tilbudt at købe specielle biler. For små ti år siden snublede han 
over denne smukke Bentley sports saloon, der formåede at komme forbi hans 
standard svar: Brugt jern har vi nok af.

 18 JEG VIL JO HELST LAVE NOGET,  
DER ER LÆKKERT

 22 DET ER HELDIGT, JEG ER EN DOVENLARS
Steen Haugaard Fransen er overbevist om, at havde han været flittig, ville han i 
dag sidde på et revisionskontor i stedet for at eje og bestyre en landsdækkende 
kæde af værksteder.

 24 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: 2.100 seks gange årligt. Samt online udgave til over  
450 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 3.
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

MINI-TRANS RANDERS
www.minitrans-randers.dk

Tlf. 4028 7381

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

http://www.ritek.dk
http://www.kontorsupermarked.dk
http://www.minitrans-randers.dk
http://www.hans-kirk.dk
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Sådan defineres  
en gazelle-virksomhed

A/S eller ApS (Pengeinstitut-
ter er undtaget kravet).
Min. 1 mio. kr. i omsætning 
eller 0,5 mio. kr. i bruttore-
sultat.
Minimum fire regnskaber 
skal være offentliggjort. 
Regnskabs perioder på under 
12 måneder i udgangsåret, 
og over 12 måneder i slut-
året, frasorteres.
Der skal være vækst i om-
sætningen/bruttoresultatet 
i hvert af regnskabsårene. 
Summen af det primære 
resultat skal være positivt. 
Omsætningen/bruttoresulta-
tet skal mindst være fordob-
let i løbet af de seneste fire 
år.

inden for nybygning, nyinstallation, 
renovering og vedligeholdelse af 
bl.a.:

� Industri
� Landbrug inkl. staldbygninger
� Kontorvirksomheder
� Butikker
� Offentlige institutioner  

inkl. sygehuse
� Boligbebyggelser

Vi kan udarbejde projekt-
materiale og beregninger  
med kvalitetssikring og 
levere dokumentation.

VI UDFØRER ALT  
ELARBEJDE

Tlf. 86 42 50 33 
Aut. Elinstallatør Frank Andersen 

En del af FA-EL A/S

Ring 86 42 50 33  
for et uforpligtende tilbud.

Industridalen 10B · 8870 Langå 
70 28 10 10 · info@dkaffald.dk · www.dkaffald.dk

17 NYE

RANDERS-GAZEL LER
• 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

CAFE K:  
DEN JYSKE METODE

BIONUTRIA DANMARK A/S:  
SUCCES MED NY KUNDEGRUPPE

PRO DISPLAY A/S:  
SUCCES MED REVIDERET KONCEPT

AUTOA A/S:  
DET KAN IKKE VENTE

http://www.vorupel.dk
http://www.dkaffald.dk
http://www.avoetiketter.dk


Der er vækst i antallet af Gazeller i Randers Kommune. I år er 24 virksomheder blevet 

udnævnt af Dagbladet Børsen – det er en stigning på fire i forhold til sidste år. Og ikke 

færre end 17 Gazeller er helt nye. 

Randers Biz har talt med fire af dem og du kan her læse, hvad de har fokus på, for at 

skabe vækst og udvikling i deres virksomheder.

www.randersbiz.dk · december 2015 5Randers-Gazeller

Nr. i
Danmark

Vækst
i % Virksomhedsnavn

Omsæt./ 
Bruttores.
i 1.000 kr

Antal
gazelle
kåringer

133 375,5 Pro Display A/S 13257 1

156 348,7 Autoa A/S 6977 1

224 299,8 BioNutria Danmark ApS 2483 1

262 280,5 Co4 Maskinfabrik A/S 6640 1

451 207,9 Cabinet System  A/S 5823 1

497 196,9 Transport.Net ApS 4922 1

541 186,6 SR Food A/S 8838 4

579 179,6 Haslundkær Maskinstation ApS 2813 1

603 177,0 Atea Transport ApS 5158 1

650 169,2 Cigaretpapir.DK A/S 1653 1

680 165,0 Café K ApS 3723 2

722 157,8 Kim Svendsen, 739 Gudenåcentret ApS 2939 1

727 157,1 A1 Consult A/S 7502 2

797 147,8 Pharma-Tech A/S 11197 1

861 142,9 Motel X A/S 3371 1

899 138,5 Edc Erhverv Danebo ApS 2333 1

913 136,8 Ms-Flowtechnic ApS 3829 1

940 134,8 John Cramer Transport, Spentrup ApS 2550 2

1082 124,7 My Home 7 A/S 3995 1

1103 123,1 Promax Industries ApS 7932 3

1203 115,1 Dan Dryer A/S 6787 1

1220 113,9 Dansk Parkerings Service A/S 3482 3

1289 110,1 Dpl Entreprise A/S 3089 1

1295 110,0 Randers Transport Compagni ApS 6721 2

17 NYE

RANDERS-GAZEL LER

Kilde: Dagbladet Børsen.
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Café K i Storegade er med på listen 
for andet år i træk. Virksomheden, 
der blev etableret i 2010, har gen-
nemgået en solid vækst siden. „Vi 
har benene plantet solidt på jorden,“ 
fortæller ejer-
leder Søren 
Schack Han-
sen, der driver 
caféen sammen 
med sin hustru. „Vi er selv meget 

i forretningen, og er med til 
at gå forrest.“ Det ser han 

som en af de helt store 
grunde til deres suc-

ces. „Vi sidder ikke 
bare på et kontor, 
men er med i selve 
driften og en aktive 
del af teamet, der 
tæller 37 ansatte 
svarende til 16,5 

fuldtidsstillinger.
Tidligere havde 
de to job som 
hhv. butikschef 
i Lidl og frisør. 
„Vi fik lyst til at 
prøve at starte 
noget op sam-
men, og over-
tog en næsten 
ny forretning, 
der ikke havde 
den store om-

sætning. Vi gør 
det på en personlig 

måde, og har fået 
mange stamkunder, 
som vi kender.“ 

Også i Aarhus
Udover helt traditionelle café retter 
er der nogle klassiske specialiteter 
på menukortet. „Randers er en 
stor provinsby og folk er nede på 

jorden. Derfor 
har vi udvidet 
kortet med ret-
ter inspireret af 
det traditionelle 

krokøkken. Det er bl.a. vores egen 
Café K-gryde, steaks og stjerne-
skud,“ fortæller han og pointerer, at 
mange er glade for at få en ordentlig 
portion til en god pris. „Vi er ikke 
gourmetkokke, men vi har fået godt 
fat i kunderne med vores koncept.“
Ud over parrets tre børn er der yder-
ligere eks-
pansion i 
vente. „Vi 
har frem-
skredne 
planer om 
at åbne 
en café 
på Trøjborg i Aarhus, der skal drives 
efter samme koncept. Og så går vi 
benhårdt efter at blive Gazelle for 
tredie gang i træk til næste år, og 
efter de første tre kvartaler ser det 
realistisk ud.“

Randers-Gazeller:
Café K

  RANDERS ER EN 
STOR PROVINSBY 
OG FOLK ER NEDE PÅ 
JORDEN

  VI ER SELV EN 

AKTIVE DEL AF TEAMET

Ejerleder Søren Schack Hansen, Café K

DEN JYSKE METODE



Følgerne af finanskrisen var til at få 
øje på hos BioNutria Danmark ApS, 
der på det tidspunkt udelukkende 
leverede deres nicheprodukter til 
golfbranchen. „Det var som om, 
deres penge 
forsvandt over 
natten,“ fortæl-
ler ejerleder 
Ove Andersen. 
„Golfmarkedet 
ændrede sig 
voldsomt og 
greenkeeperne reducerede typisk 
deres køb af gødning med både 60 
og 70%.“ Det var en voldsom udfor-
dring for virksomheden, der havde 
opbygget et solidt marked i Dan-
mark, Sverige, Finland og Tyskland.

„Jeg har tidligere arbejdet med 
gødning til landbruget og indså, at 
vi kunne tage nogle af vores top-
produkter, udvikle dem og introdu-
cerede dem til landbruget.“ Bio-
Nutrias gødningsprodukter består 
af mikronæringsstoffer og adskiller 
sig dermed fra de mere gængse 
makrogødninger som NPK.

Har taget markedet
Virksomheden fik på det tidspunkt 
hjælp fra en uventet side. Professor 

Søren Husted fra Plante- og Jordvi-
denskab ved Københavns Universi-
tet, havde lavet en række forsøg, der 
skulle kortlægge hvilke gødninger, 
der var optimale for planternes 

vækst. „Det var 
lige de typer, vi 
arbejdede med. 
Derfor kunne vi 
dokumentere, at 
vores produkter 
var både de bed-
ste og de mest 

økonomiske at bruge,“ forklarer 
Ove, der på den baggrund oplevede 
en salgsmæssig kanonkugleeffekt. 
„Mange planteavlskonsulenter har 
også fået øjnene op for, at vores 
produkter sikrer bedre plantevækst 
og dermed giver 
højere udbytte.“ 
Der er også fo-
kus på priserne. 
„Vi er i dag 
markedsledende 
indenfor vores 
felt, og vi har en 
attraktiv prisstruktur, fordi landman-
den handler direkte hos os og ikke 
gennem fordyrende mellemled. På 
den måde har vi bypass‘et de store 
leverandører.“ 

Ingen adminstrationsbygning
BioNutria fremstiller de flydende 
gødninger på produktionsanlægget 
i Fårup, og har lager i Dronningborg. 
Bogholderiet er i Hadsund og admi-
nistrationen i Värmland. „Jeg styrer 
produktion og ledelse fra mit hjem i 
Sverige,“ siger Ove, der har priorite-
ret slet ikke at have en administrati-
onsbygning. „Det er alt for dyrt, og 
jeg har faktisk ondt af de virksomhe-
der, der står med store administrati-
onsbygninger. Mange bygger noget, 
de reelt set ikke har brug for. Vores 
sælgere og konsulenter arbejder 
hjemmefra, og det giver dem en 
utrolig frihed,“ fortsætter han og 
peger på, at han styrer virksomhe-
den via mobiltelefon og email. „Det 

er slet intet 
problem, og 
jeg er løbende 
i kontakt med 
medarbejderne.“ 

Væksten i 
BioNutria er 
stadig stigende, 

og de har alene i år haft en stigning i 
omsætningen på 74%. 

SUCCES MED NY KUNDEGRUPPE
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Randers-Gazeller:
BioNutria Danmark ApS

  DET VAR SOM 
OM, DERES PENGE 
FORSVANDT OVER 
NATTEN  RANDERS ER EN 

STOR PROVINSBY 
OG FOLK ER NEDE PÅ 
JORDEN

  JEG HAR ONDT AF 
DE VIRKSOMHEDER, DER 
STÅR MED STORE ADMI-
NISTRATIONSBYGNINGER

Fra venstre: Indehaver/Direktør Ove Andersen, BioNutria, salgschef Kathrine Fisker, Randers FC, salgs- og produktkonsulent 
Jens Bach Andersen, BioNutria, administrerende direktør Hans-Peter Rasmussen, Randers FC (Foto: Randers FC)



Efter en konkurs tilbage i 2009 er 
det gået stærkt for Pro Display A/S. 
De er i år den højest 
placerede Gazelle 
i Randers, og har 
også tidligere været 
på listen. Det æn-
drede set up er, sammen med et en-
tydigt kundefokus, ifølge salgschef 

John Krogh Pedersen, forklarin-
gen på den massive vækst.

