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

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

Så tag direkte fat i Jobcenter Randers Erhverv på          
tlf: 8915 7990 og mail: jobcentererhverv@randers.dk

EFTERLYSNING… Arbejdsgiver søges!
Her er Mohamed Al-Oballi. Han er uddannet elektriker, taler dansk og har boet i 
Danmark i 2½ år. Mohamed elsker sit fag. Hans seneste ansættelse var en 3-
måneders praktik i Verdo, men Mohamed drømmer om et fast arbejde. Vil du møde 
ham?

http://www.erhvervsgrunde.randers.dk
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Lykkesmeden i Øster Tørslev 
drives af Martin Lykke og hustruen 
Pia Lykke, der sælger landbrugs-
maskiner til ind- og udland – og har 
ti mand på værkstedet, heraf tre 
lærlinge.

„Jeg er bare almindelig købmand 
og gør ikke noget, andre ikke også 
kunne have gjort,“ fortæller Martin 
i kontoret, mens Pia lytter med og 
finder kaffekopperne frem.

„Og vores sælger Georg hjælper 
med at handle med maskinerne.“

Lykkesmeden har aldrig haft et 
budget. „Jeg kan jo ikke vide, hvor 
meget jeg sælger. Det handler om 
at klappe til, når muligheden er der. 
Jeg tænker mig om – og tror på det 
gode købmandsskab. Men jeg pas-
ser nok heller ikke ind i en „normal“ 
virksomhed med konsulenter og 
supervisorer påduttet af banken.“

Halmpressere til Kina
Martin Lykke har gennem mange år 
haft et halmfirma sammen med en 
skolekammerat og bjerget halm og 
lavet piller.

Lykkesmeden havde halvpart i et 
andet firma, som laver briketter, og 
gennem det blev der skabt kontakt 
til Kina. Kineserne ville til at lave et-
hanol, havde brug for en der vidste 
noget om halm og om halmpressere 
– og havde set sig lune på den type 
bigballer, vi laver i Danmark.

Den første ordre lød på ti brugte 
halmpressere. Der blev betalt forud, 
og halmpresserne kom afsted.

En sommerdag i år ringede telefo-
nen. „Kom til København på fredag 

kl. 12. Du har en time sammen med 
en landbrugsminister fra Kina, som 
skal bruge flere halmpressere.“

Martin Lykke tog afsted, og med 
sig hjem havde han en ordre på 
yderligere 20 brugte halmpressere 
– til afsendelse 
om 20 dage. 
Så skulle der 
pludselig løbes 
stærkt, men de 
nåede det.

„Denne gang 
mødte jeg landbrugsministeren og 
stak fingeren i jorden. Nogle gange 
er du nødt til at tro på det bedste 
i folk. Aftalen var halvdelen betalt 
forud og halvdelen, når presserne 
var afskibet fra Aarhus. Det gik 
fint, men jeg havde sikret mig, at 
presserne kunne „låses“ på havnen 
i Kina, hvis der skulle opstå proble-
mer.“

Danmark er et godt brand
I tidens løb har Lykkesmeden sendt 
cirka 200 brugte traktorer afsted til 
England, og der kommer næsten 
dagligt besøg fra udlandet for at se 
på traktorer og maskiner sat til salg 
på nettet. Udgangspunktet er, at der 
betales forud.

„De fleste arrangerer selv trans-
porten. I går solgte jeg en harve til 
Ukraine, og hvis jeg selv havde land-
brug et sted, hvor jeg ikke kunne 
købe ordentlige maskiner, rejste jeg 
nok også efter det.“

Traktoren uden for kontorvinduet 
har Georg lige solgt til Østrig – pen-
gene står allerede på kontoen.

„At sælge landbrugsmaskiner til 
udlandet hjælpes godt på vej af, at 
vi i Danmark passer godt på vores 
ting, og at brugt som har kørt i Dan-
mark er et godt brand.“

Martin Lykke har forsøgt sig med 
at køre maskiner 
til en forhandler 
i Polen og sælge 
dem derfra. 
Men det gik 
ikke. „Folk ville 
ikke købe brugte 

maskiner i Polen. Da jeg tog dem 
hjem og solgte dem fra Danmark, 
var der derimod ingen problemer 
med at sælge dem… til Polen.“

Servicering i udlandet er fravalgt
Ud over servicering af mejetærskere 
på nogle meget store landbrug i 
udlandet, har Lykkesmeden fravalgt 
at tilbyde servicering til udenlandske 
kunder.

„Vores lønomkostninger er 
alt for høje. Der er meget bedre 
økonomi i at sælge til udlandet og 
betale 4.500 kroner for et træk med 
brugte maskiner til Østeuropa, hvor 
maskinerne kan vedligeholdes af en 
dygtig mekaniker til 3 euro i timen.“

Martin og Pia har besluttet, at 
Lykkesmeden har cirka den rigtige 
størrelse.

„Det er bare ikke os, at det bliver 
for stort og bureaukratisk, så der 
skal regnes på alt af folk med slips.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Sund fornuft og godt købmandsskab er nøgleord for Lykkesmedens 

eksport af brugte landbrugsmaskiner.

UDLANDET HAR ØJE  
PÅ MASKINKØBMANDEN I ØSTER TØRSLEV

  DET HANDLER OM 

AT KLAPPE TIL, NÅR 

MULIGHEDEN ER DER
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Martin og Pia Lykke, Lykkesmeden
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I Dansk Industri’s årlige sammenligning af kommunernes 

erhvervsvenlighed, er Randers – efter sidste års højdespring – i år gået 

16 pladser tilbage.
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  DET ER VED AT 
TALE SAMMEN, AT 
DET LYKKES AT FINDE 
FÆLLES LØSNINGER
Per Hastrup

  VI ØNSKER 
EN KONTINUERLIG 
FORBEDRING AF 
FORHOLDENE FOR 
ERHVERVSLIVET
Jens Kristensen

96 af landets kommuner er omfattet 
af undersøgelsen og resultaterne 
baserer sig på 2/3 spørgeskemabe-
svarelser fra virksomheder og 1/3 fra 
statistikker. I Randers giver resulta-
tet anledning til at fokusere yderli-
gere på erhvervsvenligheden.

Dialogen vigtig
Hos Dansk Industri (DI) Randers-
Norddjurs konkluderer formand Per 
Hastrup, at virksomhederne i Ran-
ders især er blevet mere utilfredse 
med den kommunale behandling 
af deres sygedagpengesager og 
miljøsager, ligesom det også er gået 
tilbage med dialogen mellem det 
lokale erhvervsliv og kommunes 
politikere og embedsmænd.

„Det er meget uheldigt, at virk-
somhederne ikke er tilfredse med 
dialogen med kommunen, for det er 
netop ved at mødes og tale sam-
men om de ønsker og udfordringer, 
der er, at det lykkes at finde fælles 
løsninger. Både kommunen og 
erhvervslivet har jo en interesse i, 
at virksomhederne er i stand til at 
bevare og skabe nye arbejdspladser. 
Det giver råd til bedre børnehaver, 
veje, ældrepleje og skoler til gavn for 
alle borgere,“ siger Per Hastrup, der 
dog også konstaterer, at det kom-
munens anden bedste resultat set 
over de syv år, undersøgelsen har 
været lavet.

„Trods alt er erhvervsklimaet i 
Randers løbende blevet bedre bl.a. 
i form af et erhvervsservice-team, 
der servicerer de lokale virksomhe-
der med alt fra kommunens regi. 
Men kommuner over hele landet 
gør rigtig meget for at forbedre 
erhvervsklimaet, hvilket er blevet 
kvitteret med stigende tilfredshed. 
Derfor skal der endnu mere til at få 
en bedre placering på ranglisten, 
fortsætter formanden. 

En indgang til kommunen
Direktør for Erhverv Randers Jens 
Kristensen mener, det kan gøres 
bedre. „Vi er selvfølgelig kede af, at 
det er gået den forkerte vej i under-
søgelsen, men samtidig skal vi huske 
på, at vi indenfor kommunegrænsen 
ikke er blevet dårligere. Det er de an-
dre kommuner, der er blevet bedre. 
Det er dog ikke ens betydende med, 
at vi er tilfredse med vores nuvæ-
rende niveau, for vi ønsker selvføl-
gelig en kontinuerlig forbedring af 
forholdene for vores lokale erhvervs-
liv,“ slår direktøren fast. 

Han peger på Erhvervsservice 
som et af de tiltag, Erhverv Randers 

synes fungerer rigtig godt, fordi det 
betyder en fælles indgang til kom-
munen, hvor virksomhederne kan få 
svar på alt, hvad den beskæftiger sig 
med inden for erhvervsområdet.

„Vi er i tæt dialog med Randers 
Kommunes erhvervsafdeling, og vi 
ved også, at de arbejder hårdt på 
at forbedre nogle af de områder, 
hvor de ikke ligger så godt. Derfor 
er vi også fortrøstningsfulde overfor 
fremtiden, men er samtidig også op-
mærksomme på, at der er områder, 
hvor kommunen skal forbedre sig, 
hvis vi skal kunne 
konkurrere med 
de øvrige kommu-
ner,“ slutter Jens 
Kristensen.

Generelt går  
det fremad
Borgmester Claus 
Omann Jensen er også klar i mælet 
om placeringen. „Årets resultat er 
ikke tilfredsstillende. Det tager vi 
til os og fastholder kursen, hvor vi 
hver dag knokler for at levere de 
resultater, erhvervslivet efterspør-
ger,“ siger han og fortsætter: „Det 
motiverer os til at arbejde endnu 
hårdere.“

Borgmesteren hæfter sig dog 
også ved, at undersøgelsen er rela-
tiv og at Randers 
har fastholdt 
sin placering på 
langt de fleste 
værdier. „Det er 
få områder, hvor 
vi går direkte 
tilbage. For 
eksempel fast-
holder erhvervs-
livet samme 
„overordnede 
vurdering af erhvervsvenligheden“. 
Alligevel falder vi i placering fra nr. 
25 til nr. 41 fordi andre kommuner 
har gjort det endnu bedre.“

„Vi skal glæde os over, at det 
generelt går fremad i Randers. 
Ledigheden er faldende. Det lysner. 
Vi er også godt i gang med at styrke 
fortællingen om Randers. Der sker 
rigtig meget godt her, og det skal vi 
i fællesskab blive gode til at fortælle. 
Nu kridter vi i kommunen skoene og 
rækker efter en 
bedre placering 
næste år,“ slut-
ter Claus Omann 
Jensen.

Jens Nikolajsen, 
jens@mercatus.dk
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  DET MOTIVERER 
OS TIL AT ARBEJDE 
ENDNU HÅRDERE
Claus Omann Jensen
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Jannie Høtbjerg og hendes moster, 
Pia Madsen, overtog for to år siden 
Taarnly Blomster på Hadsundvej i 
Randers og kan i dag se tilbage på 
en god proces – og frem mod nye 
initiativer med respekt for ånden i 
den nuværende butik.

„Min moster har tidligere selv 
ejet en blomsterforretning og havde 
arbejdet i Taarnly Blomster i 11 år, 
da vi købte den,“ fortæller Jannie 
Høtbjerg. Hun arbejdede på det 
tidspunkt i tøjbranchen men kendte 
også til blomsterbranchen qua fami-
liemedlemmers arbejde.

Forud var gået flere år, hvor de to 
løbende snakkede sammen om at 
„gøre et eller andet“, og skulle det 
være en blomsterbutik, kunne der 
kun blive tale om Taarnly Blomster. 
Butikken var 
ikke sat til salg, 
og der var ingen 
aktuelle planer 
om det.

„Efter en 
ferie sammen 
bestemte Pia 
og jeg os for at 
spørge, om vi 
kunne købe Taarnly Blomster, og 
fem minutter senere fik vi ja’et.“

Alle med i processen
Taarnly Blomster har eksisteret si-
den 1954, og Janni Høtbjerg og Pia 
Madsen beskriver arbejdspladsen 
som en livsstil for både ejerne og de 
cirka 20 ansatte i alderen 15-73 år.

„Alle var bare helt indstillet på at 
arbejde med i processen. Købet blev 
aftalt 15 måneder forud for over-

tagelsen pr. 1. oktober 2014, og de 
tidligere ejere, Per og Karin, er ansat 
frem til 1. oktober 2017, hvor de så 
går på pension.“

Indstillingen til at ville hinanden 
det bedste og til 
at arbejde for at 
bevare den helt 
særlige ånd har 
været to væsent-
lige årsager til 
det smertefrie 
generations-
skifte. Jannie og 
Pia siger, at ikke 

mindst Per og Karins store hjælp og 
opbakning har haft uvurderlig betyd-
ning for det gode forløb.

„Vi har givet hinanden tiden til 
det – et hurtigt cut havde ikke været 
godt for nogen. Vi strukturerer i dag 
arbejdet anderledes og har givet 
butikken en ansigtsløftning – men 
under stort hensyn til at give kun-
derne samme gode oplevelse.“

Mens Pia er den kreative leder, 
står Jannie for administrationen – i 

Generationsskiftet 

i Taarnly Blomster i 

Randers har været en 

god oplevelse for de 

nye ejere.

  VI HAR GIVET 

HINANDEN TIDEN TIL 

DET – ET HURTIGT CUT 

HAVDE IKKE VÆRET 

GODT FOR NOGEN

Pia Madsen og Jannie Høtbjerg, Taarnly Blomster
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Asylcenter Randers lukker
Udlændingestyrelsen har meddelt Randers 
Kommune, at Asylcenter Randers lukkes inden 
årsskiftet. Baggrunden er, at der ikke kommer 
så mange asylansøgere til landet, hvorfor i alt 
17 centre lukkes helt. Centret er et familiecenter 
bestående af 50 2-værelseslejligheder med plads 
til fire beboere i hver, og det åbnede i december 
2012 i en række tidligere ældreboliger på Søren 
Møllers Gade.
Til centret er der tilknyttet en afdelingsleder, fem 
pædagogiske medarbejdere, en serviceleder 
samt to sygeplejersker og en sundhedsplejerske, 
der også servicerer andre asylcentre.

Huse sælges rekordhurtigt i Randers
Salgstiden for huse i Randers faldt med 14 % i 
august i forhold til måneden før. Dermed er der 
de seneste tre måneder blevet skåret en fjerdedel 
af salgstiden, der nu ligger på 157 dage, viser tal 
fra Boligsiden. 
„Det er bestemt en positiv udvikling på bolig-
markedet, at husene nu i gennemsnit sælges 
på under et halvt år. Der har været stor fokus på 
fremgangen på boligmarkedet omkring hovedsta-
den og i Aarhus, så det er rart at se, at det også 
bredt sig til andre steder i landet,“ siger Jens Brix, 
områdedirektør i Sparekassen Kronjylland.

Guld til Regionshospitalet Randers
Næsten 100% økologisk mad til et helt hospital 
uden at det koster ekstra. Som det første hospital 
i Danmark tildeles Regionshospitalet Randers 
nu Det økologiske Spisemærke i guld for den 
præstation.
„Præstationerne i vores køkken er et godt eksem-
pel på, hvad en ildsjæl i spidsen og et meget de-
dikeret og ambitiøst personale sammen kan drive 
det til. Vi er meget stolte af, at vi her i Randers 
kan servere landets mest økologiske mad til vores 
patienter,“ siger hospitalsdirektør Jonas Dahl.
Ildsjælen er hospitalets cheføkonoma Mona 
Carøe. Siden det økologiske spisemærke blev 
indført, har hun vedholdende og entusiastisk sam-
men med sit personale arbejdet for at ligge i front 
i Danmark, når det gælder god økologisk mad til 
patienterne.
„Vores ambition er at lave velsmagende mad, 
som frister patienterne til at spise,“ fortæller hun. 

Tradium overtager madskole
Tradium overtager til næste skoleår Teknisk Skole 
Silkeborgs hotel- og restaurantuddannelser i Ran-
ders. „Det giver nogle gode muligheder for alle 
unge i Randers og omegn,“ siger adm. direktør 
Lars Michael Madsen.
Med overtagelsen af madskolen, der blev indviet 
som landets mest moderne gastronomiske 
tempel på Campus Midt, Vester Allé, for et par 
år siden, følger retten til at udbyde grundforløb 
inden for hovedområdet „Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser“. Tradium udbyder i forvejen hovedom-
råderne „Teknologi, byggeri og transport“, „Kon-
tor, handel og forretningsservice“ samt „Omsorg, 
sundhed og pædagogik“.
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opstartsfasen godt hjulpet på vej af 
en ansat chauffør/efterlønsmodtager 
med revisorfortid.

„Jeg startede her fem måneder 
før overtagelsen. Det har været 
hårdt arbejde, men det er gået 
godt.“

Janni og Pia skruer for en kort 
stund det hemmelighedsfulde 
udtryk på, men de får dog fortalt, at 
en ny idé har fået lov til at vokse sig 
stor sammen med blomsterne, og 
at de omkring årsskiftet forventer at 
være klar med et nyt og netbaseret 
blomstertilbud som supplement til 
butikken på Hadsundvej.

„Det bliver en lille revolution i 
blomsterbranchen.“
 
Tre gode råd + et
På opfordringen om en lille buket af 
de bedste råd til andre om genera-
tionsskifte, kommer Pia frem til tre 
punkter.

1. Husk at bevare den gode ånd 
– og stik altid fingeren i jorden. 
Overvej først ændringer nøje og hav 

samtidig modet til at tænke ud af 
boksen.

2. Giv personalet plads til at være 
en del af forretningen, afstem for-
ventninger til hinanden, aftal struk-
turen – og stol på hinanden. At vi har 
verdens bedste personale skyldes 
blandt andet, at de får pladsen til at 
være det.

3. Coaching og netværk. Coaching 
om blandt andet chefrollen har 
været rigtig godt for os i opstarten, 
og siden har vi haft stor hjælp af 
et netværk, som jeg har opbygget 
sammen med fem jyske blomster-
butikker.

Jannie har lige en fjerde ting, som 
også skal med.

„Selv om du kommer med en an-
den baggrund, KAN din idé alligevel 
godt være den bedste.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

GENERATIONS - 

SKIFTE  
OG BLOMSTRENDE  
FORRETNING
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Det startede, da direktør Peter Lund 
ved Pack Plast A/S i Randers for 
tyve år siden besluttede sig for at 
leve drengedrømmen ud og købte 
en Ford Mustang årgang 69. På næ-
sten samme tid ansatte han Peter 
Harritz og fandt hurtigt ud af, at de 
to delte passionen for gamle biler. 
Der skulle bare fart på.

Siden da har direktøren og 
produktchefen tilbragt masser af 
tid sammen – og konkurreret mod 
hinanden og andre i muskuløse 
dragracere.

Mustangen måtte ud
„Mustangen blev skiftet ud med en 
Camaro, som vi var i Sverige for at 
finde, og den blev bygget op helt fra 
bunden,“ fortæller Peter Lund.

De kører i dag i klassen „True 
Street“, som kræver en original bil. 
Peter Lund har en Chevrolet Che-
velle, der er skilt ad for at komme til 
at køre endnu hurtigere, mens Peter 
Harritz har en Chevrolet Camaro. 
Sidstnævnte er mekanikeren, der 
ved mere end de fleste i Danmark 
om at få motorerne til at toppræ-
stere.

„Vi gider ikke noget, andre har 
kørt i. Det handler også om kunsten 
af finde bilen – og få fart på den.“

Et lille frikvarter
„Vi er nok lidt tossedumme.“ 
Skribenten nikker forstående, mens 
drengerøvene Peter og Peter holder 
et lille frikvarter 
og snakker løs 
om deres store 
passion.

„Det sociale 
betyder rigtig 
meget, og vi 
plejer ego, fart og hobby sammen 
med gutter og popcorn og holder 

racerjulefrokost og rejser til USA.“ 
De år hvor der køres mest, bliver det 
til otte weekender.

Det hele handler om at være hur-
tigst på 200 meter, og tiderne ligger 
omkring 5 sekunder – og farten på 
215 km/t. Banerne skal være særligt 
præparerede, og den nærmeste lig-
ger ved Malmø i Sverige.

„At køre på almindelig asfalt er 
som at have sex uden at få udløs-
ning.“

Når der er justeret ved bilen, er 
der mulighed for prøvekørsel ons-
dag aftener i Malmø. Det kræver 2 x 
9 timer frem og tilbage med bilen på 
trailer eller i lastbil for at få op til 3 x 
5 sekunders testkørsel. Er der fugt i 

luften og/eller på 
banen, kan der 
ikke køres, og så 
er det ni timer 
hjem igen.

„Det sociale 
vægter lige så 

meget, som det at køre. Uden det 
kørte jeg ikke i dag.“

VI ER JO NOK LIDT TOSSEDUMME MED BILER

To gange Peter elsker gamle 
biler – og elsker at køre meget, 

meget hurtigt.

  VI GIDER IKKE 

NOGET, ANDRE HAR 

KØRT I

Produktchef Peter Harritz og direktør Peter Lund, Pack Plast A/S



www.randersbiz.dk · okt/nov 2016 11Bilen & Bossen

Chevrolet Camaro RSZ 28 
Årgang: 1969
Motor: 567 cui
 9,2 l
 2.200 hk
 Trykladning

Den anden Peter nikker samstem-
mende – skal dog også lige have 
med, at hans søn de seneste to år 
har vundet Skandinavisk Cup i klas-
sen.

„Men jeg har stadig vundet flere 
gange end ham.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

• 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

VI ER JO NOK LIDT TOSSEDUMME MED BILER
Chevrolet Chevelle SS
Årgang: 1970
Motor: 565 cui
 9,2 l
 1.500 hk
Brændstof: Højoktan racefuel

Produktchef Peter Harritz og direktør Peter Lund, Pack Plast A/S

http://www.avoetiketter.dk
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Hoptimister blander sig med 

førtidspensionister i produktionen, 

og kursuslokalerne emmer af 

aktivitet ved CBR Randers.

Værkstedskoordinator Bjarne Oppermann, CBR Randers
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CBR Randers er et beskæftigel-
ses- og rehabiliteringscenter under 
Randers Kommune. Centrets to 
hovedområder er en produktions-
afdeling med cirka 140 tilknyttede 
førtidspensionister samt varetagel-
sen af afprøvnings- og praktikforløb 
for cirka 600 borgere årligt – henvist 
af Jobcenter Randers.

Produktionen
I ét af produktionsværkstederne 
møder vi blandt andet værksteds-
koordinator Bjarne Oppermann. Han 
startede for omkring 40 år siden i 
produktionen og blev senere værk-
stedskoordinator – én af CBR’s 50 
ansatte.

Bjarne Oppermann står i spidsen 
for arbejdet på montageværkstedet 
og er også kontaktled til virksomhe-
derne – og hjælper med at finde de 
rigtige løsninger på virksomheder-
nes behov ved produktionsopgaver.

140 førtidspensionister har i pro-
duktionen mulighed for at bidrage 

med det, de kan – og for ca. 
en fjerdedels vedkom-

mende bruge det 
som springbræt 

til at komme 
videre ud 

på en 
arbejds-

plads.

For andre skaber produktionen 
den helt rigtige ramme og øvebane.

„Borgerne i produktionen kommer 
her frivilligt, efter at en del af dem 
forgæves har forsøgt sig ude på 
arbejdsmarkedet,“ fortæller leder af 
CBR, Thomas Borup.

„Og det er ikke bare meningsløs 
aktivering på vores fem værksteder 
– maskinværksted, montage, sned-
keri, køkken og grønt arbejde. Alt 
SKAL være i orden, det gælder såvel 
hoptimister i alle mulige afskygnin-
ger som opgaver for blandt andet 
Dancook, Trip Trap, Sanistål, Vestas 
og Trædesign.“

At kunderne vender tilbage ser 
Thomas Borup som et tegn på suc-
ces med at kunne overholde diverse 
aftaler og tidsfrister m.m.

Udviklings- og praktikforløb
For gruppen af kontanthjælpsmod-
tagere, flexjobbere og borgere på 
sygedagpenge handler det om 
udviklings- og praktikforløb, og der 
laves cirka 500 praktikaftaler om 
året.

„Vi er til for 
borgerne, men 
uden samar-
bejdet med 
virksomhederne 
kunne vi ikke 
eksistere. Derfor 
er det også 
rigtig dejligt med 
den store forståelse, vi møder rundt 
omkring. Der er stor rummelighed i 
virksomhederne, som tager socialt 
ansvar – og borgerne er langt hen 
af vejen positive overfor tanken om 
praktik.“

CBR’s administrative leder, An-
nette Engelbret-Pedersen, siger 
supplerende, at man dog gerne 
tager endnu flere virksomheder 
med på holdet.

„Prøv det – jo flere virksomhe-
der i vores netværk, jo bedre er 
vores muligheder for at lave det 
rigtige match mellem borger og 

job. Og når det lykkes rigtig godt, 
kan det jo ende med en fast stilling.“

En sidegevinst er, at et praktikfor-
løb jævnligt inspirerer virksomheden 
til at kigge indad for at se, om der 
internt er ting, der kan/bør gøres 
anderledes/bedre.

Praktikforløbet kan både være 
hel-/deltids eller ned til nogle få 
timer om ugen – måske lige netop 
passende til den lille opgave, som 
virksomheden har brug for at få løst.

„Effektiviteten vurderes i hvert 
enkelt tilfælde i forhold til borgerens 
formåen, og vi følger løbende op og 
lader selvfølgelig ikke nogen virk-
somhed i stikken i praktikforløbet,“ 
siger Annette Engelbret-Pedersen 
og tilføjer, at det overordnede mål er 
kortest muligt forløb, før borgeren 
er afklaret og løftet videre til noget 
andet.