„Vi konkluderede, at vi var 
gode til at udvikle displays, 
til at servicere kunderne 
og til at handle,“ for-
tæller han. Derfor er 
selve produktionen lagt 
ud til moderselskabet 

Deku-Gruppen og til helt eksterne 
virksomheder rundt om i Europa. 

„På den 
måde går 
vi aldrig tør 
kapacitets-
mæssigt, 

og vi bliver aldrig fanget på ikke at 
levere til tiden.“ Ikke mindst det 
sidste er meget væsentligt i en 
branche, der 
ofte leverer ele-
menter til store 
kampagner, der 
f.eks. ekspone-
res i TV.

Personerne afgør det
At have – og bevare – kundefokus 
mener John, har 
meget med de 

enkelte personer at gøre. „Vi er et 
hold, der gerne vil vinde. Og vi kan 
se, at det skaber resultater at være 
hurtig på aftrækkeren. Så vi melder 
tilbage med det samme. Ingen må 
være i tvivl om, hvorvidt vi har mod-
taget deres mail.“ Ud over hastig-
heden i den daglige kundekontakt, 
er det vigtigt for salgschefen at 
være ordholdende og ikke mindst at 

tilbyde til kon-
kurrencedygtige 
priser.

Fremtiden 
tegner fortsat 

godt for virksomheden. „Jeg tror, 
det er en naturlig konsekvens af, 
at vi kan se at vores måde at gøre 
tingene på skaber fremskridt, og at 

omsætning og indtje-
ning følger med. Det 
ligger nok i kortene, at 
vi bliver Gazelle igen til 
næste år, det satser vi 
ihvertfald meget på.“

Ud over hovedkon-
toret på Vestergade i 
Randers er der også 
en afdeling i Hørsholm. 
Virksomheden beskæf-
tiger pt 17 personer og 
har en årlig omsætning 
på godt 90 mio. kr.
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SUCCES MED  
REVIDERET KONCEPT

Randers-Gazeller:
Pro Display A/S

Salgschef John Krogh Pedersen, Pro Display A/S

  VI ER ET HOLD, DER 

GERNE VIL VINDE

  VI GÅR ALDRIG TØR 

KAPACITETSMÆSSIGT



Nummer to Ga-
zelle i Randers, 
og 46 i Region 
Midt, er Autoa 
A/S på Alsikevej, 
der primært 
leverer minibus-
ser til det professionelle marked 
og private forbrugere. Her mener 
ejerleder Kenneth Jensen ikke at 
opskriften på deres succes er så 
svær. „Vi arbejder hårdt og har hen 
af vejen lært, at vi skal gå 110% ind 
for sagen. Dels lægger vi mange 
timer i det, og dels går vi ikke på 
kompromis.“ Eller som han udtryk-
ker det: „Der er ikke noget, der kan 
vente. Nogle siger måske, at det 
kan vi gøre i morgen, men vi vil gå 
gennem ild og vand for at få det løst 
med det samme.“

Kenneth har siden starten haft 
fokus på at skabe en nicheforretning 
baseret på handel med minibus-
ser. „Vi har stor ekspertise i alle 
reglerne fra blandt andet Skat, og 

vores kunder er 
fordelt ligeligt 
over hele landet. 
Vi er gode til 
indkøb, og vores 
biler er max. syv 
år gamle og har 

kørt under 200.000 km,“ forkla-
rer han og fortæller, at der typisk 
bruges 20-30 mandskabstimer på at 
klargøre hver enkelt bil. „Det er med 
til at skabe tilfredse kunder.“

Brohoved på 
Sjælland
Virksomheden 
har på det sene-
ste fundet nye 
kundegrupper. 
„Vi sidder hårdt 
på markedet 
og har udvidet salgsstaben, så vi 
nu bedre kan servicere taxavogn-
mænd, ligesom for eksempel 
sammenbragte familier er blevet en 
interessant gruppe.“ Med baggrund 

i statistisk materiale, har Kenneth 
konkluderet, at det er salget på Sjæl-
land, der er stigende. „Jeg er bange 
for, at vi går glip af nogle handler, 
fordi vi bor i Jylland. Så dropper 
nogle det.“ Det er en af grundene til, 
at han har opkøbt Autohuset Hillerød 
A/S, der er autoriseret Mitsubishi 
forhandler. „Planen er først og frem-
mest at vende den eksisterende 
forretning, så den bliver rentabel. 
Men det mere langsigtede mål er, 
at koble vores busser stille og roligt 

på. Vi får her et 
nyt grundlag, og 
jeg regner med, 
at vi med tiden 
kan sælge otte 
busser mere 
om måneden 
herfra.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Randers-Gazeller:
Autoa A/S

Ejerleder Kenneth Jensen, Autoa A/S

DET KAN IKKE VENTE
  VI VIL GÅ GENNEM 

ILD OG VAND FOR AT 
FÅ DET LØST MED DET 
SAMME

  JEG ER BANGE 
FOR, AT VI GÅR GLIP AF 
NOGLE HANDLER, FORDI 
VI BOR I JYLLAND



VI SKAL FREMSTÅ ENS  
PÅ ALLE MARKEDER
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CEO Morten Lind, Innovation Randers A/S



En sovesofa fra Innovation Randers 
A/S har en noget højere position og 
status i England end i for eksem-
pel Tyskland. Det er et stigende 
problem, da 
nethandel og 
internationale 
møbelkæder 
sælger på tværs 
af landegræn-
ser. Derfor skal 
produkterne fra 
virksomheden i højere grad positio-
neres ens i alle lande, og vejen frem 
er forhandleraftaler. 

„Markedet er blevet mere gen-
nemsigtigt, og derfor er det vigtigt, 
at vi med vores produkter fremstår 
troværdigt. Fru Jensen skal have 
et ensartet billede af os og vores 
koncept, uanset hvor hun møder 
os. Det er ikke tilfældet lige nu, hvor 
vi ligger forskelligt i for eksempel 
Tyskland og England,“ fortæller 
Morten Lind. 

Han er CEO hos Innovation Ran-
ders, som med sine sovesofaer sigter 
målrettet efter markedet for Compact 
Urban Living, altså kunder med 
begrænset plads i verdens storbyer. I 
blandt andre København, Paris, Berlin 
og New York er der butikker, som 
udelukkende sælger sovesofaer fra 
Innovation Randers uden dog at være 
ejet af virksomheden. 

Risikerer konflikt i England 
I Tyskland har virksomheden været 
til stede i mange år og solgt enorme 

mængder i midt-markedet. Nu er 
sovesofaerne fra Randers på vej 
mod en højere position, men det har 
været meget svært og har taget lang 

tid. I England 
har virksomhe-
dens produkter 
en helt anden 
historie: 

„I England var 
vi ikke så kendte 
og derved ikke 

negativt lastet af vores tidligere po-
sitionering, men vi kunne så at sige 
starte på en frisk. Vi opdyrkede det 
engelske marked, og næste år bliver 
det vores tredjestørste. Samtidigt er 
det det marked, hvor vores produk-
ter er dyrest, er positioneret bedst, 
nemlig i medium-high-markedet,“ 
konstaterer Morten Lind.

Han me-
ner, den gode 
position især 
skyldes tre 
faktorer, nemlig 
den forbedrede 
økonomi efter 
finanskrisen, 
en trend mod 
Compact Urban Living samt den 
høje kurs på britiske pund. Det er i 
medium-high, Innovation Randers 
gerne vil ligge, men hvis en tysk el-
ler dansk møbelkæde i midt-marke-
det med virksomhedens sovesofaer 
i kollektionen vælger at etablere sig 
i England, vil der opstå en positions-
konflikt. 

Afsætter i 56 lande 
„Min opgave er at skabe fokus. 
Lige nu kigger jeg på, hvordan vi 
undgår distributionskonflikter. Vi skal 
have bolden over på vores side og 
lave forhandleraftaler om, hvorfra 
vi sælger vores produkter og på 
hvilke platforme. Vi skal stadigt være 
tilpasset det enkelte marked med 
respekt for globaliseringen,“ mener 
Morten Lind. 

Selv om Innovation Randers 
designer og fremstiller sine sove-
sofaer helt selv, betragter han ikke 
virksomheden som klassisk møbel-
producent men mere som koncept-
leverandør med iscenesættelse i 
form af billeder, salgsmateriale og 
guide til, hvordan den enkelte butik 
skal præsentere sofaerne. 

I Randers har virksomheden 
hovedkontor, 
produktion og 
salg og i alt 50 
medarbejdere. 
Innovation 
Randers ejer en 
fabrik i Kina med 
200 medarbej-
dere samt salg 

og lager med otte medarbejdere i 
USA. 

Virksomheden er grundlagt i 1971 
af Flemming Højfeldt og afsætter 
sine sovesofaer i 56 lande.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Nethandel og internationale kæder gør det nødvendigt for 

producenter at positionere produkter ens på eksportmarkederne. 

En måde at gøre det på er at lave forhandleraftaler.

VI SKAL FREMSTÅ ENS  
PÅ ALLE MARKEDER
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  VI OPDYRKEDE DET 

ENGELSKE MARKED, OG 

NÆSTE ÅR BLIVER DET 

VORES TREDJESTØRSTE

  VI SKAL STADIGT 
VÆRE TILPASSET DET 
ENKELTE MARKED 
MED RESPEKT FOR 
GLOBALISERINGEN
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Nem adgang 
til transport ad 
både land- og 
vandvejen har 
fået BG Beton 
til den 7. juni i år 
at etablere en 
fabrik på Tron-
holmen på havnen. Samtidigt lokker 
planer om en ny adgangsvej og 
udsigten til et opsving i byen. Begge 
dele skulle gerne få efterspørgslen 
på beton til at stige i Randers. Kom-
munens imødekommenhed og hur-
tige sagsbehandling har blot været 
et ekstra plus for virksomheden.

„Adgangsveje er meget vigtige 
for os, fordi beton har en begrænset 

holdbarhed. En 
varm som-
merdag må der 
højest gå halv-
fems minutter 
fra blanding til 
levering. Derfor 
ligger vi fanta-

stisk her, og allerede nu kører der 
godt med lastbiler til og fra,“ fortæl-
ler Heine Misfelt.

Han er nytiltrådt direktør for BG 
Beton Jylland. Den nye fabrik på 
havnen får sand, sten og cement ind 
med skibe og fragter den færdig-
blandede beton væk med lastbiler. 
Dog undgår de myldretrafikken. Når 
den kommende adgangsvej fra om-

rådet direkte ud til Clausholmvej og 
Hammelvej står færdig, er BG Beton 
dog ude over det problem. 

Godt samarbejde med havnen
„Beton er et fantastisk byggema-
teriale, som bliver brugt mere og 
mere. I dag bygger man højere og 
med tykkere fundamenter, og med 
det opsving, der er på vej i Randers, 
regner vi med, der bliver stigende 
behov for beton til broer og byg-
gerier. Vi satser også på at levere 
til Apples kommende bygninger i 
Foulum ved Viborg,“ håber Heine 
Misfelt.

BG Beton mødte kun imødekom-
menhed og god service fra Randers 

Derfor Randers

UDSIGT TIL VÆKST  
OG GODE ADGANGSVEJE 

FIK OS TIL AT VÆLGE RANDERS
God beliggenhed med fine adgangsveje for skibe og lastbiler samt et gryende 
opsving i byen har fået en ny betonfabrik til at etablere sig på Randers Havn.

  ADGANGSVEJE 
ER MEGET VIGTIGE 
FOR OS, FORDI BETON 
HAR EN BEGRÆNSET 
HOLDBARHED
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Kommune, da fabrikken skulle 
bygges. Kommunen fulgte hele 
processen og BG Betons ledelse 
oplevede, at byggetilladelse og 
miljøgodkendelse kørte på skinner 
og efterlader et indtryk af Randers 
som en erhvervsvenlig kommune. 
Også havnen, der er kommunal, gør 
positivt indtryk.

„Vi har et 
fantastisk 
samarbejde med 
stevedorerne 
og med havnen, 
som gør meget 
for fællesskabet. Blandt andet er jeg 
af havnen blevet inviteret til et kultu-
relt arrangement på Hotel Randers, 

og det glæder jeg mig til,“ fortæller 
Paul-Erik Jørgensen.

75 kubikmeter i timen om to år
Han er afdelingsleder og blande-
mester på BG Beton i Randers, og 
han har kun en enkelt lille anke ved 
at ligge i Randers: Det er svært at 
finde chauffører med stort køre-

kort til at køre 
lastbilerne med 
beton, og pro-
blemet vil blive 
stigende.

„Vi regner be-
stemt med at vokse i produktionen, 
selv om vi aldrig når op på fuld ka-
pacitet, og der vil køre mange flere 

lastbiler til og fra. Om to år regner vi 
med at producere noget der ligner 
10 biler a 7,5 kubikmeter i timen,“ 
spår Paul-Erik Jørgensen.

Det er Bach Gruppen A/S, der ejer 
BG Beton i Randers og syv andre 
betonfabrikker i Danmark. Dertil 
kommer egne skibe, eget stenbrud 
i Norge og mange andre aktiviteter, 
der gør koncernen mere eller mindre 
selvforsynende, ifølge direktør 
Heine Misfelt. Hos BG i Randers er 
der lige nu syv ansatte.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Derfor Randers

  DER VIL KØRE 
MANGE FLERE 
LASTBILER TIL OG FRA

Direktør Heine Misfelt og afdelingsleder Paul-Erik Jørgensen, BG Beton Jylland



14 www.randersbiz.dk · december 2015Bilen & Bossen

Lad os slå fast med det samme: 
Den er ikke til salg. Skønheden står, 
sammen med en god håndfuld andre 
veteraner af 
firmaets egne 
mærker, i en 
kælder under 
et af deres otte 
bilhuse, hvorfra 
den engang imel-
lem hentes op til 
udstillingsbrug eller sjældne køreture. 

„Jeg husker tydeligt den dag en 
af vores medarbejdere i Aalborg 
fortalte mig, at en fjern slægtning 
skulle af med en helt speciel bil,“ 
siger Jens med et stort smil. „Solen 
skinnede og alt må have vendt 
rigtigt den dag. Han smækkede 

garageporten op og så sagde det 
bang!“ Jens var solgt på stedet, og 
det var bilen dermed også. „Den er 

så flot og har 
nogle fantastisk 
smukke linier. 
Bilen er fra en 
helt anden tid, 
en æra med fine 
titler og chauffør 
i uniform.“

Bedst restaurerede bil
Chassiset er bygget i Derby i Eng-
land og „kroppen“ hos karetmager 
Park Ward i London, specielt desig-
net med moon roof til Lord Scar-
borough. Han ejede bilen til 1952, 
og i 1987 kom den til Danmark, hvor 

BRUGT JERN  
HAR VI NOK AF

Som bilhandler, chef og ejer af 
Pedersen & Nielsen, sker det engang 

imellem, at Jens Nielsen bliver tilbudt 
at købe specielle biler. For små ti år 

siden snublede han over denne smukke 
Bentley sports saloon, der formåede 
at komme forbi hans standard svar: 

Brugt jern har vi nok af.

  DEN ER SÅ 
FLOT OG HAR 
NOGLE FANTASTISK 
SMUKKE LINIER
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Arkitekturpris til kirke 
og Saint-Gobain
Randers Kommunes arkitekturpris, der bliver 
uddelt hvert andet år, blev tildelt Enghøj Kirkes 
klokketårn. Det er tegnet af Henning Larsen 
Architects. Også byggevareleverandøren Saint-
Gobains lagerbygning, der er tegnet af arkitekt-
firmaet C.F. Møller, fik prisen.
„Lagerbygningen fremstår i et klart og enkelt 
formsprog og er nøje designet med repetitive 
lagerblokke, der tillader bygningen at vokse. Når 
mørket falder på lyser Logstar op gennem translu-
cente paneler imellem lagerblokkene og frem-
hæver rytmen i facaden på en ny måde,“ udtalte 
dommerne om baggrunden for valget.
Der var nomineret i alt 13 byggerier til prisen, og 
de omfatter bl.a. boliger, erhverv og restaurering 
af gamle bygninger.

LAG midler uddelt
LAG Randers-Favrskov har bevilliget tilskud til 12 
projekter med en samlet projektsum på 7.007.874 
kr., heraf finansieres 1.656.827 kr. af LAG 
Randers-Favrskovs pulje. Flere af projekterne har 
også fået bevilliget tilskud fra de kommunale LAG 
puljer, i alt 1,1 mio. kr. Resterende midler er sam-
mensat af frivilligt arbejde, egen finansiering og 
andre fonde/puljer. 
I Randers er de syv projekter: Øster Velling For-
samlingshus får 550.000 kr. til en total renovering, 
Foreningen Ådalen Retræte får 300.000 kr. til op-
gradering af køkkenfaciliteterne, Coldhand Winery 
får 300.000 kr. til produktionsudstyr og inventar, 
Fru Hansen I/S får 294.290 kr. til et industri-
køkken, Naturstyrelsen og „De Søfriske Fusser“ 
får 175.000 kr. til nye kreative faciliteter ved Fus-
sing Sø, Nordisk Garn får 70.000 kr. til kursus- og 
overnatningsfaciliteter og Hørning Gymnastik-
forening får 50.000 kr. til en aktivitetsplads.

Tradium-elever vandt 
Business Combat
Elever fra 3.x på økonomilinjen på Tradium 
Handels gymnasiet vandt over repræsentan-
ter fra det lokale erhvervsliv i den årlige dyst i 
virksomhedsspillet Business Combat, der er et 
strategispil, hvor deltagerne bliver delt op i otte 
virksomheder, der kæmper mod hinanden om at 
sælge et action kamera på det samme marked. 
Ligesom i det rigtige erhvervsliv skal der træffes 
beslutninger om salgspris, reklameindsats, pro-
duktion m.m. Disse informationer bliver indtastet 
i et simulationsprogram i en computer, hvorefter 
programmet beregner, hvor meget den enkelte 
gruppe har tjent eller tabt.
Arrangementet sponsoreres af Dansk Revision 
og Sparekassen Kronjylland, der begge inviterer 
kunder til at deltage i spillet.

Direkte tog til Tyskland
Med den nye køreplan fra DSB bliver der hver 
anden time mulighed for at tage toget direkte til 
eller fra Flensborg. Herudover bliver der to gange 
i døgnet direkte forbindelse til og fra Hamborg. 
Den nye plan træder i kraft den 13. december.

den blev renoveret på et værksted i 
Aarhus. Ejeren rejse senere til USA, 
hvor han – naturligvis – tog bilen 
med. Her vandt den præmie som 
den bedst restaurerede bil fra før 2. 
verdenskrig. 

En af de sjældne ture var til Kalø 
engang sidst på sæsonen. „Det var 
lidt en udfordring, da vi kørte hjem 
i skumringen. For selv om den har 
kæmpe lygter, virker det ikke som 
om, den lyser mere end en halv me-
ter frem,“ slutter han. Det antages 
at næsten 1.700 eksemplarer stadig 
eksisterer.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

www.randersbiz.dk · december 2015

BRUGT JERN  
HAR VI NOK AF

Bentley 3.5 Litre
Model: Sports saloon
Byggeår: 1935
Antal: 2.411 (1933–1939)
Motor: 3.5 L, 6 cyl. række
Gear: 4 manual
Pris: Ca. 1.500 Pund,  
 eller 15 gange  
 prisen på en Ford 8
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KLUMME – ADVOKAT

NY LOV OM ANSÆTTELSESKLAUSULER
Den 1. januar 2016 træder der formentlig en ny lov i kraft, der på en 

række punkter væsentligt ændrer på omfanget af de klausuler, som en 
arbejdsgiver lovligt kan aftale med sine ansatte. 

Formålet med den nye lov er at 
øge mobiliteten på arbejdsmarke-
det. Dette sker blandt andet ved, 
at man begrænser omfanget af 
hvilke medarbejdere, der gyldigt 
kan aftales konkurrenceklausuler 
med. Endvidere forkortes varighe-
den af klausulerne, og kravene til 
kompensationerne for at opretholde 
klausulerne øges.

Nedenfor er anført hovedpunk-
terne for de 3 forskellige typer af 
ansættelsesklausuler, der er omfat-
tet af den nye lov om ansættelses-
klausuler. 

Hvad er en jobklausul? 
Jobklausuler er aftaler mellem 
virksomheder, der forhindrer el-
ler begrænser virksomhedernes 
mulighed for at ansætte hinandens 
medarbejdere, eller en aftale med 
en medarbejder om, at medarbejde-
ren ikke må tage ansættelse i andre 
bestemte virksomheder.

Nyheder om jobklausuler:
Som hovedregel forbydes jobklausu-
ler helt. Jobklausuler, der er indgået 
inden loven træder i kraft, kan opret-
holdes indtil den 1. januar 2021.

Ved virksomhedsoverdragelse er 
det fortsat muligt at aftale jobklau-
suler med en varighed på op til 6 
måneder, ligesom der forsat er visse 
særregler for vikarer. 

Hvad er en kundeklausul?
En kundeklausul er en aftale om, 
at medarbejderen efter sin fratræ-
delse ikke må have erhvervsmæssig 
kontakt med virksomhedens kunder, 
eller at medarbejderen ikke må tage 
ansættelse hos kunderne. 

Hvad er en konkurrenceklausul?
En konkurrenceklausul medfører, 
at medarbejderen ikke må starte 
en konkurrerende virksomhed, eller 
at medarbejderen ikke må tage 
ansættelse hos en konkurrerende 
virksomhed. 

Nyheder om kunde-  
og konkurrenceklausuler:
Konkurrenceklausuler kan efter 
den nye ansættelsesklausullov kun 
aftales, hvis medarbejderen indtager 

en helt særlig betroet stilling, og 
medarbejderen skal skriftligt have 
oplyst, hvilke forhold der gør, at det 
er påkrævet, at medarbejderen på-
tager sig en konkurrenceklausul.

Kundeklausuler kan kun omfatte 
kunder, som medarbejderen har haft 
en forretningsmæssig forbindelse 
med i de seneste 12 måneder, mod 
18 måneder efter den nuværende 
bestemmelse i funktionærloven. 
På tidspunktet for opsigelsen eller 
afskedigelsen, skal arbejdsgiveren 
udlevere en liste over de kunder, 
som er omfattet af kundeklausulen. 

Det er ikke længere muligt at af-
tale, at kundeklausulen skal omfatte 
kunder på en særskilt liste, som 
medarbejderen ikke har haft en for-
retningsmæssig forbindelse med. 