To parallelle spor
Et særkende for CBR er, at man kø-
rer to parallelle spor, hvor der både 
arbejdes med virksomhedsrettede 

praktikker og 
med borgernes 
evner til at hånd-
tere praktikken.

„I modsæt-
ning til filosofien 
om at „hel-
brede“ inden 
praktikforløbet, 
arbejder vi også 

med kursustilbud i praktikperioden 
og har ansat både jobkonsulenter, 
AC´ere, psykologer og socialrådgi-
vere til at hjælpe med den del.“

„Det handler om mennesker,“ 
konstaterer Thomas Borup og An-
nette Engelbrett-Pedersen, da vi 
efter besigtigelse forlader den store 
kursusbygning og ude i den kølige 
oktobervind går forbi to smilende 
borgere i færd med at bygge et 
mindre skur.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

MASSER AF (H)OPTIMISME  
VED CBR RANDERS

  PRØV DET – JO 

FLERE VIRKSOMHEDER 

I VORES NETVÆRK, 

JO BEDRE ER VORES 

MULIGHEDER



Det er på ingen måde sådan, at 
Randers Rørindustri har holdt fast 
i de ølpauser, der i en for længst 
svunden tid var en del af hverdagen 
på mange arbejdspladser. Slet ikke.

Mange af virksomhedens kunder 
ved rent faktisk ikke, at når inde-

haver af Randers 
Rør-

industri ApS, Henrik Klitte Ander-
sen, holder fri fra virksomheden, er 
det for at bruge en del af fritiden på 
brygshoppen.dk.

Sammen med en bekendt sælger 
han belgiske øl og har ikke færre 
end 150 forskellige slags flaskeøl på 
lager – og 16 forskellige fadøl. Han 
arrangerer også ølsmagninger – for 

op til cirka 25 personer i lokalet 
på virksomheds-

matriklen og for flere, hvis du selv 
har stedet.

Ny rørbukningsmaskine
„Jeg er med i Øllauget Kronjylland, 
hvor vi er ti personer, der en gang 
om året brygger 300 liter øl – og fra 
tid til anden prøver nyt i et 30 liters 
brygkar,“ fortæller Henrik Klitte 
Andersen.

Hvert andet år tager øllauget på 
tur og var netop kommet hjem fra 

tre dages Oktoberfest i 

OMVENDTE ØLPAUSER  
I RANDERS RØRINDUSTRI
Mens mange forbinder en ølpause med at drikke øl, handler det 
ved Randers Rørindustri om at sælge øl.
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Indehaver Henrik Klitte Andersen, Randers Rørindustri ApS



Tyskland, da Randers Biz kiggede 
ind.

„Og i morgen skal jeg afsted igen 
– en hurtig 2-dages tur til Italien 
for at se en ny 
rørbukningsma-
skine, jeg har 
bestilt.“

Øllet er 
og bliver en 
fritidsbeskæf-
tigelse, mens 
investeringen på 
1 mio. kroner i den nye rørbuknings-
maskine skal være med til at geare 
virksomheden til fremtiden, hvor 
det især handler om rørbukning og 
rørlaserskæring.

„Den gamle maskine er ved at 
være slidt op, og samtidig med at 
den nye maskine er hurtigere, kan 
den også både valse og bukke i 3D.“

Flere ordrer
Rørbukningsmaskinen konfigureres 
specielt til virksomhedens behov, 
og hvis alt går vel, ankommer den i 
starten af november og er fuld funk-
tionsdygtig inden årsskiftet.

„Jeg er lidt forsigtig med at sige 
for meget, inden den er testet helt 
af, men jeg håber at kunne give 
kunderne hurtigere ekspedition – 

samtidig med en 
optimal præci-
sion.“

Der er ti an-
satte i Randers 
Rørindustri, og 
Henrik Klitte 
Andersen regner 
med, at den nye 

og hurtigere maskine betyder flere 
ordrer svarende til yderligere en halv 
mands arbejde.

Spænder vidt
„Vores opgaver spænder vidt, fra 
den lokale producent af førerhuse 
til traktorer og skovmaskiner m.m., 
Bosal-Sekura, til fodstøtter til bar-
stole og kobberrør til køleanlæg.“

Hovedparten af produktionen er 
underleverancer, men for den stør-
ste enkeltkunde laves der færdige 
gadeskilte, som bare lige skal en 

tur omkring maleren, før de er på 
gaden.

En enkelt udenlandsk kunde er 
der også, idet en norsk virksomhed 
gennem 20 år har fået leveret rør til 
produktion af flycontainere.

Randers Rørindustri laver des-
uden ét produkt til sig selv, som 
sælges via hjemmesiden og annon-
cer i Gul & Gratis.

„Vi laver hestebokse i samlesæt 
og sælger det til både private og til 
ridehaller og stutterier. Vi startede 
produktionen op i forbindelse med 
en ordre og står selv for salget.“

Hesteboksene en god buffer til 
at sikre et flow ved at kunne putte 
dem ind mellem hverdagens mange 
øvrige arbejdsopgaver.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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  SAMTIDIG MED AT 
DEN NYE MASKINE ER 
HURTIGERE, KAN DEN 
OGSÅ BÅDE VALSE OG 
BUKKE I 3D
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Telefonnummeret 89151600 er 
åbent for erhvervslivet i Randers 
Kommune alle hverdage kl. 8-15. 
Det er den direkte linje for virksom-
heder, der har brug for hjælp i en 
given situation. Hjælpen kan både 
være hurtigt svar på spørgsmål eller 
hjælp til at finde frem til mulige løs-
ninger på komplekse miljøansøgnin-
ger, byggeri eller mere arbejdskraft.

Målet er ikke nødvendigvis at 
kunne besvare spørgsmål straks 
eller blot svare ja eller ej på en 
anmodning fra en virksomhed – men 
at finde frem til den rette løsning, 

uanset om det 
handler om 
spørgsmål om 
sygedagpenge 
eller etablering 
af en ny virk-
somhed.

Går mod udviklingen
Erhvervsteamet bag servicen går 
mod udviklingen med flere og flere 
telefoniske selvbetjeningsløsninger.

„Erhvervsfolk skal ikke opleve, 
at de skal ringe til mange forskel-
lige afdelinger i en kommune for at 
få hjælp eller sendes rundt fra en 
miljøsagsbehandler til en jurist. De 
skal opleve service og at vi tager 
opgaven på os og finder frem til 
mulige løsninger,“ siger et af de fem 
medlemmer af erhvervsteamet, Per 
Eriksen, Miljø og Natur.

„Det er svært at måle effekten, 
men jeg tror, at vi giver folk gode 
oplevelser med den direkte kontakt 

til et menneske, 
der er parat til at 
hjælpe.“

Det begyndte 
med miljø- og 
teknikområdet, 
og senest er 

også Jobcentret kommet til, og 
erhvervsteamet i Kommunens 
Erhvervsservice består i dag af fem 
„drevne rotter“.

Randers Biz er med til mødet i 
det lille kontor på Laksetorvet, hvor 
teamet mødes hver mandag morgen 
for at udveksle opgaver og erfarin-
ger m.m.

Rykker også ud
„Mange små og mellemstore virk-
somheder har ikke ressourcer til at 
finde frem til den rette person i en 
forvaltning. Her er én indgang, og så 
er det os, der tager virksomheden 
i hånden – og finder ud af, hvordan 
virksomheden kommer bedst videre.“

Randers gør et 
nummer ud af hurtig 
og smidig hjælp til 
erhvervslivet.

Jørgen Bondesen, Affaldskontoret og Per Eriksen, Miljø og Natur, Randers Kommune

  HER ER ÉN INDGANG, 

OG SÅ ER DET OS, DER 

TAGER VIRKSOMHEDEN I 

HÅNDEN
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Ved mere komplekse sager om 
eksempelvis etablering af virksom-
hed, som har berøring med flere 
afdelinger i kommunen, arrangeres 
der ofte et møde. Teamet er også 
klar til hurtig udrykning – det kan 
være til en 
virksomhed 
som pludselig 
får en stor ordre 
og har brug for 
flere folk og 
mere plads – og 
måske skal have 
afklaret nogle 
miljøspørgsmål.

„Ved opstart af en café er der 
også brug for mange forskellige kon-
takter – og vi skal nok finde dem alle 
og bringe en samlet løsning frem til 
den kommende café-ejer.“

Tillægsgevinst
89151600 besvares på skift af team-
ets fem medlemmer. Teammedlem 

Jørgen Bondesen fra Affaldskonto-
ret fortæller, at målet er, at der inden 
24 timer er fundet et svar og ringet 
tilbage – eller arrangeret et møde, 
hvis der er behov for det.

„Vi giver ikke et nummer, men 
finder den rette 
person straks 
– eller ringer 
tilbage. Vi har en 
intern beslutning 
i kommunen 
om at prioritere 
opgaver/fore-
spørgsler fra er-

hvervsteamet, og det fungerer rigtig 
godt,“ siger Jørgen Bondesen.

Tillægsgevinsten er, at det interne 
kendskab til og samarbejde med hin-
anden i kommunen er blevet meget 
bedre.

„Vi er blevet meget bedre til at 
tænke løsninger – og ikke være 
bureaukrater og skrankepaver. Men 
det handler også om parathed til at 

prioritere ressourcer, hvis noget er 
sandet til.“

Om man nogensinde når der-
til, hvor teamet har gjort sig selv 
overflødigt, fordi alle kommunens 
ansatte tager over og agerer som et 
teammedlem er nok lidt for meget 
ønsketænkning.

„Men jeg mærker helt klart, at 
vores arbejde er med til at give en 
større forståelse for at servicere 
og hjælpe med til at finde rundt i 
systemet.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

89151600:  
DEN DIREKTE VEJ TIL  

HURTIG HJÆLP

Erhvervsteamet består af

Per Eriksen, Miljø og Natur

John Rasmussen, byggesagsbehandler

Bent Hedelund, virksomhedskonsulent 
ved Jobcenter Randers Erhverv

Jørgen Bondesen, Affaldskontoret 

Alex Weinrich, Erhverv Udvikling

De fem deler telefonvagterne mellem sig.

Søren Fonseca, leder af Byg, står i 
spidsen for erhvervsteamet. 

  VI ER BLEVET MEGET 
BEDRE TIL AT TÆNKE 
LØSNINGER – OG IKKE 
VÆRE BUREAUKRATER OG 
SKRANKEPAVER
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Top kvalitet
Hurtig levering 
konkurrencedygtige priser
1.600 M2 OVERFLADEBEHANDLINGSANLÆG

8500 Grenaa . Tlf.: 86 32 66 66 . www.hsm.dk Certificeret efter: DS/EN ISO 9001 
 

550 m2 malerhal 365 m2 sandblæsehal
me

re e
nd stål 



UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE

Udvikling i LEDELSE

Modul 3: Konflikthåndtering og udfordrende samtaler
AMU-kursus: 47752 
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dg)
Dato: 8.-9. november 2016

Modul 4: Situationsbestemt ledelse
AMU-kursus: 47755 
Anvendelse af situationsbestemt ledelse (2 dage)
Dato: 6.-7. december 2016

Modul 5: Innovations- og forandringsprocesser
AMU-kursus: 47750 
Medarbejderinvolvering (3 dage)
Dato: 10.-12. januar 2017

www.tradium.dk

http://www.hsm.dk
http://www.tradium.dk
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KLUMME – ADVOKAT

Der er flere grunde til, at en opsig-
else skal forløbe bedst mulig – 
bl.a. virksomhedens sociale ansvar 
over for trofaste medarbejdere, at 
man i mindst mulig grad forstyr-
rer harmonien blandt de tilbage-
værende medarbejdere, og at 
man skal opretholde sit image 
og en drift med færre hænder. 
Derfor har flere virksomheder 
øget deres fokus på, at hjælpe 
deres opsagte medarbejdere 
videre gennem outplacement-
forløb eller ved andre tiltag.

De mange involverede følelser 
kan ofte påvirke situationen 
negativt og medføre et retligt 
efterspil. Som ansvarlig virksom-
hed skal man holde sig de retlige 
aspekter af en opsigelse for øje, 
da de negative konsekvenser af en 
opsigelse rækker udover et even-
tuelt økonomisk opgør.

Opsigelsesgrundlag
I en god opsigelsesproces skal der 
være styr på grundlaget for opsig-
elsen. Grundlaget findes i den 
individuelle ansættelsesaftale og i 
eventuelt gældende lovregler og/
eller overenskomster. Her findes 
blandt andet reglerne for varsling af 
opsigelsen. Lovregler og overens-
komster kan indeholde begræns-
ninger i opsigelsesretten. Det kan 
f.eks. dreje sig om særligt beskyt-
tede medarbejdere som tillids- og 
sikkerhedsrepræsentanter eller 
kriterier, der ikke må lægges vægt 
på ved opsigelser. Er en opsigelse 
i strid med lov/overenskomst, skal 
arbejdsgiveren oftest betale en 
godtgørelse. 

Opsigelsens begrundelse 
Der er intet generelt saglighedskrav 
i forbindelse med opsigelser, men 
dette følger ofte af enten lov eller 
overenskomst. Særligt relevante er 
funktionærlovens saglighedskrav, 
der indtræder efter 1 års ansættelse, 
og kravet der efter Hovedaftalen 
mellem DA og LO indtræder efter 9 
måneders anciennitet.

Der skal altid vurderes på, om 
opsigelsen er begrundet i virk-

somhedens eller medarbejderens 
forhold. Begrundelser som omstruk-
tureringer og nedskæringer grundet 
udeblivende resultater er begrundel-
ser i virksomhedens forhold. Disse 
vil altid være saglige, hvis det ellers 
er de „reelle“ grunde. 

Men når virksomheden skal 
udvælge medarbejdere, der skal 
opsiges, er det vigtigt, at der ikke 
tages usaglige hensyn i forbindelse 
med udvælgelsen. Virksomheden 
skal være særligt opmærksom 
på diskriminationslovgivningen, 
herunder ligebehandlingsloven og 
forskelsbehandlingsloven. Medarbej-
dere omfattes af disse love – f.eks. 
på grund af graviditet, barsel eller 
alder – har en særlig beskyttelse 
mod afskedigelse. Godtgørelserne 
efter diskriminationslovgivningen er 
typisk i størrelsesordenen af 6-12 
måneders løn i forbindelse med 
opsigelse og afhænger af medarbej-
derens anciennitet.

En opsigelse kan også være 
sagligt begrundet i medarbejderens 
forhold, eksempelvis målbar forskel 
i performance og samarbejdsvan-
skeligheder. Hvis en opsigelse er 
begrundet i medarbejderens forhold, 
vil det altid gavne arbejdsgiveren, 
hvis man har givet en advarsel for et 
lignende forhold. 

Efter opsigelsen
En opsigelse forløber bedst muligt, 
når der er taget hensyn til perioden 
efter opsigelsen. Det er ikke altid 
gavnligt, at medarbejderen arbej-
der i opsigelsesperioden, hvorfor 
arbejdsgiveren skal overveje enten 
at suspendere eller fritstille medar-
bejderen.

Derudover er det også vigtigt at 
forholde sig til, om medarbejderen 
skal afholde ferie i opsigelsespe-
rioden eller ej, om medarbejde-
ren skal tilbagelevere eventuelle 
arbejds relaterede goder, og om en 
evt. indgået erhvervsbegrænsende 
klausul kan og skal håndhæves, når 
medarbejderen fratræder.

Af advokat (L) og partner Søren Ole Nielsen, 
DAHL Advokatfirma, www.dahllaw.dk

EN VÆRDIG OPSIGELSE
Opsigelser kommer sjældent belejligt, men alle virksomheder vil før eller 
siden være nødsaget til at opsige en eller flere medarbejdere. Det er en 
stor psykisk belastning for den opsagte medarbejder, for lederen, som 
er nødsaget til at sige dygtige og trofaste medarbejdere op, og for de 
tilbageværende medarbejdere.
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Siden teknisk chef Bo Rasmussen 
og designchef Thomas Enevold i 
2008 overtog arkitekt- og ingeniør-
firmaet Glindvad og Jeppesen i et 
generationsskifte, har virksomheden 
udviklet sig voldsomt på baggrund 
af fælles fokus og satsning på niche-
opgaver. I dag hedder den Arkikon, 
er lokaliseret ved Fornæs Fyr og har 
optaget tegnestuechef Jesper Quist 
Hauskov som partner.

Teknisk byggeri tilføres  
æstetisk dimension
„Ingeniørernes tekniske viden og 
erfaring kom-
bineret med 
arkitekternes 
æstetiske faglig-
hed har gjort os 
til en væsentlig 
spiller inden for 
teknisk byg-
geri,“ fortæller 

Thomas Enevold, og tegnestuen 
har netop afleveret projekt nummer 
100 for fjernvarme branchen, der 
udgør en markant niche for dem. 
„Vi er landets største på netop det 
felt, og vi arbejder tæt sammen med 
maskin leverandører og de store 
rådgivnings firmaer. Vi er speciali-
ster i at få bygningerne til både at 
fremstå moderne og samtidig være 
yderst funktionelle rent teknisk. 
Mange af os er ret glade for teknik 
og har en nørdet og engageret 
tilgang til op gaverne.“ Firmaet er 
netop blevet nomineret til Jammer-

bugts Arkitektur-
pris 2016 for 
deres design af 
Aabybro Fjern-
varmeværk.

Thomas 
nævner også 
opførelsen af to 
60kW nødge-

Tegnestuechef Jesper Quist Hauskov, teknisk chef Bo Rasmussen og designchef Thomas Enevold, Arkikon ApS

I perioden siden finanskrisen 

er det, ved en fokuseret 

indsats, lykkedes arkitekt- 

og ingeniørvirksomheden 

Arkikon at blive blandt landets 

førende rådgivere inden 

for teknisk byggeri til især 

fjernvarmeindustrien. Det står 

klart efter firmaets netop 

afholdte 30 års jubilæum. 

 HAR SKABT VÆKST
FOKUS

  VI ER SPECIALISTER I AT 

FÅ BYGNINGERNE TIL BÅDE 

AT FREMSTÅ MODERNE OG 

SAMTIDIG VÆRE YDERST 

FUNKTIONELLE RENT TEKNISK
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neratorstationer til Aarhus Universi-
tetshospital som et andet eksempel 
på teknisk krævende byggerier, hvor 
bygningernes visuelle fremtoning 
har været afgørende for bygherren.

Teknologisk i front
„Vi har fået en lang række nye red-
skaber som visualiserer projekterne 
langt bedre end tidligere,“ fortsæt-
ter Thomas. „Med 3D printere kan 
vi give et præcist billede af, hvordan 
det færdige byggeri kommer til at se 
ud, og vores sidste skud på stam-
men er et avanceret Virtual Reality 
system, hvor man iført specielle bril-
ler får oplevelsen af at bevæge sig 
rundt inde i bygningerne, allerede 
mens de er på tegnebrættet.“

I forbindelse med fejring af 
jubilæet, havde mange af Arkikons 
kunder lejlighed til selv at afprøve 
nogle af de teknologier, de i dag 
råder over, en mulighed deltagere 

på Danske Fjernvarmes landsmøde 
i oktober også bliver præsenteret 
over for.

„De nye medier vækker stor 
opsigt og viser 
på en meget 
over bevisende 
måde, hvordan 
et byggeri kom-
mer til at fun-
gere og hvordan 
det kommer til 
at tage sig ud i 
sammenhæng med andre bygninger 
og landskaber. Som vidensvirksom-
hed er det helt nødvendigt for os, at 
være med helt i front og anvende de 
nyeste og mest avancerede tekno-
logier.“  

Opsigtvækkende byggerier
Det er ikke alene væksten i det 
tekniske byggeri med opgaver i hele 
landet og enkelte i Norge, der har 

præget udviklingen. „Vi har også 
oplevet en positiv stigning i opgaver 
i Østjylland, der er vores nærmar-
ked,“ erfarer designchefen og peger 

som eksempel 
på en række 
spændende og 
bemærkelses-
værdige pro-
jekter i Grenaa. 
„Forvandlingen 
af den gamle 
industriruin på 

GD-grunden i hjertet af Grenaa har 
været en fantastisk spændende 
opgave, som har vakt stor opsigt.“

Den øgede efterspørgsel har bety-
det, at staben de sidste fem år er 
vokset fra 12 til 18 medarbejdere.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  SOM VIDENS-

VIRKSOMHED ER DET 

NØDVENDIGT AT ANVENDE 

DE NYESTE OG MEST 

AVANCEREDE TEKNOLOGIER
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KVINDEN BAG 

VINANBE FALINGER  
OG OPSKRIFTER

Gode råd og 
opskrifter tager 
alle udgangspunkt i 
vinens forunderlige 
verden.

Vinskribent Cecilia Martinez Søndergaard, Jysk Vin

www.randersbiz.dk · okt/nov 2016
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Cecilia Martinez Søndergaard – med 
rødder i det argentinske – arbejder 
som vinskribent og vinblogger. Hun 
åbnede for nogle år tilbage den 
første danske online-vinshop for 
kvinder. Den blev senere en del af 
Jysk Vin i Ran-
ders, hvor hun i 
dag er ansat.

Cecilia har sin 
egen Vinguides 
på jyskvin.dk og 
giver her gode 
råd om alt fra fjernelse af rødvins-
pletter til sammensætning af vin og 
mad – og i det store opskriftsunivers 
deler hun alle sine kulinariske krea-
tioner med Jysk Vins kunder.

Åbner gerne en flaske
„Både ved kundebesøgene her i 
vores butik, og når vi holder vin-
smagninger, er det ofte manden, der 
styrer og spørger,“ siger direktør og 
partner i Jysk Vin, Flemming Olsen.

Han har ingen intentioner om at 
„revolutionere“ vinverdenen, men 
inviterer også gerne kvinderne med 
indenfor.

„Hvorfor er det lige, at kvinder 
får blomster på fødselsdage, mens 
mænd får vin, og at det oftest er 
mænd, der køber seks flasker vin 
med hjem,“ spørger Flemming 
Olsen denne mandag formiddag i 
den store butik i Randers – et pænt 
stykke ude ad Toldbodgade.

„Nogle tror, at det er for dyrt at 
handle her i butikken – og er bange 
for at komme til at dumme sig. I 
stedet for at argumentere imod det 
inviterer jeg hellere kunderne til at 
besøge os. Uanset om man går 

efter en bestemt 
vintype til en 
særlig lejlighed 
eller er i tvivl om 
valget, pejler vi 
os ind på det – 
og åbner gerne 

en flaske for at smage på vores 
rådgivning.“

Og så kan Flemming Olsen bare 
ikke dy sig for lige at finde Børsen 
fra i fredags, hvor en vin fra Jysk Vin 
til 79,95 er kåret som det bedste 
køb til prisen i konkurrence med 
vine til op mod 450 kr. pr. flaske.

„Alle vinhandlere er jo de bedste, 
men jeg vil hel-
lere fortælle om 
det, vi ved, kan 
og gør – og lade 
kunderne selv 
vurdere, hvor 
gode vi er.“
 
Spiser for at lære
Som medlem i mad- og vinklubber 
kommer Flemming Olsen også vidt 
omkring til anerkendte restauranter i 
både Danmark og udlandet.

„Jeg spiser for at lære, og som du 
kan se, hører jeg ikke til de mindste. 

Når det gælder vin, skal alt være 
kvalitet, og jeg skal vide, hvilke vine 
der passer til hvad – og lige så vig-
tigt hvad der ikke passer sammen.“

Kunderne spørger nemlig ofte 
efter vin til bestemte retter, og alle 
de ansatte deler direktørens passion 
og smag for både vin og mad.

„En gang imellem forkæler vi os 
selv med noget lækkert i frokost-
pausen, og vi laver også jævnligt 
forskellige smagsprøver til kunderne 
i butikken.“

En del vægter mødet med men-
nesket bag vinen, så selv om de 
bestiller vinen på nettet, vælger kun-
der fra både Randers, Djursland og 
andre steder jævnligt at hente vinen 
selv for også lige at se butikken – og 
hilse på personalet.

Hilse på bliver der iøvrigt også rig 
lejlighed til ved vinfestivalen lørdag 

12. november 
i Ridehuset på 
Værket i Ran-
ders. Jysk Vin 
importerer selv 
alle sine vine, og 
foreløbig har 12 
af de allerbedste 

producenter fra forskellige steder i 
verden her sat hinanden stævne ved 
både en formiddags- og en efter-
middagssmagning.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  JEG VIL LADE KUND-

ERNE SELV VURDERE, 

HVOR GODE VI ER

  VI LAVER JÆVNLIGT 

FORSKELLIGE 

SMAGSPRØVER TIL 

KUNDERNE I BUTIKKEN

Salsassistent Hans Peter Knudsen, direktør Flemming Olsen og salsassistent Torben Okslund, Jysk Vin
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Selvom snakken skal handle om per-
sonen bag erhvervslederen, behøver 
man kun kort tid sammen med Pia 
Højlund Juul for også at fornemme 
en erhvervsleder i sit rette element 
– og med noget på hjerte.

„Min lillebror gik til karate, og jeg 
gik til håndbold,“ fortæller hun hen 
over bordet i Randers Karate Skoles 
lokale.

„Men jeg fik ikke altid bolden, når 
jeg ville have den, og så begyndte 
jeg i stedet for at gå til karate sam-
men med ham. Vi voksede op med 
karaten sammen og har fået et 
ubrydeligt bånd, og det er ligeledes 
gennem karatesporten, at jeg har 
fået min aller bedste ven for livet.“

Pia var også klar, da pengene for 
20 år siden skulle have nogen på 
kassen.