Både kunde- og konkurrence-
klausuler må maksimalt have en 
varighed på 12 måneder. Hvis der 
aftales en kombineret kunde- og 
konkurrenceklausul, kan denne 
maksimalt have en varighed på 6 
måneder. 

Der indføres nye krav til kom-
pensationer for både kunde- og 
konkurrenceklausuler samt 
for kombinerede kunde- og 
konkurrence klausuler, på 40 – 60 % 
afhængigt af varighed, og om der 
er tale om kombinerede kunde- og 
konkurrenceklausuler. 

Der indføres en engangs betaling 
for de 2 første måneders kom-
pensation, for både kunde- og 
konkurrence klausuler.

Retten til modregning, hvis 
medarbejderen får andet passende 
arbejde, begrænses således, at der 
nu altid skal betales mellem 16-24 
% i kompensation, afhængigt af 
klausultype og varighed. 

Aftaler om kunde- og 
konkurrence klausuler, der er indgået 
inden den 1. januar 2016, vil ikke 
blive omfattet af den nye lov om 
ansættelsesklausuler. 

Der er endnu kun tale om et 
lovforslag, hvorfor dette kan ændres 
endnu, men det er vores forvent-
ning, at loven træder i kraft pr. 1. 
januar 2016.

Af advokat Claus Pedersen,  
DAHL Advokatfirma., www.dahllaw.dk
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Randers investerer mindst 
i bygninger og veje
En ny analyse fra Dansk Byggeri, der har gennem-
gået de kommunale regnskaber for de sidste tre 
år, viser at der er stor forskel på, hvor lidt eller 
hvor meget kommunerne i Østjylland bruger på at 
lappe huller i vejene, bygge nye børnehaver eller 
renovere skoler og plejehjem. Samsø Kommune 
investerer 8.825 kr. per indbygger og er dermed 
den kommune i landet, som investerer mest. 
Randers derimod er den af landets 98 kommu-
ner, som investerer mindst, nemlig 1.538 kr. per 
indbygger.
„Generelt set er det de små kommuner, som bru-
ger flest penge, mens de store kommuner ligger 
i midterfeltet, og de mellemstore kommuner klart 
bruger færrest kroner. Man kan ikke nødvendigvis 
sige, at de kommuner, der bruger færrest penge, 
også har flest huller i vejene og de mest triste 
bygninger, men fordi vi ser på investeringerne 
over en periode på tre år, vil man mange steder 
kunne se en sammenhæng,“ siger analysechef i 
Dansk Byggeri, Andreas Fernstrøm.

Q8 i Randers sikrer rent 
drikkevand i Afrika
Hver gang du vasker din bil i Randers på Mari-
agervej og Hadsundvej betyder det, at en person 
i Uganda får fire liter rent vand, der er en stor 
mangelvare i landet.
„En del af vores indtægter går til at sikre rent 
vand til fattige afrikanske familier. Vi er nemlig 
med til at udbrede „Solvatten“ i Uganda. Det er 
en svensk opfindelse, som ved hjælp af solen gør 
forurenet vand drikkeligt. Det er med til at for-
bedre livet for rigtig mange mennesker,“ fortæller 
Patrick Norup Lentge, Category Manager of Car 
Products, Non-Food & Services, Q8 Danmark.

Danish Crown-ejere belønnes
Danish Crown har på et ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde vedtaget en model, der betyder, 
at en større del af selskabets overskud fremover 
fordeles blandt ejerne, men modsat restbetalingen 
bliver pengene i virksomheden.
„Danish Crown har oplevet en stigende vækst og 
indtjening på baggrund af de store investeringer, 
der er foretaget gennem årene. Med den nye 
model gør vi den enkelte andelshavers investering 
i Danish Crown synlig, og det vil øge motivationen 
blandt andelshaverne til at investere i virksomhe-
den fremadrettet, så Danish Crown fortsat har den 
nødvendige kapital til at udvikle sig,“ siger besty-
relsesformand Erik Bredholt, Danish Crown.

Lysets By Randers
Bestyrelsen i Randers Handelsråd, der er paraply-
organisation for den samlede handel i Randers 
kommune, har lanceret idéen Lysets By Randers. 
Meningen er at gøre Randers til Lysets By, med 
betagende lyssætninger i byrummene. Lyskunst-
værkerne ved Verdos skorsten, Red Fall og Spare-
kassen Kronjylland danner allerede en god basis.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
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For at levere god kvalitet til kun-
derne er Prosign Skilte flyttet fra 
stor synlighed på Grenåvej til bedre 
vilkår i et erhvervsområde tæt på 
E45 syd for 
byen. Blandt 
andet er der nu 
langt mere plads 
til at montere fo-
lie på person- og 
varevogne samt 
lastbiler på.

„Vi har ikke rigtig nogen strøg-
kunder men lever mest af dem, 
der kommer igen og igen. Derfor 
betyder den synlighed, vi havde på 
Grenåvej ikke så meget for os, og 
det er langt vigtigere med bedre 
lokaler og mere plads til montage,“ 
fortæller Jesper Bennetzen.

Han stiftede selv virksomheden 
for 10 år siden efter at have lært 
faget hos det hedengangne Skilte-
Svend i Randers og Poul Gade Skilte 
i Århus. Hos Prosign Skilte får man 
lavet autoreklamer, skilte til facader, 
logoer, udskåret 
tekst, folier og 
meget mere, 
altid minutiøst 
kontrolleret af 
Jesper Ben-
netzen. Han vil 
nemlig gerne 
sikre sig, at slutproduktet er helt i 
orden.

Siger nogle gange nej tak
„Dem, der kender mig, har tillid til, 
at det, vi leverer, er af høj kvalitet og 
uden fejl. Det vigtigste for mig er, 
at kvaliteten er i orden, levering til 
tiden, og at prisen skal passe. Der-
udover skal kunderne opleve, at de 
får gode råd og vejledning fra mig. 
Kommer en kunde med et layout, 
jeg ikke er tilfreds med, foreslår jeg 
en bedre løsning, og vi kommer 
frem til noget, vi begge er tilfredse 
med,“ lover Jesper Bennetzen.

Selv agenturer, grafiske bureauer 
og arkitekter henter ham ud for at få 

gode råd til, hvad de kan tilbyde de-
res kunder af raffinerede løsninger. 
Ofte efterspørger kunderne noget, 
der er lidt for tarveligt i Jesper Ben-

netzens øjne. I 
de tilfælde fore-
slår han noget 
bedre eller må i 
yderste konse-
kvens takke nej.

„En af mine 
kunder ville have 

et plastikskilt med navne klæbet på. 
Jeg tegnede et forslag til lækkert 
skilt i rustfrit stål, og hvor navnene 
kunne skiftes ud. Kunden blev super 
tilfreds og ville ikke en gang vide 
prisen, som vedkommende i øvrigt 
syntes var helt i orden, da fakturaen 
kom,“ husker Jesper Bennetzen.

Kan lide kræsne kunder
De fleste af Prosign Skiltes kunder 
har fået anbefalet af andre at hen-
vende sig, og det er ifølge Jesper 
Bennetzen de rareste, da de kom-

mer på grund af 
hans gode ry for 
kvalitet og grun-
dighed. Og selv 
om han sætter 
stor pris på alle 
sine kunder, 
så har han en 

særlig forkærlighed for dem, der er 
kræsne med det, de bestiller. Ofte 
er det advokater, tandlæger, andre 
klinikker og revisorer, men kan være 
folk i alle brancher.

„Jeg vil rigtig gerne have endnu 
flere af de kunder, der er kræsne og 
vil have lavet noget specielt med en 
god finish. For mig er det vigtigt at 
få lov til at lave noget, jeg synes er 
lækkert,“ fortæller Jesper Bennet-
zen fra Prosign Skilte.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Jesper Bennetzen lægger stor vægt på, at 

kunderne får noget, der er lækkert, og som de 

synes, er bedre end det, de har bestilt. For ham 

er det så vigtigt, at han nu og da må sige nej 

til en ordre.
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  KUNDERNE SKAL 
OPLEVE, AT DE FÅR 
GODE RÅD OG VEJ-
LEDNING FRA MIG

  JEG VIL RIGTIG 
GERNE HAVE ENDNU 
FLERE AF DE KUNDER, 
DER ER KRÆSNE



JEG VIL JO HELST  
LAVE NOGET, DER ER  

 LÆKKERT
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Ejerleder Jesper Bennetzen, Prosign Skilte
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Julen nærmer sig...
Vi har travlt og 2015 har indtil nu været et godt år for er-
hvervsejendomme, og investorerne forventes at øge de-
res beholdninger inden årets udgang.  
 
Skal du købe eller sælge en erhvervsejendom, har du pla-
ner om at investere, har brug for en vurdering eller kom-
petent rådgivning?

Kontakt os på tlf. 7020 3911

Sag 5894Blandet bolig og erhverv.

Langå - Ulstrupvej 28
Ejendommen er en blandet erhvervs- og be-
boelsesejendom, hvor stueetagen er indrettet
til butik/dagligvarehandel. Hele tagetagen er
indrettet til beboelse. Terrasse på det flade
tag.

TIL SALG

SOLGT

Sag 5950-11Projektlejlighed.

Randers C - Rådhusstræde 2, lejlighed 11
I markant byejendom i Randers gågadesy-
stem sælges 138 m² projektejerlejlighed.
Ejerlejligheden er velbeliggende på ejendom-
mens 1. sal med udsigt over Torvegade og
Rådhustorvet.

TIL SALG

SOLGT

Sag 7554Kontor.

Randers C - Brødregade 18 2. tv.
I markant byejendom udlejes særdeles velbe-
liggende og regulært kontorlejemål. Der er ta-
le om et nyistandsat hjørnelejemål beliggen-
de på 2. sal med flot udsigt over Randers gå-
gadesystem. Lejemålet er momsfrit.

TIL LEJE

UDLEJET

Sag 7663Butik og detail.

UDLEJET PÅ 1 UGE.

Hobro - Jernbanegade 1E
Velbeliggende butiks-/forretningslejemål i
centrum af Hobro. I lejemålet er der butiks-/
forretningslokale med store facadevinduer
mod Jernbanegade. Derudover er der et per-
sonalerum med køkken og toilet.

TIL LEJE

UDLEJET

http://nyboligerhverv.dk/randers
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Sag 7658Butik og detail.

NYHED
Randers - Gl. Hadsundvej 22
Forretningslejemål beliggende i
større beboelsesområde med kort
afstand til Randers C. Stueetagen
på 424 m2 indeholder stort rektan-
gulært forretningslokale med ad-
gang til vareindlevering, kølerum
og depotrum. Trappe og vareeleva-
tor til kælder med lager og vel-
færdsrum.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 292.000
Etageareal m2 816

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 6335Produktion og lager.

Randers NV - Gl. Hobrovej 34C
Præsentabel og velholdt erhvervs-
ejendom til værksted, håndværk,
lager m.v. Porte i gavlene. I hele
den ene facade er indrettet konto-
rer, frokostrum, mandskabsrum
med bad, toiletter og teknikrum.
Senere tilbygget koldhal over stål-
spær. Herudover åben tilbygning.

TIL SALG

Kontantpris kr. 2.200.000
Etageareal m2 653
Grundareal m2 1.110

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 6319Investeringsejendom.