„Karateskolen 
manglede en 
kasserer, og så 
slog jeg til – og 
har stadig tjan-
sen.“

I skrivende 
stund venter hun 
længselsfuldt 
på, at eftervirkningerne af en mindre 
skade forsvinder, så hun igen kan 
få luftet det sorte bælte og karate-
dragten.

„Karateskolen har netop opret-
tet et hold for +35, og jeg savner 
virkelig SÅ meget at kæmpe og 
SKAL bare i gang igen så hurtigt 
som muligt.“
 
Crossfit og klinker
Karate har fyldt – og fylder – meget 
i Pias liv. „Karate har formet mig 
meget… en individuel sport, hvor 
jeg selv har taget ansvar – og selv 
har stået til ansvar.“

At hun kan se tilbage på både 
landsholdskarriere og VM-titel næv-
nes i en hurtig stille sidebemærk-
ning, inden vi også kommer en tur 
omkring Crossgym Randers, hvor 
hun er aktiv både fysisk og admini-
strativt.

„Crossfit handler ligesom karate 
om den indre kamp mod dig selv og 
udfordrer mit store konkurrencegen. 
Jeg er hård ved mig selv og kan li’ at 
give den maks gas.“

På hjemmematriklen går lysten 
til at tage fat heller ikke ubemærket 
hen.

„Min far var selvstændig, og jeg 
har fået arbejdshandskerne ind 
med modermælken. Så hjemme 
bygger vi om på 3. år. Selv om min 

samboende også kunne have gjort 
det, har jeg lagt klinkerne i en del af 
kælderen.“

Bedre historiebøger
„Mit revisorjob ved BDO Stats-
autoriseret Revisionsaktieselskab i 
Randers og pladsen i ledergruppen 
er andet og mere end et 37-timers 
job, og jeg elsker det – elsker at 
have travlt og at være en aktiv spar-
ringspartner for kunderne. Jeg trives 
med det jeg laver både i fritiden og 
arbejdsmæssigt og trænger ikke til 
at slappe af fra noget – men gør det 
hele af lyst.“

Pia beskriver et regnskab som en 
historiebog med tal.

„Historiebogen kan alle skrive, 
men jeg vil også rigtig gerne hjælpe 
kunderne med at gøre den næste hi-

storiebog endnu 
bedre end den 
foregående.“

Hun fortæller 
om, hvordan 
karatesporten 
stiller krav til 
struktureret og 
målrettet opbyg-

ning, og hvordan hun har taget det 
med over i arbejdslivet og samtidig 
accepterer, at hun selv og andre kan 
lave fejl.

„Men jeg gider ikke at lave sjusk.“
 
Tre årlige ferier
Pia har tre aktive „skal“ ferier hvert 
år – skiture, en tur til Mont Blanc-
området, og en tur med rygsækken 
på nakken ud i det uvisse uden 
aftaler og tidsplaner ud over billetten 
ud – og billetten hjem.

Turene til Mont Blanc og andre 
steder handler ikke om at ligge på 
ryggen og kigge op mod skyerne og 
bjergtoppene. Pia vil opleve begge 
dele oppe, hvor de er – og sigter 
her, som i mange andre dele af sit 
liv højt og klatrer op på steder, hvor 
mange betakker sig.

Ligesom karate og ture har 
bidraget til at gøre den store ven-
nekreds endnu større, er det samme 
tilfældet med den erhvervsklub for 
kvinder, hun er med i.

„Erhvervsklubben Q-vinderne er 
kun for kvinder med hår på brystet, 
som både tør og forstår at udfordre 
hinanden, og jeg kan kun opfordre 
alle til at komme ud og være med i 
forskellige netværk.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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For Pia Højlund Juul har den altoverskyggende 

fritidsinteresse haft stor betydning i erhvervskarrieren.

KARATE SLOG HÅNDBOLDEN  
UD OVER LIVETS SIDELINJE

  JEG ER HÅRD 
VED MIG SELV OG 
KAN LI’ AT GIVE DEN 
MAKS GAS
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KARATE SLOG HÅNDBOLDEN  
UD OVER LIVETS SIDELINJE

Chefrevisor Pia Højlund Juul, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Dagligdagen i din forretning er garanteret ligesom 
i alle andre virksomheder: Sometimes you are the 
bug. Sometimes you are the windscreen.

Markeder svinger og det kræver et pengeinstitut, 
som både har forståelse, indsigt og evnen til at 
træffe hurtige beslutninger, når tingene går stærkt. 
Det er derfor vi siger, at vi er der hvor du er. 

Vores formål er at være med til at skabe stærke 
virksomheder – for det bliver vi selv stærke af. Vi 
lægger altid stor vægt på tilgængelighed. Men det 
beviser vi jo bedst ved at tage et møde. 

Der hvor du er
når lokale kræfter står 
bag din virksomhed

Randers Erhverv | Tronholmen 1
8960 Randers SØ | tlf. 89 12 24 00
sparkron.dk

Morten Bugge Thomsen 
Erhvervsrådgiver  
Randers Erhverv

http://sparkron.dk
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WWI A/S 
WWI A/S med hovedkontor 
i Randers og afdelinger i 
Kolding, Ans, Hvidovre samt 
Odense har købt Advizor IT 
A/S. Virksomheden er ejet 
af CEO Allan Christiansen og 
COO Henrik Ahlers Andersen. 
Den beskæftiger 36 medar-
bejdere, servicerer mere end 
700 on premise-kunder, og 
10 til 15.000 brugere benytter 
dagligt WWI’s datacenter.

Cold Hand Winery
Frugtvinsproducenten åbnede 
i starten af oktober sin nye 
vingård ved Læsten udenfor 
Randers. 
De to hovedmænd bag projek-
tet, producent Jens Skovga-
ard Pedersen og frugtavler 
Flemming Villebro Jørgensen 
var begge stolte over, at de 
nu har udvidet produktions-
mulighederne betydeligt. De 
forventer at fordoble produk-

tionen fra i år, så man i 2017 
når et mål, der hedder 60.000 
flasker. Udover det nye 
produktionsanlæg er der også 
kommet en Café på stedet. 

Nordhavn-West Marine & 
Offshore A/S
Vestjysk Partnership A/S og 
B. P. Holding ApS har opkøbt 
Nordhavn Marine & Offshore 
A/S på Nikkelvej. Virksom-
heden fortsætter både på 
adressen i Randers og på 
tidligere West-Marine A/S’s 
adresse i Esbjerg. Henning 
Lorentzen er ny adm. dir. i 
selskabet.

Restaurant Bistroteket
Johanne Ægidiussen og Peter 
Nøhr der driver Restaurant 
Bistroteket i Rosengade, har 
åbnet delikatesse, vinbar 
og cateringvirksomhed i de 
lokaler på Rådhustorvet, der 
tidligere rummede Paradis.

Bus Stop Diner
Nicola Michaelsen har åbnet 
Bus Stop Diner på Kloster-
gade. Stedet leverer take-
away i bedste amerikanske 
retro stil. Derudover er der 
plads til ti spisende gæster.

Sport 24
Randers Storcenter har budt 
velkommen til Sport 24, der 
har overtaget pladsen i Rød 
Gade efter Sportigan. Også 
mange af de tidligere med-
arbejdere herfra, er fortsat i 
Sport 24.

PL Service Midtjylland
Elinstallatør Simon Andersen 
og elektriker Morten Søren-
sen har startet PL Service 
Midtjylland efter overtagelse 
af virksomheden Alt El og 
Byg. Virksomheden holder til 
på Stadsgårdsvej 5 i Randers, 
ligesom der er en afdeling i 
Hjørring.

Centrum 
– grafisk færdiggørelse
Bogbinderiet i Randers har 
overtaget aktiviteterne i 
Sandersen Clement i Næst-
ved. Begge virksomheder er 
ejerledet, og overtagelse sker 
ud fra et gensidigt ønske om 
at bevare én stærk spiller på 
markedet med solid forank-
ring i en branche, der er under 
stadigt stigende pres fra 
internationale spillere.

Buchs AS
Efter to år under samme tag, 
har Buchs AS pr. 1. oktober 
opkøbt Innovisio.

Randers Slagteren
Abdellatif Al-Halabis har åbnet 
Randers Slagteren i lokaler på 
Vestervej 37. Abdellatif har 
tidligere drevet Pick It Up der 
leverede sunde sandwich fra 
Snaregade.

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38055895 Intermanagement ApS ..............................................................................03.10.2016
38053760 Scandinavisk Port Service IVS ..................................................................02.10.2016
38052950 SL Komlementar ApS ................................................................................ 01.10.2016
38051482 Multi Car Service ApS .............................................................................. 30.09.2016
38049178 Nordic Oil ApS ........................................................................................... 29.09.2016
38048236 KGA Byg og Ejendomsservice IVS ........................................................... 29.09.2016
38046861 Pureclean.eu ApS ..................................................................................... 29.09.2016
38045776 MyinkDate.dk ApS .................................................................................... 29.09.2016
38045636 Andelsboligtilsalg.dk ApS ......................................................................... 29.09.2016
38044095 SmartBird IVS ........................................................................................... 28.09.2016
38034839 Scandi Team ApS ...................................................................................... 26.09.2016
38034472 Profilyze IVS .............................................................................................. 26.09.2016
38032666 AM Consult IVS......................................................................................... 24.09.2016
38031724 Jobmakers ApS ......................................................................................... 23.09.2016
38029363 WorkTime IVS ........................................................................................... 23.09.2016
38026380 Villa Jensen IVS ........................................................................................ 22.09.2016
38022040 LuxSpirits ApS .......................................................................................... 20.09.2016
38019716 Steffan B. Andersen Anlæg & Belægning IVS ......................................... 20.09.2016
38017608 Bonedbrydning IVS ....................................................................................19.09.2016
38011049 Randers Auto ApS......................................................................................15.09.2016
38007505 Eventcompany ApS....................................................................................14.09.2016
38004425 Scout Robotics IVS ....................................................................................13.09.2016
38003097 MRM-Trading ApS .....................................................................................13.09.2016
38002511 Edelgaard Tømrer & Snedker IVS ..............................................................13.09.2016
37995738 Art Of Barrel ApS ...................................................................................... 09.09.2016
37994731 Bistrotekets Deli ApS ................................................................................ 09.09.2016
37994669 Space Systems ApS ................................................................................. 09.09.2016
37994529 CJ Montage ApS ....................................................................................... 09.09.2016
37992208 MPG Retirement IVS ................................................................................ 08.09.2016
37992119 NIKOMAT IVS ........................................................................................... 08.09.2016
37988170 Shilpa‘s Campingvognsudlejning IVS ........................................................07.09.2016
37986747 SL Andersen IVS ....................................................................................... 06.09.2016
37978884 Bakkedal Entreprise IVS ........................................................................... 02.09.2016
37971839 Underdog Film ApS ....................................................................................31.08.2016
37966983 PRO-BYG IVS ............................................................................................ 30.08.2016
37966649 Personlig træner Thomas Meldgaard IVS ................................................ 30.08.2016
37963895 Device Intelligence ApS............................................................................ 29.08.2016
37961531 bestillingsterminaler IVS ............................................................................27.08.2016
37957283 Ledsagergård ApS .................................................................................... 25.08.2016
37954896 Medalje gulve IVS ..................................................................................... 24.08.2016
37953881 Habitree ApS ............................................................................................. 24.08.2016
37953059 Stevnstrup Biler ApS................................................................................. 24.08.2016
37950831 FriskeBlomster.dk ApS ............................................................................. 23.08.2016
37950793 Fresh Habits IVS ....................................................................................... 23.08.2016
37950076 Tvedegaard Design ApS ........................................................................... 23.08.2016
37948209 Dalsgaard Tagdækning IVS ....................................................................... 22.08.2016
37941948 STRIIBtelecom IVS ................................................................................... 19.08.2016