NYHED
Randers C - Tøjhushavevej 8
Velbeliggende i attraktivt beboel-
seskvarter tæt ved park, havnen
og Randers bymidte. Består af 8
lejligheder af varierende størrelse
fra 61-122 m² med eget køkken
og bad. Møntvaskeri, tørrerum og
panttørring i kælderen. Endvidere
mindre gårdgave mod syd.

TIL SALG

Kontantpris kr. 4.950.000
1. års nettoafkast % 6,05
Etageareal m2 532

Randers  tlf. 7020 3911

http://nyboligerhverv.dk/randers
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QuickPot A/S er navnet på den kæde, Steen Haugaard 
Fransen ejer sammen med partneren Martin. Med 28 
værksteder er det en stor forretning spredt ud i hele 
landet og har kostet ejerne meget arbejde igennem 
årene. Alligevel tilskriver Steen dovenskaben, at han er, 
hvor han er i dag, for ellers havde han uddannet sig til 
revisor og lavet noget helt andet i dag, er han sikker på.

„Allerede som ung drømte jeg om at blive revisor. 
Jeg holdt meget af tal. 
Jeg kunne lide at få tal til 
at give mening omkring 
det, man laver. Efter 
handelsgym nasiet, hvor 
jeg i øvrigt klarede mig ok 
uden at lave ret mange lek-
tier, opgav jeg dog ideen 
om at læse videre. Jeg var 
skoletræt,“ husker Steen.

Efter handelsskolen kom han i lære hos Johannes 
Pedersen i Viborg. Her eksporterede man uoriginale 
reservedele til biler. Især i begyndelsen var det hårdt 
at vænne sig til at sidde stille og udstede checks og 
fakturaer på skrivemaskine. Efter læretiden kom Steen 
til at arbejde mere og mere med salg. Sammen med 

Johannes Pedersens søn, Martin, som netop havde 
overtaget virksomheden efter sin fars død, startede 
han QuickPot-kæden i 1992.

Knokler ind imellem
„Vi købte direkte ved producenterne, og det gav større 
avance og lavere priser. Dæk parallelimporterede vi fra 
Holland. I begyndelsen var det klart prisen, der drev 

QuickPot frem. Dengang 
var det bygget op om 
udstødning. I dag er det en 
meget lille del af vores om-
sætning,“ fortæller Steen.

Martin, der i sin tid skød 
pengene i projektet, ejer 
to tredjedele og Steen en 
tredjedel. At bygge så stor 

en forretningssucces op ved at være doven, har ifølge 
Steen en forklaring:

„Jeg knokler jo også ind i mellem, men det er med 
ting, jeg har lyst til at knokle med. Jeg vælger det, jeg 
gerne vil lave. For mig gælder det om at uddelegere 
det, andre kan gøre lige så godt. Det er svært, for nogle 
gange er det det sjove, man kommer til at uddelegere.“

DET ER HELDIGT, JEG ER EN  

 DOVENLARS
Steen Haugaard Fransen er overbevist om, at havde han været flittig, 
ville han i dag sidde på et revisionskontor i stedet for at eje og bestyre 
en landsdækkende kæde af værksteder.

 EFTER HANDELSGYMNASIET 
OPGAV JEG DOG IDEEN OM 
AT LÆSE VIDERE. JEG VAR 
SKOLETRÆT
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Lad det vente til i morgen
For halvandet år siden købte han ejendommen på 
Myntevej 3 og etablerede my3 til forskellige webshops, 
heraf to ejet af hans kone, Birgit. Lige som han holder 
meget af at besøge sine medarbejdere rundt omkring 
på QuickPot-værkstederne, nyder Steen at sparre med 
de forskellige iværksættere, som har lejet sig ind på 
my3. Ejendommen ved siden af, my5, er også ejet af 
Steen og huser en rådgivende virksomhed.

I fritiden bruger han og Birgit rigtig meget tid på den 
lokale fodboldklub, Helsted Fremad. Deres tre sønner 
spiller også i den klub. Også her fokuserer Steen på at 
gøre det, han holder mest af og mindre på for eksem-
pel havearbejde.

„Jeg er på ingen måde en entusiastisk havemand. 
Jeg kan godt lide at gå i haven men vil helst slå græs. 
Især når jeg låner naboens havetraktor. Jeg er stadig 
doven, og det bekymrer mig ikke, at der ligger ting, 
der skal laves. De kan vente til i morgen, og er der en 
anden, der kan lave dem, er det endnu bedre,“ mener 
han.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

DET ER HELDIGT, JEG ER EN  

 DOVENLARS
 DET ER SVÆRT, FOR NOGLE 

GANGE ER DET DET SJOVE, MAN 
KOMMER TIL AT UDDELEGERE.

Adm. direktør Steen Haugaard Fransen, QuickPot A/S
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Nye selskaber
CVR-NR:
37131865 JH Fair ApS ................................................................................................05.10.2015
37134384 Kylling Pizza Expressen ApS......................................................................06.10.2015
37135623 Same Same ApS ........................................................................................06.10.2015
37141569 Østjysk Opkøb-formidling IVS ...................................................................08.10.2015
37144479 CC Energi ApS............................................................................................09.10.2015
37144738 Toft og Fanefjord sales IVS ........................................................................09.10.2015
37148393 Prosunic ApS .............................................................................................. 12.10.2015
37149772 Thunder Exchange IVS .............................................................................. 12.10.2015
37151629 Søren VS Holding IVS ................................................................................ 13.10.2015
37152692 TH Byg IVS ................................................................................................. 14.10.2015
37152943 Kaffebryg ApS ............................................................................................ 14.10.2015
37163244 Pay Solution Denmark IVS ......................................................................... 19.10.2015
37163287 I Pay IVS ..................................................................................................... 19.10.2015
37170496 Norborg heste på spring ApS .................................................................... 21.10.2015
37171719 &Yasper ApS ..............................................................................................22.10.2015
37172162 MediaHouseDanmark IVS .........................................................................22.10.2015
37172839 Frugtfabrikken IVS .....................................................................................22.10.2015
37180017 Renty Billig Biludlejning ApS .....................................................................26.10.2015
37181242 SS Internet Group IVS ................................................................................ 27.10.2015
37187119 Online Universe IVS ...................................................................................28.10.2015
37188662 Multi-Mac ApS ...........................................................................................29.10.2015
37189332 S.A., Randers ApS .....................................................................................29.10.2015
37194298 Victor Group Denmark IVS .........................................................................01.11.2015
37198021 Be Social IVS .............................................................................................. 02.11.2015
37198080 Firmadeal IVS ............................................................................................. 02.11.2015
37198676 I-Support IVS.............................................................................................. 03.11.2015
37199109 Thorup Bygmesterfirma IVS ...................................................................... 03.11.2015
37200379 supIT IVS .................................................................................................... 03.11.2015
37208191 Upfront Marketing IVS ............................................................................... 06.11.2015
37208760 Bohes IVS ................................................................................................... 06.11.2015
37208833 JBM boligrenovering IVS ........................................................................... 06.11.2015
37212504 RVA Motorsport IVS .................................................................................. 09.11.2015
37213101 Bakkestjernedalen ApS ............................................................................. 09.11.2015
37213209 Vorup Kirkevej ApS .................................................................................... 09.11.2015
37213454 JR Husrenovering IVS ................................................................................ 09.11.2015

Selskabsændringer
CVR-NR: 
24226417 061746M A/S  ............................................................... 22.08.2015 selskabet opløst
28662920 MEDIAS ApS  ..................................................... 05.10.2015 virksomheden er opløst
29927545 WUPPERTAL 2007 ApS ........................................09.10.2015 Konkursdekret afsagt
32762832 CONTEGO SECURITY ApS ............................09.10.2015 Anmodning om opløsning
30605276 STOP AND GO ApS  .............................................. 11.10.2015 Konkursdekret afsagt
35682449 VAFFA RETAIL ApS ............................................... 11.10.2015 Konkursdekret afsagt
35470328 WATERSPEAKERS ApS .................................12.10.2015 Anmodning om opløsning
35211446 DINKROP.COM ApS .......................................12.10.2015 Anmodning om opløsning
29629323 SLYNGBORG 2006 ApS .................................12.10.2015 Anmodning om opløsning
30540123 AK-GROUP ApS ..............................................12.10.2015 Anmodning om opløsning
35532331 PARIS FURNITURE ApS .................................12.10.2015 Anmodning om opløsning
30609263 NEJSUM HUSE ApS .......................................13.10.2015 Anmodning om opløsning
15019387 2M GROUP ApS .............................................13.10.2015 Anmodning om opløsning
28683731 J.C. UDLEJNING ApS.....................................13.10.2015 Anmodning om opløsning
15117583 LEIF NIELSEN, HALD ApS  ....................................13.10.2015 virksomheden opløst
35483187 KRONJYSK MATERIEL ApS...........................14.10.2015 Anmodning om opløsning
34487928 QHL ApS .........................................................14.10.2015 Anmodning om opløsning
32767745 P.A. RESTAURATION ApS .............................14.10.2015 Anmodning om opløsning
42330418 CHR. & E. ANDERSEN A/S. RANDERS.........14.10.2015 Anmodning om opløsning
34477744 COMO GRUPPEN ApS ...................................15.10.2015 Anmodning om opløsning
15685093 3B A/S .............................................................15.10.2015 Anmodning om opløsning
30500806 ZENCO ApS.....................................................15.10.2015 Anmodning om opløsning
31577616 HEILBUT EJENDOMSFORMIDLING ApS ....16.10.2015 Anmodning om opløsning
31187265 AKKON ApS ....................................................16.10.2015 Anmodning om opløsning
35477551 BLICHERS PUB & BLICHERS MALERFORRETNING ApS 16.10.2015 Anmodning om opløsning
33503687 CVNAVIGATOR ApS .......................................16.10.2015 Anmodning om opløsning
32319408 JESPER-SEN-PLUS ApS ................................16.10.2015 Anmodning om opløsning
33496729 HAWKEYE SOLUTIONS ApS .........................19.10.2015 Anmodning om opløsning
33575580 MOBILET ApS ................................................19.10.2015 Anmodning om opløsning
25111206 SKOVS GULVE ApS ........................................19.10.2015 Anmodning om opløsning
35658009 JOMAR ApS ....................................................19.10.2015 Anmodning om opløsning
35391142 BUTIK KIDMOSE ApS ....................................19.10.2015 Anmodning om opløsning
30818520 HÅNDVAERK ApS...........................................19.10.2015 Anmodning om opløsning
34627096 FANØ RE-DESIGN ApS ..................................19.10.2015 Anmodning om opløsning
34617996 EGELUND ANLÆG ApS ........................................20.10.2015 Konkursdekret afsagt
32311199 ALTERNATIV ENERGI JYLLAND ApS ...........20.10.2015 Anmodning om opløsning
35224858 ROSS ENTREPRISE ApS ....................................... 20.10.2015 virksomheden opløst
35658378 BT BYG & MONTAGE ApS .............................21.10.2015 Anmodning om opløsning
32309682 HOLST BYG OG BELÆGNING IVS ................21.10.2015 Anmodning om opløsning
35813179 ØSTJYSK VILLABYG IVS ................................21.10.2015 Anmodning om opløsning
35813020 Victor Marketing IVS .......................................21.10.2015 Anmodning om opløsning
35522778 H & B ApS .......................................................22.10.2015 Anmodning om opløsning
36052740 DOORTECK ApS .............................................22.10.2015 Anmodning om opløsning
35859594 TELETILBUD ApS ...........................................22.10.2015 Anmodning om opløsning
34883882 BYKROEN RANDERS ApS .............................22.10.2015 Anmodning om opløsning
34206333 RANDERS OVERFLADEBEHANDLING ApS 22.10.2015 Anmodning om opløsning
32066739 RAM DANMARK ApS .....................................23.10.2015 Anmodning om opløsning
30500806 ZENCO ApS........................................................ 27.10.2015 virksomheden er opløst
33882831 BRDR. JACOBSEN RANDERS ApS .................. 27.10.2015 virksomheden er opløst
33968779 MALERFIRMA 1 ApS ............................................ 28.10.2015 virksomheden opløst
33965486 ØSTJYSK VVS A/S ................................................ 28.10.2015  virksomheden opløst
27523609 POLARIS I ApS ..................................................... 28.10.2015  virksomheden opløst
24220133 HCM 2415 ApS ..................................................... 28.10.2015  virksomheden opløst
31861659 ONLINE FERIEAUKTION.DK IVS ......................... 28.10.2015  virksomheden opløst
34700222 TRIOSOL A/S ...........................................................29.10.2015 Likvidation vedtaget
24259722 BYRGE AF 1/11 2013 ApS .......................................02.11.2015 Likvidation vedtaget