Selskabsændringer
30352394 D.D. ApS ................................................................ 30.09.2016 Konkursdekret afsagt
35633804 DANSK PORT KOMPAGNI ApS ..........................  29.09.2016 Konkursdekret afsagt
11908381 ASX 13.039 ApS  ....................................................28.09.2016 opløst administrativt
29929289 MOREMEDIA ApS ..................................................28.09.2016 opløst ved erklæring
11390730 AB TRANSPORT. DRASTRUP ApS  ......................28.09.2016 opløst administrativt
34086583 SKYCITY A/S ........................................................... 26.09.2016 Likvidation vedtaget
32311199 ALTERNATIV ENERGI JYLLAND ApS  .............24.09.2016 virksomheden er opløst
36483121 Morten IVS ........................................................ 24.09.2016 virksomheden er opløst
36037466 MALERFIRMA KRAGH & REVSBÆK ENTREPRISE ApS  24.09.2016 virksomheden er opløst
32319408 JESPER-SEN-PLUS ApS .................................. 24.09.2016 virksomheden er opløst
33503687 CVNAVIGATOR ApS ......................................... 19.09.2016 virksomheden er opløst
28135068 JCCC 2013 ApS  ................................................19.09.2016 virksomheden er opløst
37125121 Studenter stunder IVS ...................................... 19.09.2016 virksomheden er opløst
33496729 HAWKEYE SOLUTIONS ApS  ...........................19.09.2016 virksomheden er opløst
34733996 MARCUS HADERSLEV ApS .................................13.09.2016 virksomheden opløst
35054286 CIGO ApS ................................................................ 12.09.2016 opløst ved erklæring
35859594 TELETILBUD ApS  ............................................ 06.09.2016 virksomheden er opløst
37208191 Upfront Marketing IVS .......................................... 06.09.2016 Konkursdekret afsagt
27591221 MIDTJYSK INDUSTRISUPPORT ApS .................  02.09.2016 Konkursdekret afsagt
21790001 T2 af 23.09.2015 ApS ............................................29.08.2016 virksomheden opløst
33499477 ANPARTSSELSKABET AF 16/2-2011 ...................29.08.2016 virksomheden opløst
75941528 HEIN P ApS ............................................................26.08.2016 virksomheden opløst
36051671 Kronjysk Total service IVS ............................. 25.08.2016 Anmodning om opløsning
37200379 supIT IVS ........................................................ 25.08.2016 Anmodning om opløsning
36947136 TW-Gastro IVS ............................................... 25.08.2016 Anmodning om opløsning
36202866 FINESSE ApS ................................................. 24.08.2016 Anmodning om opløsning
36040149 RANDERS HANDEL & SERVICE IVS ............ 24.08.2016 Anmodning om opløsning
36076879 RENÉ KJÆRULFF IVS ................................... 24.08.2016 Anmodning om opløsning
34050058 TEAM AUTOREPARATION ApS ................... 24.08.2016 Anmodning om opløsning
14790640 SANNE‘S OF DENMARK ApS ................................23.08.2016 opløst ved erklæring
37114251 Jensen Rods IVS ............................................ 23.08.2016 Anmodning om opløsning
36697407 Schlägelberger IVS ........................................ 22.08.2016 Anmodning om opløsning
32317960 DYNAMOEN ApS .......................................... 19.08.2016 Anmodning om opløsning
31593395 C.E. MONTAGE, FÅRUP ApS........................ 19.08.2016 Anmodning om opløsning
35633715 DANSK PORT KOMPAGNI GRUPPEN ApS .. 19.08.2016 Anmodning om opløsning
36505923 SERVICE COURSE IVS .................................. 19.08.2016 Anmodning om opløsning
29629323 SLYNGBORG 2006 ApS ................................ 19.08.2016 Anmodning om opløsning
36707186 Recieve-it IVS................................................. 19.08.2016 Anmodning om opløsning
30517199 ALESSANDRO DANMARK ApS  ..........................18.08.2016 virksomheden opløst
35145354 BYGGE-PARTNER ApS  .........................................18.08.2016 virksomheden opløst
28844395 DANSK SPÅN TRANSPORT A/S................... 18.08.2016 Anmodning om opløsning
28484771 KLINTEHUSET ApS ....................................... 18.08.2016 Anmodning om opløsning
36688394 B.A Rengøring IVS ......................................... 18.08.2016 Anmodning om opløsning
37247421 GPM Randers ApS ................................................ 18.08.2016 Konkursdekret afsagt
35678530 LK RANDERS ApS ..........................................17.08.2016 Anmodning om opløsning
35651853 AIR PIBER IVS .................................................17.08.2016 Anmodning om opløsning
35856625 ARKOTEK ApS ................................................17.08.2016 Anmodning om opløsning
36417420 FOTOBOG DANMARK IVS ........................... 16.08.2016 Anmodning om opløsning
35229280 JVB BESLAG ApS .......................................... 15.08.2016 Anmodning om opløsning
36442816 OF WOOD AND IRON PRODUCTIONS IVS 15.08.2016 Anmodning om opløsning
36427922 TA CONSTRUCTION IVS ............................... 15.08.2016 Anmodning om opløsning
34469717 NOVUM DANMARK ApS .............................. 15.08.2016 Anmodning om opløsning
33773226 SUPER SPAR KRISTRUP ApS ....................... 15.08.2016 Anmodning om opløsning

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Alle data er indhentet i perioden 
12.08.2016 - 03.10.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdat. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

3B A/S
Regnskabsafslutning 31-3-2016 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 3

AIR2TRUST APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,7 (3,4)
Resultat før skat 1,1 (2,1)
Egenkapital 2,6 (1,7)
Antal ansatte 3

ALLANS GULVBELÆGNING APS 
Regnskabsafslutning  30-04-2016 
Bruttofortjeneste 4,3 (3,1)
Resultat før skat 1,6 (1,1)
Egenkapital 5,8 (6,3)

ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,6)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 3,4 (3,0)
Antal ansatte 7

AUTOCENTER ASSENTOFT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,4 (7,3)
Resultat før skat 1,2 (3,3)
Egenkapital 13,9 (13,9)
Antal ansatte 3

B10 MARKETING A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,6)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 1,1 (0,9)
Antal ansatte 7

BB KANTINESERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 3,8 (3,7)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 5,5 (5,3)
Antal ansatte 7

BENZLER TRANSMISSION A/S
Regnskabsafslutning 31-3-2016 
Bruttofortjeneste 1,4 (0,8)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 3,1 (2,6)
Antal ansatte 3

BILCO A/S RANDERS
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 13,8 (12,4)
Resultat før skat 1,9 (1,1)
Egenkapital 4,5 (3,0)
Antal ansatte 26

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

BISAR APS
Regnskabsafslutning 31-5-2016 
Bruttofortjeneste -0,1 (0,0)
Resultat før skat -0,3 (0,3)
Egenkapital 1,3 (1,7)
Antal ansatte 3

BOJE OG LENTZ APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 5,2 (5,3)
Resultat før skat 1,2 (1,2)

Egenkapital 1,6 (1,7)
Antal ansatte 15

BOLIGHUSET DONSIG APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,5)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital 0,2 (0,4)
Antal ansatte 5

BRÆNDERIET ENGHAVEN A/S
Regnskabsafslutning 31-3-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,3)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 1,2 (1,0)
Antal ansatte 3

CASPERSEN & KROGH ARKITEKTER A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,6)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,9)
Antal ansatte 3

COMBI-SYSTEM A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,4)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 1,2 (0,8)
Antal ansatte 7

DAN DRYER A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 8,4 (7,5)
Resultat før skat 2,1 (1,0)
Egenkapital 5,9 (4,2)
Antal ansatte 12

FJORDGÅRDEN RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,0 (0,0)
Antal ansatte 35

FL. LASER APS
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 3,6 (2,4)
Resultat før skat 0,7 (0,3)
Egenkapital 3,9 (3,4)
Antal ansatte 3

FM BILSYN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,3)
Resultat før skat 1,0 (0,4)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

HANS-HENRIK BRATH APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,0 (0,1)
Antal ansatte 4

HELSTED BAGEREN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 5,2 (4,9)
Resultat før skat 0,7 (0,8)
Egenkapital 1,1 (1,1)
Antal ansatte 35

HELSTED VVS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 14,0 (11,5)
Resultat før skat 3,7 (2,7)
Egenkapital 7,5 (9,1)
Antal ansatte 22

HOLST SHIPPING A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 5,4 (5,7)
Resultat før skat 1,6 (1,7)
Egenkapital 2,0 (0,7)
Antal ansatte 15

HORNBAEK A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 18,8 (10,4)
Resultat før skat 0,0 (1,5)
Egenkapital 20,9 (21,1)
Antal ansatte 35

IB E.MORTENSEN. A/S. 
 KASTBJERG
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,1 (3,9)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 7,6 (7,5)
Antal ansatte 7

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

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

JUNGE A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2016 
Bruttofortjeneste 0,0 (8,5)
Resultat før skat 0,0 (2,9)
Egenkapital 0,0 (17,4)
Antal ansatte 7

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

KORREBORGS EFTF. APS
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 5,5 (5,9)
Resultat før skat 0,7 (1,0)
Egenkapital 2,3 (2,7)
Antal ansatte 15

LAUTRUP MODE APS
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 0,0 (-0,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,7)
Egenkapital 0,0 (0,8)
Antal ansatte 15

LAUTRUP TEXTIL RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 0,0 (-0,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,3)
Egenkapital 0,0 (5,5)
Antal ansatte 35

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

LISSY WESTERGAARD KERAMIK-
GULD- PROTESER APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,4)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,4)
Antal ansatte 3

MILANTA MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,3 (0,4)
Egenkapital 0,4 (0,7)
Antal ansatte 15

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt

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

mulighederne for at søge statistik.

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

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

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Rekordlave salgstider flere steder i landet

Se alle nøgletal for august

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

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

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse 0,1% 4,9%

Randers Villa/Rækkehuse -2,2% 5,6%

GRAF TABELSalgspris pr. m²
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Er du fx studerende eller journalist, kan du

kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få

statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig

selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi

tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ

Fakta om Boligsiden

Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

 - Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler Min boligside
1

Log ind

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt

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

mulighederne for at søge statistik.

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

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

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Rekordlave salgstider flere steder i landet

Se alle nøgletal for august

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

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

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgstid Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse -2,0% -5,6%

Randers Villa/Rækkehuse -14,5% -6,5%

GRAF TABELSalgstid
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Er du fx studerende eller journalist, kan du

kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få

statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig

selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi

tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ

Fakta om Boligsiden

Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

 - Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler Min boligside
1

Log ind

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt

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

mulighederne for at søge statistik.

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

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

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Rekordlave salgstider flere steder i landet

Se alle nøgletal for august

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

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

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse 0,1% 4,9%

Randers Villa/Rækkehuse -2,2% 5,6%

GRAF TABELSalgspris pr. m²
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Er du fx studerende eller journalist, kan du

kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få

statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig

selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi

tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ

Fakta om Boligsiden

Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

 - Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support
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Log ind

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt

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

mulighederne for at søge statistik.

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

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

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Rekordlave salgstider flere steder i landet

Se alle nøgletal for august

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

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

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgstid Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse -2,0% -5,6%

Randers Villa/Rækkehuse -14,5% -6,5%
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Er du fx studerende eller journalist, kan du

kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få

statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig

selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi

tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ

Fakta om Boligsiden

Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

 - Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler Min boligside
1

Log ind

Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Combi-System A/S
Slåenvej 2E, 8930 Randers NØ

Regnskabsafslutning 31-12-2014

Bruttofortjeneste 3,0 (2,4)

Resultat før skat 0,5 (0,2)

Egenkapital 1,2 (0,8)

Antal ansatte 13
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Flere ben giver vækst
Da ejerleder Hans Larsen 
overtog virksomheden Combi-
System A/S for seks år siden, 
stod den på eet ben og havde 
tre en halv medarbejder ansat. 
I dag har de nu 12-13 medar-
bejdere travlt med at dække 
behovene i de tre – og faktisk 
snart fire – forretningsområder.
„Tidligere blev der her alene 
produceret ganske almindelige 
skabe til omklædningsrum. Nu 
har vi lavet en strategi med 
tre væsentlige forretnings-
områder, indoor, outdoor og 
et servicekoncept for vores 
produkter. Samtidig har jeg 
fokus på produktudvikling. Jeg 
vil tro, vi har investeret mellem 
to og tre mio. kr. på produkt-
udvikling, siden jeg kom til. 
Det har vi kunnet finansiere 
over driften – og alligevel har 
vi i hele perioden med vækst 
formået at holde os på sorte 
tal – og sidste år enda med et 
helt pænt overskud,“ konstate-
rer Hans Larsen.