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Hele verden som din markedsplads?
2. december kl. 8.30 slår Spinderihallerne, 
Spinderigade 11E, Vejle
Gratis konference om e-handel og 
eksportmuligheder. Små og mellemstore 
virksomheder i detailbranchen kan hente 
viden om markedsmulighederne uden 
for Danmark. Oplæg ved bl.a. Google, 
Microsoft og Eksportrådet.
Info: gådigital.dk

Iværksættercafé
9. december kl. 15.00-17.00 på Business 
Park Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV. 
Få vejledning omkring dine iværksætter-
drømme og mød andre iværksættere. 
Caféen er et åbent miljø for iværksættere, 
hvor du har mulighed for at kigge forbi, hvis 
du ønsker at få nye øjne på din idé eller 
mangler sparring i forhold til specifikke 
udfordringer i din forretningsplan.
Info: Tanja Skjødt-Jakobsen 
tsj@erhvervranders.dk, 5210 0921

Rådgivernetværket – Julefrokost
10. december kl. 17.00-20.00 sted ukendt.
Mød op et par timer og hyg dig i selskab 
med gode samarbejdspartnere og som 
altid er der mulighed for at netværke.
Erhverv Randers har i samarbejde med 
lokale rådgivere skabt et bredt samarbejde 
mellem de mange rådgivervirksomheder, 
der findes i Randers og omegn. 
Rådgivernetværket er et åbent forum, 
hvor alle private rådgivervirksomheder er 
velkomne.
Info: Erhvervskonsulent Henrik Bach 
Nielsen, hbn@erhvervranders.dk, 
5210 0923

Virksomhedsbesøg – Fårup Beton 
11. december kl. 7.30 til 9.30 hos Fårup 
Beton på Kærvej 1, 8990 Fårup.
Vil du gerne se og høre, hvordan Fårup 
Beton har skabt deres succes og netop har 
udvidet til næsten dobbelt størrelse?
Hør direktør Brian Knudsen fortælle om 
virksomhedens udvikling og strategi 
for fremtiden. Samtidig får du mulighed 
for at se hvordan en topmoderne 
produktionsvirksomhed arbejder i praksis.
Gratis og kun for medlemmer.
Info/tilmelding: Erhverv Randers, Tanja 
Skjødt-Jakobsen, tsj@erhvervranders.dk, 
8640 1066

NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Langå Sparekasse
Morten Vagnø (39) er tiltrådt 
som ny direktør i Langå 
Sparekasse. Han kommer fra 
en stilling som underdirektør i 
Østjydsk Bank, og han er HD i 
finansiering og har en Execu-
tive MBA fra Henley Business 
School.
Morten overtager posten efter 
Steen Nørgaard, der de se-
neste godt 27 år, har skabt et 
solidt lokalt pengeinstitut, som 
to gange indenfor de senere år 
har været kåret som Danmarks 
mest sikre pengeinstitut. 
Sparekassen beskæftiger 20 
ansatte.
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KLUMME – FORSIKRING

Ved nybygning eller ombyg-
ning har bygherren kun pligt til 
at tegne brand og stormskade-
forsikring, men det er en rigtig 
god idé at få lavet en entrepri-
seforsikring. Samtidigt ser vi 
ofte at bygherren glemmer at 
meddele bygningens forsik-
ringsselskab, at der foregår til- 
eller ombygning, hvilket kan 
give store problemer. 

Entrepriseforsikringen er 
en slags all-risk som burde 
dække alle skader excl. brand. 
Ved nybygninger og tilbygnin-
ger kan dette godt være en 
fælde, idet der jo ikke altid er 
tegnet en brandforsikring, før 
nybygningen eller tilbygningen 
står færdig. Der kan være und-
tagelser i entrepriseforsikrin-
gen. Storm er når det blæser 

over 17,2 meter i sekundet, 
men hvad med blæst? Hvad 
med rørsprængninger, sky-
brud, tøbrud, tyveri, hærværk 
samt sætningsskader. 

Vi oplever i øjeblikket større 
grad af tyveri af byggemate-
rialer på arbejdspladserne. Når 
materialerne ikke er låst inde, 
er der tale om simpelt tyveri. 
Mange af disse tyverier er 
dækket via en entreprisefor-
sikring, og det mest tyvetæk-
kelige materiale medfører krav 
om aflåsning i container eller 
bygning. 

Større entreprenører har 
typisk en årspolice omfat-
tende alle projekter inden for 
en given ramme.

Mange tror, at de respektive 
entreprenørers og hånd-

værkeres ansvarsforsikring 
dækker, men ikke alle har 
produktansvarsforsikring, og 
i de fleste ansvarsforsikrin-
ger er der undtagelser ved 
jordarbejder, spuns, nedbryd-
ning, grundvandssænkning og 
sprængstof. Mange ansvars-
forsikringer har ikke nedbryd-
ning omfattet.

For bygherren er en en-
trepriseforsikring en bedre 
sikring af byggeriet mod ufor-
udsete begivenheder og for 
entreprenøren er det en bedre 
sikkerhed overfor bygherre og 
eventuelle långivere, men den 
skal tegnes korrekt.

Af Bjarke Barrett Sørensen og Bent 

Ketelsen, Dansø Forsikringsmæglere 

Djursland ApS www.dansoe.dk

ENTREPRISEFORSIKRING  
– EN GOD IDÉ, MEN GØR DET RIGTIGT!

KIWI
Post Danmark har åbnet 
posthus nummer otte i byen 
hos KIWI på Gl. Hobrovej. Her 
kan der blandt andet hentes 
og sendes pakker samt købes 
frimærker.

MR
Sct. Mortens Gade 4 er blevet 
hjemsted for tøjbutikken MR. 
Det er ønsket om en bedre 
placering og at reducere bu-
tikslokalet, der er baggrunden 
for flytningen fra Middelgade.

Randers Storcenter
Søstrene Grene har åbnet 
butik i Storcentret med Chri-
stian Henriksen som franchise 
tager. Han driver i forvejen 
de tre kædebutikker i Aarhus. 
Randers har i forvejen en 
søsterbutik i Torvegade.

Hornbæk Løve Apotek
Apoteker Naser Balderlou 
Jensen har overtaget driften 
af det tidligere Farmateket i 
Hornbæk. Apoteket har farma-
konom Anne Marie Nygaard 
som daglig leder.

Rema 1000
Blandt 25 mulige, er Rema 
1000 i Kristrup udnævnt som 
den bedste i sin region, og 
samtidig som en af landets 
bedste. Bag butikken står 

købmand Thomas Fisker, der 
åbnede den for små tre år 
siden.

The og Kaffehuset
Vibeke Rejnholdt og Jette 
Bredgaard Jensen overdrager 
ved årsskiftet The og Kaffe-
huset i Houmeden til ægte-
fællerne Annette og Svend 
Elsborg Holck.

Vink A/S
Plastvirksomheden har 
indgået samarbejde med 
Blueprinter, der udvikler og 
producerer 3D-printer, idet 
de er blevet eneforhandlere i 
Danmark.

Køsters Motorboghandel
Skandinaviens eneste 
boghandel med speciale i 
litteratur om motorkøretøjer 
er flyttet fra Østergade 9 
i Randers til nye og større 
lokaler i Vejlbjergvej i Ris-
skov. Butikken har gennem 
de sidste fem år været ejet og 
drevet af Tom Frandsen.

JP Hobby
Lokalerne på Østergade, der 
tidligere rummede Køsters 
Motorboghandel, åbner til 
december med salg af hob-
byartikler. Bag firmaet står 
parret Pia Nielsen og Jesper 
Laursen der indtil nu dels har 

solgt produkter via internet-
tet og dels via deres butik i 
privaten i Uggelhuse, der dog 
samtidig lukker.

Dansk Pelsdyr 
Foder a.m.b.a.
Fire arbejdspladser flytter, når 
Dansk Pelsdyr Foder i starten 
af det nye år flytter sine akti-
viteter til Skejby ved Aarhus. 
Placeringen i Agro Food Farm 
er valgt for at blive nabo til 
branchens egen rådgivnings-
tjeneste og blive en del af det 
faglige miljø i parken. 

Lokalbrugsen Ålum
Efter flere år med faldende 
omsætning er Lokalbrugsen 
i Ålum med udgangen af 
november lukket. 

Lokalbrugsen 
Gl. Hadsundvej
Harridslev Brugsforening har 
valgt at lukke Lokalbrugsen 
Gl. Hadsundvej. De har drevet 
den gennem fire år, men 
lukker nu den 23. december. 
Dagli’ Brugsen i Harridslev 
fortsætter stadig og er netop 
blevet moderniseret og blevet 
en del af Coop konceptet 
Fremtidens Dagli’ Brugs.

Randers Regnskov
Fotograf Brian Rasmussen fra 
Randers Regnskov er kåret 
som Årets Naturfotograf i 
kategorien Andre Dyr af Natur-
fotografer Danmark. I alt fik 
Brian tre førstepladser og fire 
andenpladser.

Krifa
Krifa har ansat Anders Hansen 
(45), Randers som system-
chef. Han har i en lang årrække 
arbejdet for foreningen som 
blandt andet sagsbehandler,  
sektionschef og forretnings-
konsulent.

Danica Pension
Lasse Henriksen (39) er tiltrådt 
som salgsdirektør for Danica 
Pension med ansvar for selska-
bets private kundesegment. 
Lasse afløser Finn Skaarup 
og han kommer fra en stilling 
som filialdirektør i Danske 
Banks afdeling i Randers med 
ansvar for bankens afdelinger i 
Grenaa, Ebeltoft og Hobro.

Danske Bank
Morten Illum Skaarup (35) er 
tiltrådt som filialdirektør for 
Danske Bank i Randers, hvor 
han har afløst Lasse Hen-
riksen. Morten kommer fra 
en stilling som filialdirektør i  
bankens afdeling på
Stjernepladsen i Aarhus.
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Alle data er indhentet i perioden 
05.10.2015 - 16.11.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A. LOFT PEDERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste -1,0 -(0,4)
Resultat før skat -0,8 -(0,9)
Egenkapital 4,3 (5)

AUTOCENTER ASSENTOFT ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 7,3 (6,6)
Resultat før skat 3,3 (3,4)
Egenkapital 13,9 (12,3)
Antal ansatte 3 (4)

BELLA TRADING ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 4,2 (0,5)
Resultat før skat 3,4 -(0,7)
Egenkapital 6,5 (4,1)

BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 9,9 (8,7)
Resultat før skat 2,7 (2,5)
Egenkapital 4,7 (4,2)-

BUSINESS PARK RANDERS ApS 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,6)
Resultat før skat 0,0 -(0,3)
Egenkapital -0,1 -(0,1)

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)
Antal ansatte 49 (41)

CASA KÅTRUP-KOST ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,4)
Resultat før skat 0,2 -(0,1)
Egenkapital 0,1 -(0,1)

CENTERLAK ApS 
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,8 (2,1)
Resultat før skat 1,0 -(0,5)
Egenkapital 0,3 -(0,3)

CENTRUM GRAFISK 
 FÆRDIGGØRELSE A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 29,7 (32,2)
Resultat før skat 0,6 (1)
Egenkapital 3,6 (3,6)

COMBI-SYSTEM A/S 
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,7)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,8 (0,6)

DAMM‘S 
FORLAGSBOGBINDERI ApS 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste -0,1 (0,5)
Resultat før skat -0,4 (0,5)
Egenkapital 1,6 (2)

DAN DRYER A/S 
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 7,5 (6,8)
Resultat før skat 1,0 (0,2)
Egenkapital 4,2 (2,8)

DAN-LIST A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 7,1 (7,6)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 9,7 (9,8)

DANSK CARPORT SYSTEM A/S
Regnskabsafslutning  30-09-2015 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,4)
Resultat før skat 0,5 (0,9)
Egenkapital 2,3 (2,4)
Antal ansatte 4 (4)

DE CHOEN ELEVATOR ApS 
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,4)
Resultat før skat 0,1 (0)
Egenkapital 1,0 (0,9)

DE CHOEN EL-INSTALLATION ApS
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,1)
Resultat før skat 0,4 -(0,6)
Egenkapital 1,2 (0,9)

FBR1 A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,3)
Resultat før skat 0,0 -(0,7)
Egenkapital -4,4 -(4,4)

FJORDGÅRDEN RANDERS ApS 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,4)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 0,0 (0)

H.C. AUTOCENTER A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,3)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 1,2 (1,1)

HELSTED BAGEREN ApS
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,6)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital 1,1 (0,9)
Antal ansatte 12 (12)

HOLST SHIPPING A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 5,7 (6,1)
Resultat før skat 1,7 (2,1)
Egenkapital 0,7 (0,7)

IB E.MORTENSEN. A/S. 
 KASTBJERG
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,8)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 7,5 (7,3)

IMAGE DATA ApS. ÅRHUS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,4)
Resultat før skat 0,7 (0,5)
Egenkapital 0,6 (0,5)

JUNGE A/S 
Regnskabsafslutning 31-05-2015 
Bruttofortjeneste 8,5 (8,8)
Resultat før skat 2,9 (3,3)
Egenkapital 17,4 (13,8)

KALSTRUPS AUTOVÆRKSTED 
LANGÅ ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,9 (2)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)

KVIST & JENSEN 
 STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S 
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 32,2 (30)
Resultat før skat 6,8 (4,9)
Egenkapital 6,8 (5,4)
Antal ansatte 48 (47)

LAUTRUP MODE ApS
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat -0,7 -(0,3)
Egenkapital 0,8 (1,4)

LAUTRUP TEXTIL RANDERS ApS
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat -0,3 (0,1)
Egenkapital 5,5 (5,8)

LVL ApS 
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste -0,6 -(0,2)
Resultat før skat -0,9 -(0,5)
Egenkapital -3,6 -(2,7)

MIDTJYDSK 
COMPUTER SERVICE ApS 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,2)
Resultat før skat 0,5 (0,7)
Egenkapital 0,6 (0,7)

MODECENTRET A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 2,0 (3)
Resultat før skat -0,7 (0,2)
Egenkapital -0,2 (0,3)

MURERMESTER 
JENS OLE PEDERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 2,4 (3)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 0,6 (0,5)

MØLBALLE A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 11,3 (10,3)
Resultat før skat 0,6 (1)
Egenkapital 1,0 (0,5)

PACK PLAST A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 19,4 (17,1)
Resultat før skat 10,5 (9,2)
Egenkapital 16,4 (13,1)

PNEUMATICS ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,7)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 0,8 (0,8)

RADO HOLDING 2008 A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 5,8 (6,5)

RANDERS FC A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 67,1 (0)
Resultat før skat 0,0 (3,2)
Egenkapital 15,8 (15,7)
Antal ansatte 56 (53)

RANDERS COMPUTER CENTER A/S 
Regnskabsafslutning 31-05-2015 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital -0,2 -(0,3)

RANDERS 
TRANSPORT COMPAGNI ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 7,0 (6,7)
Resultat før skat 2,0 (1,3)
Egenkapital 4,0 (3,5)

STOKVAD RÅDGIVENDE 
 INGENIØRER A/S 
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 9,6 (10,4)
Resultat før skat 0,6 (1,1)
Egenkapital 1,6 (2,4)

TAGE STRANGHOLT ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,3)
Resultat før skat -0,1 -(0,2)
Egenkapital 0,5 (0,6)
 
THORTRANS RANDERS A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 48,1 (43,5)
Resultat før skat 3,7 (2)
Egenkapital 13,0 (11,2)
Antal ansatte 90 (83)

WO INTERIOR A/S 
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 4,7 (3,9)
Resultat før skat 1,3 (0,1)
Egenkapital 5,1 (4,2)

WWI A/S

Byleddet 22
8920 Randers NV

Regnskabsafslutning  30-06-2015 

Bruttofortjeneste 17,4 (14,5)

Resultat før skat 6,7 (5,2)

Egenkapital 12,9 (8,6)

Antal ansatte 25 (-)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Konsolidering ruller i hosting-branchen
„Når jeg møder om morgenen 
er de to vigtigste ting for mig, 
at både medarbejderne og 
kunderne skal have det godt. 
Vi er ikke en svingdørsvirk-
somhed – det betyder, at vi 
har mange kunder og medar-
bejdere med ti års jubilæum. 
Der kommer støt og roligt 
flere til af begge dele. Væk-
sten kommer primært gennem 
positiv omtale fra vores kun-
der, som anbefaler os overfor 
andre virksomheder. Vi er i dag 
25 medarbejdere, og jeg reg-
ner med at udviklingen stille 
og roligt fortsætter i et tempo 
der gør, at vi kan følge med,“ 
konstaterer direktøren.
Bruttofortjenesten i virksom-
heden er vokset fra godt 10 
mio. kr. i 2011 til 17,4 mio. 
kr. i 2015. Egenkapitalen er i 
samme periode vokset fra 6,6 
til 12,9 mio. kr.
„For WWI er det vigtigt at 
signalere at vi har de økonomi-
ske forhold i orden, det giver 
kunderne og medarbejderne 

tryghed og vished for, at vi 
også er her i morgen.“

Fokus på den  
rigtige løsning
Allan Christiansen er meget 
bevidst om, at mange andre 
virksomheder tilbyder det 
samme som WWI og at kon-
kurrencen i branchen er stor. 
Derfor har WWI stort fokus 
på, at kvaliteten er i orden. „Vi 
er nørder og teknikere. Ud-
gangspunktet er håndværket. 
Vi sætter en ære i at levere 
ordentligt håndværk. Vi er 
kendt for at levere den rigtige 
løsning, på den rigtige måde, 
første gang – og naturligvis 
til tiden. Det resulterer i, at 
kunderne bagefter taler godt 
om den oplevelse de har haft 
med os som IT-leverandør. 
Det gør, at vi i dag har rigtig 
mange gode relationer, som 
giver os nye kunder. Der er 
mange, der anbefaler os – og 
det tager vi som en stor ros af 
vores arbejde.“

Hurtig support  
er afgørende
„Vi har stor fokus på vores 
support og den oplevelse som 
vores kunder har i supporten. 
Det er der, du starter, når du 
ringer til os. Otte sekunder i 
gennemsnit, så er du igennem 
til en supporter. Vi vil gerne 
være med på store projekter, 
men vi vil også gerne være 
med i support-perioden bag-
efter, når tingene skal fungere 
i dagligdagen. Det er måske 
her, vi adskiller os fra mange af 
kollegerne i branchen.
Hvis vi bliver ved med at skabe 
værdi for kunderne, kommer 
de også til os igen, næste 
gang de har en ny IT-opgave, 
der skal løses,“ forklarer Allan.
I dag leverer WWI blandt 
andet back-up løsninger, som 
tager fuld backup af alle kun-
dernes data og servere. Det 
betyder, at man kan gendanne 
det hele i løbet af meget kort 
tid, hvis der skulle ske et ned-
brud. Det er yderst vigtigt, da 

langt de fleste virksomheder 
i dag ikke fungerer, hvis IT-
systemerne er utilgængelige. 
Derfor oplever WWI også en 
kraftig vækst på outsourcing af 
IT, fordi kunderne vil være helt 
sikre på, at de ikke rammes af 
problematiske nedbrud.

Kannibalisering i gang
Der er et udskilningsløb i gang 
i branchen. Allan mener, at 
de små virksomheder med 
2-3 mand får det sværere og 
sværere. Kunderne køber 
tryghed, og de er blevet mere 
professionelle indkøbere. 
„Værdien af at være digitalise-
ret bliver større og større, og 
det ved kunderne i dag. Om få 
år er der ikke plads til alle, der 
er i markedet i dag. Der er et 
udskilningsløb og en konsoli-
dering i gang i branchen, og 
jeg er helt sikker på, at vi går 
styrkede ud af den proces,“ 
slutter Allan.

CEO Allan Christiansen, WWI A/S

Siden Allan Christiansen startede WWI A/S for 22 

år siden, har virksomhedernes brug af IT ændret sig 

 markant. I dag er det livsvigtigt, at IT-systemerne er 

tilgængelige og brugbare døgnet rundt, året rundt. 

Kunderne køber tryghed, når de køber IT, og det 

kræver både en vis størrelse og en professionalisme, 

på markedet for hosting og drift af IT.



TIL LEJE

Areal 312 kvm Årlig leje kr. 512.000

RÅDHUSSTRÆDE 7, 8900 RANDERS C.

BUTIKSLEJEMÅL PÅ BEDSTE PLACERING I RANDERS.

Sag 89200644 Lokalet, der ligger i hjertet af byen, er omgivet af veldrevne
butikker og har senest været brugt af Stereo Studio.
 
Nærmeste naboer er bl.a. BR legetøj, H&M, Bestseller og Jensens Bøfhus.
Lejemålet er indrettet med ét stort butikslokale, samt baglokaler med perso-
nalekøkken, kontor- og lagerplads. Overdækket indgangsparti, der deles
med BR.

NYHED

TIL SALG

D

Areal 458 kvm Kontant kr. 3.450.000

KRISTRUPVEJ 15, 8940 RANDERS SV.

PRÆSENTABEL EJENDOM BELIGGENDE I KRISTRUP I DEN SYDLIGE
DEL AF RANDERS.