Servicekoncept 
med bookingsystem
Specielt skabe på skoler 
bliver brugt rigtig meget og 
får ofte en lidt hård medfart 
af eleverne. Så selvom det er 
ret robuste metalskabe, bliver 
de ofte bulede og skram-
mede. Der kommer graffiti på 
dem og nøglerne bliver væk. 
„ Slitagen rammer også hæng-
sler og beslag, så i dag har vi 
en mand fuld tid til at servicere 
skabe. Kunderne kontakter 
os løbende for at få service, 
og vi har f.eks. en aftale med 
Fitnessworld, hvor deres cirka 
160 centre melder ind i vores 

bookingsystem, når de har 
behov for service.“

Outdoor vokser
Hans Larsen har også taget 
forretningsbenet med outdo-
orprodukter som kundevogns-
huse, varegårde og cykel-
stativer ind. „Vi fremstiller 
kundevognshusene på en helt 
anden måde end man gjorde 
det traditionelt. Alt er koncept-
bygget af standardkompo-
nenter, som bliver individuelt 
tilpasset den enkelte kunde, 
og det gør vores løsninger me-
get konkurrencedygtige. Det 
betyder, at vi med en forholds-
vis lille bemanding og lager 
kan fremstille rigtig meget på 
kort tid.“

Ikke entreprisekunder
På det „gamle“ indoor-
marked har Hans Larsen 
flyttet virksomhedens fokus 
fra entreprisekunder til aftaler 
med kommuner og store 
virksomheder som f.eks. 
Novo Nordisk, Lundbeck, 
McDonald’s og Burger King. 
„Til virksomhederne har vi 
fokus på personale skabe og 
lager reolsystemer, hvor vi kan 
tilbyde meget fleksible løsnin-
ger med vores moduler.“

Fjerde forretningsben på vej
Vækstambitionerne i virksom-
heden er intakte. Således er 
Hans Larsen tæt på at have af-
talerne på plads til at kunne ka-
ste sig over en ny målgruppe. 
„Når alle aftaler er på plads 
forventer jeg, at vi på det nye 
forretningsområde kan komme 
op i nærheden af en fordobling 
af vores omsætning.“
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MØLBALLE A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 13,0 (11,3)
Resultat før skat 2,3 (0,6)
Egenkapital 2,7 (1,0)
Antal ansatte 15

OMNI-INVEST APS NR. III
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,3)
Resultat før skat 0,0 (0,3)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte 7

PACK PLAST A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 19,2 (19,4)
Resultat før skat 10,2 (10,5)
Egenkapital 18,3 (16,4)
Antal ansatte 15

PNEUMATICS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,0)
Resultat før skat 0,4 (0,6)
Egenkapital 0,7 (0,8)
Antal ansatte 3

PROLØN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 33,3 (32,6)
Resultat før skat 22,5 (23,2)
Egenkapital 18,7 (14,1)
Antal ansatte 35

RANDERS ARKITEKTEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,3)
Resultat før skat 1,3 (1,4)
Egenkapital 1,6 (1,7)
Antal ansatte 7

RANDERS BYOMNIBUSSER AF 
2002 A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 3

RANDERS LUCAS SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,2)
Resultat før skat -0,3 (-0,1)
Egenkapital 0,4 (0,6)
Antal ansatte 3

RANDERS PAVA- & AUTOGLAS 
CENTER APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,9)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 0,7 (0,3)
Antal ansatte 3

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

RTC.DK APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 5,5 (7,0)
Resultat før skat 1,2 (2,0)
Egenkapital 3,5 (4,0)
Antal ansatte 15

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 
JENS CHRISTIANSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 3

SMEDS A/S
Regnskabsafslutning 1-4-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat 0,6 (0,5)
Egenkapital 1,0 (1,9)
Antal ansatte 3

TANDLÆGE LONE ULLITS 
 CHRISTENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,8 (4,2)
Resultat før skat 1,7 (1,0)
Egenkapital 2,5 (2,2)
Antal ansatte 7

TANDLÆGE MARIE-NOEL 
 ANDERSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 2,8 (3,1)
Resultat før skat 0,3 (0,6)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 7

VENTILATIONSHUSET APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 8,4 (5,3)
Resultat før skat 1,2 (0,6)
Egenkapital 3,2 (2,4)
Antal ansatte 10

WO INTERIOR A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 3,2 (4,7)
Resultat før skat 0,9 (1,3)
Egenkapital 5,7 (5,1)
Antal ansatte 7

Ejerleder Hans Larsen, Combi-System A/S
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Risskov Travel Partner
Rasmus Alstrup er startet 
som marketingchef hos det 
randrusianske rejsebureau 
Risskov Travel Partner. Han 
er Cand. Public fra Aarhus 
Universitet med en bachelor i 
Medievidenskab, og har siden 
2012 været ansat i AGF, hvor 
han bl.a. har stået i spidsen 
for koncernens marketingaf-
deling.

Memphis Mansion
Ejerleder Henrik Knudsen 
Memphis Mansion har 
modtaget en proklamation 
fra staten Tennessee for sit 
store arbejde med at udbrede 
kendskabet til Elvis Presley og 
hans hjemby Memphis.

Arbejdernes Landsbank
Flemming Kragh Thomassen 
er tiltrådt i en stilling som 
erhvervsrådgiver i Arbejder-
nes Landsbank i Randers. 
Han kommer fra en lignende 
stilling i Østjydsk Bank.

Randers Kommune

Kommunaldirektør Hans Ni-
kolaisen har opsagt sin stilling 
og fratræder med udgange af 
oktober måned. „Jeg har haft 
fem spændende år i Randers 
Kommune med et dejligt job 
og masser af udfordringer. I 
den periode, hvor jeg har væ-
ret så privilegeret at arbejde 
i Randers Kommune, har 
kommunen, dens borgere og 
virksomheder undergået en 
positiv udvikling. Samtidig har 
de mange dygtige medarbej-
dere sikret en velfungerende 
kommunal organisation med 
et højt serviceniveau overfor 
borgere og brugere – og det 
vel at mærke til et fornuftigt 
omkostningsniveau sammen-
lignet med andre kommuner. 
Jeg bliver 60 år i 2017, og 
har af private grunde valgt at 

opsige min stilling med sigte 
på i højere grad at prioritere 
min familie og mine person-
lige interesser de sidste år på 
arbejdsmarkedet,“ siger Hans 
Nikolaisen.
Han tiltrådte jobbet i 2011 på 
et tidspunkt, hvor Henning 
Jensen Nyhuus var borg-
mester.

Frederik Gammelgaard (43) er 
tiltrådt som direktør i Skander-
borg Kommune. Han kommer 
fra en stilling som stabschef 
for Politik, Kommunikation og 
Digital Service i Randers Kom-
mune. Frederik er cand. jur. 
og Phd. fra Aarhus Universi-
tet.

Rema 1000 Nørre Boulevard
Købmand Michael Bonde Pe-
dersens Rema 1000 på Nørre 
Boulevard i Randers er blevet 
kåret som landets bedste 
blandt kædens 277 butikker. 
Kåringen finder sted en gang 
om året.

Tradium

Rikke Herold (50) er ansat 
som vice- og uddannel-
sesdirektør med ansvar for 
skolens 25 ungdomsuddan-
nelser inden for EUD, EUX og 
erhvervsgymnasierne. Hun er 
cand. ling. merc. fra Handels-
højskolen i Aarhus og har en 
diplomuddannelse i ledelse. 
Rikke kommer fra en stilling 
som uddannelseschef på 
Aarhus Tech.
„Rikke Herold har stor erfa-
ring med at være skoleleder 
i forskellige kulturer, der skal 
favnes, forstås, begejstres 
og guides i samme retning. 
Hun lægger i sit arbejde stor 
vægt på at have skarpt fokus 
på såvel elevers og undervi-
seres som lederes trivsel og 
udvikling med respekt for den 
enkeltes integritet,“ forklarer 

Tradiums adm. direktør Lars 
Michael Madsen om baggrun-
den for valget.

Louis Nielsen Randers
Optiker Camilla Falk Hansen 
er udnævnt til souschef hos 
Louis Nielsen Randers. Hun 
har været optiker samme sted 
i en årrække.

Pedersen & Nielsen 
Automobilforretning

Tradiums mekanikerlærling 
Sander Kristensen, Pedersen 
& Nielsen Automobilforretning 
i Randers, var blandt prismod-
tagerne, da metalindustrien 
fredag hyldede 25 af sine 
bedste lærlinge med ML-
Prisen. De 25 lærlinge har alle 
udmærket sig med et 12-tal 
ved den afsluttende sven-
deprøve samt høj faglighed. 
Dertil har de kvalificeret sig til 
prisen ved at være gode kam-
merater og kolleger på deres 
arbejdsplads.

Langå Sparekasse
Jan H. Kristensen er tiltrådt 
som erhvervskunderådgiver 
i Langå Sparekasse. Han 
kommer fra en stilling som 
erhvervskundechef i Spare-
kassen Kronjyllands afdeling i 
Hadsten.

Praktikdating
26. oktober kl. 8.30-11 på Erhvervs-
akademi Dania, Minervavej 63, 8960 
Randers SØ.
Akademiet agerer matchmaker for 
virksomheder og studerende til 
praktikdating.
Har din virksomhed brug for en ekstra 
hånd til salg, innovation, markedsføring 
og e-handel, så mød over 100 
studerende, som i løbet af deres 
videregående uddannelse skal i praktik 
i minimum tre måneder.
Info/tilm.: www.eadania.dk/
praktikdating

De økonomiske udsigter for 2017
26. oktober kl. 7.30-9.00 i Jyske Bank, 
Dytmærsken 9 i Randers.
Allerede nu er der tegn på, at der 
vil ske interessante ting på den 
økonomiske og finansielle front i 2017. 
Kom og hør Jyske Banks chefanalytiker 
Tina Winther Frandsen give sine 
konkrete bud på den økonomiske og 
finansielle udvikling både nationalt 
og globalt. Vi byder på kaffe og 
morgenbrød, og der bliver naturligvis 
også tid til spørgsmål og networking.
Tilm.: tsj@erhvervranders.dk senest 
24. oktober. Gratis.

Østjysk Topmøde 2016
31. oktober kl. 15.30-18.30, Aulaen 
på Aarhus Universitet, bygning 1412, 
Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C.
Samler over 500 deltagere fra 
Østjylland. Her mødes topledere fra 
erhvervslivet og politiske ledere fra 
byråd, region og folketing. Vær med 
til at tage temperaturen på vores 
produktivitet og konkurrenceevne, 
og find nogle af svarene på dansk 
erhvervslivs udfordringer. Mød Jim 
Hagemann Snabe, der er en af dansk 
erhvervslivs stærkeste internationale 
profiler.
Arr.: Business Region Aarhus 
Tilm.: www.tilmeld.dk/topmode2016

Iværksættercafé
14. november kl. 15.00-17.00 hos 
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV. 
Kom og få vejledning omkring din idé 
eller nystartede virksomhed og spar 
samtidig med andre iværksættere. Få 
også bistand fra advokat og revisor.
Info/tilm.: 5210 0922 eller 
jl@erhvervranders.dk

KL‘s Uddannelsestræf 2016
29. november kl. 9.30-15.30 på 
Tradium, Vester Alle 26, 8900 Randers C.
Hvordan får vi flere til at tage en 
erhvervsuddannelse? 
Debat: 360 graders blik på 
de unges valg/fravalg af en 
erhvervsuddannelse, Adgangskrav, 
kortere grundforløb og større krav i 
de almene fag, Hvordan får vi flere 
til at tage en erhvervsuddannelse?, 
Workshops samt Sådan sælger vi 
erhvervsuddannelserne til de unge og 
deres forældre.
Debatpanel: Lars Michael Madsen, 
adm. direktør, Tradium, Lars Kunov, 
direktør for Danske Erhvervsskoler, 
Mark Jensen, formand UU Danmark, 
Mette Witt Hagensen, landsformand 
i „Skole og Forældre“, Claus Hjortdal, 
formand for skolelederforeningen, 
Claus Rosenkrands Olsen, 
uddannelsespolitisk chef, Dansk 
Erhverv og Claus Omann Jensen (V), 
borgmester i Randers Kommune. 
Konferencier journalist Cecilie Beck 
Info/tilm.: kl.dk/UTA2016

Kommunens anlægsbudgetter 2017
16. november 2016, kl. 15.00-17.00 
på Randers kommune, Laksetorvet, 
Lokale D.2.58
For leverandører, som ønsker viden om 
Randers Kommunes anlægsbudget og 
opgavefordeling i 2017. Præsentation 
af hvilke lokale opgaver, der skal i 
udbud. Få også inspiration til, hvordan 
du holder styr på økonomidelen og 
andre risici i større projekter i bygge 
branchen.
Arr./Tilm.: Erhverv Randers, 
8640 1066, tsj@erhvervranders.dk



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
Albert Diges Vej 3 · 7800 Skive
7803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911

Vi søger butiks-
ejendomme og lokaler
Vi oplever en stor øget interesse for butiksejendomme
og lokaler, særligt i midtbyen. Derfor søger vi nye emner
i alle prisklasser.
Overvejer du at sælge eller udleje din butiksejendom helt
eller delvist, kan Nybolig Erhverv Randers/Viborg/Skive
hjælpe dig.

Jesper Fangel, Indehaver
Kontakt mig på tlf. 8915 3300

Sag 7680Butik og detail.

Randers C - Østervold 14 st. tv.
Velbeliggende og præsentabel butiks- og kon-
torlejemål beliggende øverst på Østervold
over for Thors Bakke. 1 parkeringspladser i
ejendommens gård lige ved ejendommens fa-
cade.

TIL LEJE

UDLEJET

Sag 6221Butik og detail.

Randers C - Storegade 4
Velbeliggende byejendom der er i god og vel-
holdt stand. Ejendommen er indrettet med
butikslokale, kontor, lager-/værkstedslokaler
og toilet. På 1. salen findes endnu et lokale,
frokoststue og køkken.