Sag 89200647 Præsentabel ejendom beliggende i Kristrup, et område med
forholdsvis få lejeboliger, i den sydlige del af Randers. Ejendommen er re-
noveret over de seneste 12 måneder – herunder er 4 lejligheder renoveret
med bl.a. nye køkkener, opgang og facade, isat nye branddøre, ny dørtele-
fon med meget mere.
 
Ejendommen fremstår i dag i god stand og fuldt udlejet. 1. års anslåede for-
rentning er 5,46%.

Nyhed

TIL LEJE

Areal 175 kvm Årlig leje kr. 275.000

BRØDREGADE 4, 8900 RANDERS C.

ATTRAKTIVT BUTIKSLOKALE MED YDERST GOD BELIGGENHED.

Sag 89200656 I Randers's gågade ligger dette flotte butikslokale som er
velegnet til bla. tøjbutik. Lokalet eristandsat i et råt look med betongulve og
rå mursten. Lokalet er meget regulært med et lille"indhak" bagerst i lokalet,
hvor der er lavet prøverum. Der er installeret/opsat gitterforhængved døren
samt opsat belysning i loftet.
 
Til lokalet medfølger en stor kælder på 75 m2, derkan bruges til lager/opbe-
varing. Til lejemålet følger der ligeledes et lille toilet og disponibeltrum i bu-
tikslokalet.

NYHED

TIL SALG

Kontant kr. 50.000.000

HVIIDSVEJ M. FL. 8940 RANDERS SV.

NU UDBYDES SPÆNDENDE PROJEKTAREAL PÅ 25.261 M² BELIG-
GENDE OP TIL GUDENÅEN

Sag 89200657 Der ligger en række bygninger på arealet i dag som skal fjer-
nes. Arealet som udgør 25.261 m² er beliggende op til Gudenåen med me-
get kort afstand til Randers centrum. Der er mulighed for at opføre spæn-
dende boliger med flot udsigt over Gudenåen og Randers by. Der er endnu
ikke udarbejdet lokalplan for området.

NYHED

UDLEJETKIRKEGADE 16 ST. RANDERS C.

VELBELIGGENDE BUTIKSLOKALE MED SÆRDELES SYNLIG
UDSTILLING.

Sag 89200260 Butikken, hvor Gardineksperten i mange år har haft til huse
er nu til leje. Lokalet ligger i Kirkegade – lige hvor Hospitalsgade slutter. Le-
jemålet indeholder et udstillingsareal ud mod gaden – et overdækket ind-
gangsparti samt et stort butikslokale. Derudover en underetage, hvor der pt.
er systue/kontorarbejdsplads.

Der er parkering lige ved døren – både i form af pladser langs gaden og i
form af P-pladsen på ”Poiliti-torvet”.

UDLEJET

UDLEJETMIRABELLEVEJ 11G, 8930 RANDERS NØ.

LAGER- OG KONTORLEJEMÅL MED GOD INDRETNING.

Sag 89200607 Lager- og kontorlejemål med god indretning.
Lokalerne indeholder et rummeligt værksted med aluport, kontor/admini-
stration, lager, frokoststue samt toilet ved indgangen.
Dertil kommer indhegnet udendørslager på ca. 75 m2. Bygningen er belig-
gende i et område med firmaer som detail, IT-virksomhed, servicevirksom-
hed samt handelsfirma. Bygningen fremstår i pæn og vedligeholdt stand. 
Lejemålet vil være ideelt til en mindre produktions- eller håndværksvirksom-
hed.

UDLEJET

TIL LEJE

D

Areal  kvm Årlig leje kr. 318.270

STOREGADE 1, 8900 RANDERS C.

STORT BUTIKS/RESTAURATIONSLOKALE TIL LEJE I RANDERS C.

Sag 89200663 I Hjertet af Randers's restaurationsliv ligger dette store loka-
le, hvor der tidligere har været en poolbar. Lokalerne består af et indgangs-
parti ud mod Storegade, et stort lokale med bar og siddepladsområde, et
mindre rum med endnu en bar, tre toiletter, personalerum samt et opbeva-
ringsrum. Lokalet har mange muligheder for at indrette sig efter egne ønsker
og behov.

NYHED

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Julie Dahl
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk
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UDLEJETKIRKEGADE 16 ST. RANDERS C.

VELBELIGGENDE BUTIKSLOKALE MED SÆRDELES SYNLIG
UDSTILLING.

Sag 89200260 Butikken, hvor Gardineksperten i mange år har haft til huse
er nu til leje. Lokalet ligger i Kirkegade – lige hvor Hospitalsgade slutter. Le-
jemålet indeholder et udstillingsareal ud mod gaden – et overdækket ind-
gangsparti samt et stort butikslokale. Derudover en underetage, hvor der pt.
er systue/kontorarbejdsplads.

Der er parkering lige ved døren – både i form af pladser langs gaden og i
form af P-pladsen på ”Poiliti-torvet”.

UDLEJET

UDLEJETMIRABELLEVEJ 11G, 8930 RANDERS NØ.

LAGER- OG KONTORLEJEMÅL MED GOD INDRETNING.

Sag 89200607 Lager- og kontorlejemål med god indretning.
Lokalerne indeholder et rummeligt værksted med aluport, kontor/admini-
stration, lager, frokoststue samt toilet ved indgangen.
Dertil kommer indhegnet udendørslager på ca. 75 m2. Bygningen er belig-
gende i et område med firmaer som detail, IT-virksomhed, servicevirksom-
hed samt handelsfirma. Bygningen fremstår i pæn og vedligeholdt stand. 
Lejemålet vil være ideelt til en mindre produktions- eller håndværksvirksom-
hed.

UDLEJET

TIL LEJE

D

Areal  kvm Årlig leje kr. 318.270

STOREGADE 1, 8900 RANDERS C.

STORT BUTIKS/RESTAURATIONSLOKALE TIL LEJE I RANDERS C.

Sag 89200663 I Hjertet af Randers's restaurationsliv ligger dette store loka-
le, hvor der tidligere har været en poolbar. Lokalerne består af et indgangs-
parti ud mod Storegade, et stort lokale med bar og siddepladsområde, et
mindre rum med endnu en bar, tre toiletter, personalerum samt et opbeva-
ringsrum. Lokalet har mange muligheder for at indrette sig efter egne ønsker
og behov.

NYHED

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Julie Dahl
Salg & vurdering

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

TIL LEJE

Areal 312 kvm Årlig leje kr. 512.000

RÅDHUSSTRÆDE 7, 8900 RANDERS C.

BUTIKSLEJEMÅL PÅ BEDSTE PLACERING I RANDERS.

Sag 89200644 Lokalet, der ligger i hjertet af byen, er omgivet af veldrevne
butikker og har senest været brugt af Stereo Studio.
 
Nærmeste naboer er bl.a. BR legetøj, H&M, Bestseller og Jensens Bøfhus.
Lejemålet er indrettet med ét stort butikslokale, samt baglokaler med perso-
nalekøkken, kontor- og lagerplads. Overdækket indgangsparti, der deles
med BR.

NYHED

TIL SALG

D

Areal 458 kvm Kontant kr. 3.450.000

KRISTRUPVEJ 15, 8940 RANDERS SV.

PRÆSENTABEL EJENDOM BELIGGENDE I KRISTRUP I DEN SYDLIGE
DEL AF RANDERS.

Sag 89200647 Præsentabel ejendom beliggende i Kristrup, et område med
forholdsvis få lejeboliger, i den sydlige del af Randers. Ejendommen er re-
noveret over de seneste 12 måneder – herunder er 4 lejligheder renoveret
med bl.a. nye køkkener, opgang og facade, isat nye branddøre, ny dørtele-
fon med meget mere.
 
Ejendommen fremstår i dag i god stand og fuldt udlejet. 1. års anslåede for-
rentning er 5,46%.

Nyhed

TIL LEJE

Areal 175 kvm Årlig leje kr. 275.000

BRØDREGADE 4, 8900 RANDERS C.

ATTRAKTIVT BUTIKSLOKALE MED YDERST GOD BELIGGENHED.

Sag 89200656 I Randers's gågade ligger dette flotte butikslokale som er
velegnet til bla. tøjbutik. Lokalet eristandsat i et råt look med betongulve og
rå mursten. Lokalet er meget regulært med et lille"indhak" bagerst i lokalet,
hvor der er lavet prøverum. Der er installeret/opsat gitterforhængved døren
samt opsat belysning i loftet.
 
Til lokalet medfølger en stor kælder på 75 m2, derkan bruges til lager/opbe-
varing. Til lejemålet følger der ligeledes et lille toilet og disponibeltrum i bu-
tikslokalet.

NYHED

TIL SALG

Kontant kr. 50.000.000

HVIIDSVEJ M. FL. 8940 RANDERS SV.

NU UDBYDES SPÆNDENDE PROJEKTAREAL PÅ 25.261 M² BELIG-
GENDE OP TIL GUDENÅEN

Sag 89200657 Der ligger en række bygninger på arealet i dag som skal fjer-
nes. Arealet som udgør 25.261 m² er beliggende op til Gudenåen med me-
get kort afstand til Randers centrum. Der er mulighed for at opføre spæn-
dende boliger med flot udsigt over Gudenåen og Randers by. Der er endnu
ikke udarbejdet lokalplan for området.

NYHED

UDLEJETKIRKEGADE 16 ST. RANDERS C.

VELBELIGGENDE BUTIKSLOKALE MED SÆRDELES SYNLIG
UDSTILLING.

Sag 89200260 Butikken, hvor Gardineksperten i mange år har haft til huse
er nu til leje. Lokalet ligger i Kirkegade – lige hvor Hospitalsgade slutter. Le-
jemålet indeholder et udstillingsareal ud mod gaden – et overdækket ind-
gangsparti samt et stort butikslokale. Derudover en underetage, hvor der pt.
er systue/kontorarbejdsplads.

Der er parkering lige ved døren – både i form af pladser langs gaden og i
form af P-pladsen på ”Poiliti-torvet”.

UDLEJET

UDLEJETMIRABELLEVEJ 11G, 8930 RANDERS NØ.

LAGER- OG KONTORLEJEMÅL MED GOD INDRETNING.

Sag 89200607 Lager- og kontorlejemål med god indretning.
Lokalerne indeholder et rummeligt værksted med aluport, kontor/admini-
stration, lager, frokoststue samt toilet ved indgangen.
Dertil kommer indhegnet udendørslager på ca. 75 m2. Bygningen er belig-
gende i et område med firmaer som detail, IT-virksomhed, servicevirksom-
hed samt handelsfirma. Bygningen fremstår i pæn og vedligeholdt stand. 
Lejemålet vil være ideelt til en mindre produktions- eller håndværksvirksom-
hed.

UDLEJET

TIL LEJE

D

Areal  kvm Årlig leje kr. 318.270

STOREGADE 1, 8900 RANDERS C.

STORT BUTIKS/RESTAURATIONSLOKALE TIL LEJE I RANDERS C.

Sag 89200663 I Hjertet af Randers's restaurationsliv ligger dette store loka-
le, hvor der tidligere har været en poolbar. Lokalerne består af et indgangs-
parti ud mod Storegade, et stort lokale med bar og siddepladsområde, et
mindre rum med endnu en bar, tre toiletter, personalerum samt et opbeva-
ringsrum. Lokalet har mange muligheder for at indrette sig efter egne ønsker
og behov.
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