TIL SALG

SOLGT

Sag 6370Projekt- og investeringsejendom.

NYHED
Randers C - Østervold 23
Meget synlig og markant byejen-
dom i bykernen lige ved strøggader
og P-hus. Indrettet med butik i
stue og kælder, og tre etager med
kontor. To elevatorer og to trappe-
løb. Nyere alu-vinduer i etagerne.
Er opdelt i ejerlejligheder. Overta-
ges tom til udvikling til samme el-
ler alternative formål, ex beboelse.

TIL SALG

Kontantpris kr. 15.000.000
Etageareal m2 2.605
Grundareal m2 582

Randers  tlf. 7020 3911

http://nyboligerhverv.dk/randers
mailto:8803@nybolig.dk
mailto:8903@nybolig.dk
mailto:8903@nybolig.dk


SOLGT

HARALDSVEJ 64, 8960 RANDERS SØ.
SOLGT VIA NETVÆRK

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

Mathias Larsen
Salg & vurdering

SOLGT

E

BÆKKELUNDSVEJ 4, 8930 RANDERS NØ.

3 BOLIGER OG 7 GARAGER.

Sag 89200438 Ejendommen ligger i en ejerlejlighedsforening, og består af 3
boliger og 7 garager. Ejd. facade er af tegl og delvist pudset, taget er eternit
og vinduerne træ. Lejlighederne er hhv. 91 og 92 m² og er ikke moderniseret
de senere år. Lejl. har 3 vær., køkken, bad/toilet og terrasse/gårdhave. Ga-
ragerne er 16 og 17 m². Alle i fin standBemærk: Afkast er anslået - se pro-
spekt og hør nærmere.

SOLGT

SOLGTRÅDHUSTORVET 6, 8900 RANDERS C.

SPÆNDENDE EJENDOM TIL LEJE/SALG I RANDERS CENTRUM

Sag 89200794 Ejendommen har en pæn pudset facade, med tagdækning i
tegl og vinduer i plast. Ejendommen indeholder forretningslokale, to toilet-
ter, køkken, lager-/kontorplads på 1. sal samt større kælder.På Rådhustor-
vet ligger ejendommen utrolig synligt ift. trafik og forbipasserende. Nærme-
ste naboer er bl.a. flere restauranter samt B&O og Sinnerup.

SOLGT

TIL SALG

Kontant kr. 2.750.000 1. års forrentning anslået 6,35 %

SØNDERALLÉ 22A LAURBJERG OG SØVEJ 4, 8870 LANGÅ

TO MINDRE UDLEJNINGSEJENDOMME I GOD STAND, BELIGGENDE I
LANGÅ OG LAURBJERG.

Sag 89200813 To mindre udlejningsejendomme i god stand, beliggende i
Langå og Laurbjerg. Ejendommen i Langå fremstår flot med pudset facade
og 3 gode lejligheder. Ejendommen i Laurbjerg består af 4 boliger i god
stand og et lagerlokale, der udlejes til lyd/lys-firma. Facaden er røde sten og
der er fælles gårdhave/have til ejendommen. Fuldt udlejet.

NYHED

TIL SALG

Areal 1.084 kvm Kontant kr. 2.950.000

KILDESVINGET 13A, 8850 BJERRINGBRO

LAGER- OG KONTOREJENDOM I BJERRINGBRO MED MULIGHEDER

Sag 89200711 Ejendommen har tidligere været en bowlinghal, men er i dag
ombygget til boksopbevaringsvirksomhed. Boks-delen er på 724 m² med
egen indgang via stor, nyere port på bygningens bagside. Foruden boks-
delen er der ca. 250 m² kontor, køkken, toilet, lejlighed på 75 m² samt min-
dre kælder.Ejendommen er bygget i 1988 og om-/tilbygget i 2000, er opført
i betonelementer og aluprofiler og med tagpap.

TIL SALG

D

Kontant kr. 5.700.000 1. års forrentning anslået 5,52 %

HOBROVEJ 30, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I RANDERS, SOM UDELUKKENDE BE-
STÅR AF STØRRE LEJLIGHEDER.

Sag 89200763 Ejendommen som fremstår utrolig vedligeholdt og flot, inde-
holder lejligheder fra 110-134 m². Lejlighederne fremtræder alle i flot stand
med stuklofter og afhøvlede gulve. Køkken og badeværelse af nyere dato i
alle lejligheder. Opgang, kælder, vaskekælder og have fremtræder alt sam-
men i en stand over det almindelige.

NY PRIS

UDLEJETST. VOLDGADE 5, 8900 RANDERS C.

PRÆSENTABELT BUTIKS-/KONTORLEJEMÅL CENTRALT I RANDERS

Sag 89200812 Præsentabelt butiks/kontorlokale beliggende i Randers Midt-
by.
Lejemålet har en stor vinduesfacade med indgang fra St. Voldgade. 
Lokalerne er flotte med trægulve, lyse lofter med indbyggede lamper, lyse
vægge samt frit lagte spær på 1. etage. Der er ligeledes et lille te-køkken
samt toilet på 1. etage.

UDLEJET

TIL SALG

 C

Kontant kr. 11.700.000 1. års forrentning anslået 5,92 %

THORSGADE 34A-K THORSAGER, 8410 RØNDE

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM – ANDELSBOLIGFORENING UNDER
OPLØSNING

Sag 89200786 Ejendommen er opført i 2006 i røde sten og med tegltag.
Ejendommen består af 10 boliger i 5 dobbelthuse med egne terrasser, lille
have og egen carport (2 boliger uden carport) med redskabsskur. Boligerne
er opført i en god kvalitet. Boligerne varierer i størrelse fra 2 boliger på 84
m² / 6 boliger på 93 m² / og 2 boliger på 97 m².

NYHED

TIL LEJE

Kontant kr. 4.500.000 Årlig leje kr. 423.300

ALSIKEVEJ 16, 8920 RANDERS SV.

LAGER- OG KONTOREJENDOM I NORDBYEN UDBYDES TIL SALG OG
TIL LEJE.

Sag 89200558 Ejendommen består af 316 kvm. kontor og ca. 1.200 kvm.
fordelt på lager, pakkerum og lagerkontor. Kontorene består af indgangs-
part med åbent kontor, 3 gode store kontorer samt møderum og kantine.
Lagerhallen er delt op i 2 naturlige afdelinger. Udover at ejendommen udby-
des til salg kan den også lejes helt eller opdelt

TIL SALG & LEJE

SOLGT

HARALDSVEJ 64, 8960 RANDERS SØ.
SOLGT VIA NETVÆRK

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

Mathias Larsen
Salg & vurdering

SOLGT

E

BÆKKELUNDSVEJ 4, 8930 RANDERS NØ.

3 BOLIGER OG 7 GARAGER.

Sag 89200438 Ejendommen ligger i en ejerlejlighedsforening, og består af 3
boliger og 7 garager. Ejd. facade er af tegl og delvist pudset, taget er eternit
og vinduerne træ. Lejlighederne er hhv. 91 og 92 m² og er ikke moderniseret
de senere år. Lejl. har 3 vær., køkken, bad/toilet og terrasse/gårdhave. Ga-
ragerne er 16 og 17 m². Alle i fin standBemærk: Afkast er anslået - se pro-
spekt og hør nærmere.

SOLGT

SOLGTRÅDHUSTORVET 6, 8900 RANDERS C.

SPÆNDENDE EJENDOM TIL LEJE/SALG I RANDERS CENTRUM

Sag 89200794 Ejendommen har en pæn pudset facade, med tagdækning i
tegl og vinduer i plast. Ejendommen indeholder forretningslokale, to toilet-
ter, køkken, lager-/kontorplads på 1. sal samt større kælder.På Rådhustor-
vet ligger ejendommen utrolig synligt ift. trafik og forbipasserende. Nærme-
ste naboer er bl.a. flere restauranter samt B&O og Sinnerup.

SOLGT

TIL SALG

Kontant kr. 2.750.000 1. års forrentning anslået 6,35 %

SØNDERALLÉ 22A LAURBJERG OG SØVEJ 4, 8870 LANGÅ

TO MINDRE UDLEJNINGSEJENDOMME I GOD STAND, BELIGGENDE I
LANGÅ OG LAURBJERG.

Sag 89200813 To mindre udlejningsejendomme i god stand, beliggende i
Langå og Laurbjerg. Ejendommen i Langå fremstår flot med pudset facade
og 3 gode lejligheder. Ejendommen i Laurbjerg består af 4 boliger i god
stand og et lagerlokale, der udlejes til lyd/lys-firma. Facaden er røde sten og
der er fælles gårdhave/have til ejendommen. Fuldt udlejet.

NYHED

TIL SALG

Areal 1.084 kvm Kontant kr. 2.950.000
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LAGER- OG KONTOREJENDOM I BJERRINGBRO MED MULIGHEDER

Sag 89200711 Ejendommen har tidligere været en bowlinghal, men er i dag
ombygget til boksopbevaringsvirksomhed. Boks-delen er på 724 m² med
egen indgang via stor, nyere port på bygningens bagside. Foruden boks-
delen er der ca. 250 m² kontor, køkken, toilet, lejlighed på 75 m² samt min-
dre kælder.Ejendommen er bygget i 1988 og om-/tilbygget i 2000, er opført
i betonelementer og aluprofiler og med tagpap.

TIL SALG

D

Kontant kr. 5.700.000 1. års forrentning anslået 5,52 %

HOBROVEJ 30, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I RANDERS, SOM UDELUKKENDE BE-
STÅR AF STØRRE LEJLIGHEDER.

Sag 89200763 Ejendommen som fremstår utrolig vedligeholdt og flot, inde-
holder lejligheder fra 110-134 m². Lejlighederne fremtræder alle i flot stand
med stuklofter og afhøvlede gulve. Køkken og badeværelse af nyere dato i
alle lejligheder. Opgang, kælder, vaskekælder og have fremtræder alt sam-
men i en stand over det almindelige.

NY PRIS

UDLEJETST. VOLDGADE 5, 8900 RANDERS C.

PRÆSENTABELT BUTIKS-/KONTORLEJEMÅL CENTRALT I RANDERS

Sag 89200812 Præsentabelt butiks/kontorlokale beliggende i Randers Midt-
by.
Lejemålet har en stor vinduesfacade med indgang fra St. Voldgade. 
Lokalerne er flotte med trægulve, lyse lofter med indbyggede lamper, lyse
vægge samt frit lagte spær på 1. etage. Der er ligeledes et lille te-køkken
samt toilet på 1. etage.

UDLEJET

TIL SALG

 C

Kontant kr. 11.700.000 1. års forrentning anslået 5,92 %

THORSGADE 34A-K THORSAGER, 8410 RØNDE

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM – ANDELSBOLIGFORENING UNDER
OPLØSNING

Sag 89200786 Ejendommen er opført i 2006 i røde sten og med tegltag.
Ejendommen består af 10 boliger i 5 dobbelthuse med egne terrasser, lille
have og egen carport (2 boliger uden carport) med redskabsskur. Boligerne
er opført i en god kvalitet. Boligerne varierer i størrelse fra 2 boliger på 84
m² / 6 boliger på 93 m² / og 2 boliger på 97 m².

NYHED

TIL LEJE

Kontant kr. 4.500.000 Årlig leje kr. 423.300

ALSIKEVEJ 16, 8920 RANDERS SV.

LAGER- OG KONTOREJENDOM I NORDBYEN UDBYDES TIL SALG OG
TIL LEJE.

Sag 89200558 Ejendommen består af 316 kvm. kontor og ca. 1.200 kvm.
fordelt på lager, pakkerum og lagerkontor. Kontorene består af indgangs-
part med åbent kontor, 3 gode store kontorer samt møderum og kantine.
Lagerhallen er delt op i 2 naturlige afdelinger. Udover at ejendommen udby-
des til salg kan den også lejes helt eller opdelt

TIL SALG & LEJE

SOLGT

HARALDSVEJ 64, 8960 RANDERS SØ.
SOLGT VIA NETVÆRK

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

Mathias Larsen
Salg & vurdering

SOLGT

E

BÆKKELUNDSVEJ 4, 8930 RANDERS NØ.

3 BOLIGER OG 7 GARAGER.

Sag 89200438 Ejendommen ligger i en ejerlejlighedsforening, og består af 3
boliger og 7 garager. Ejd. facade er af tegl og delvist pudset, taget er eternit
og vinduerne træ. Lejlighederne er hhv. 91 og 92 m² og er ikke moderniseret
de senere år. Lejl. har 3 vær., køkken, bad/toilet og terrasse/gårdhave. Ga-
ragerne er 16 og 17 m². Alle i fin standBemærk: Afkast er anslået - se pro-
spekt og hør nærmere.

SOLGT

SOLGTRÅDHUSTORVET 6, 8900 RANDERS C.

SPÆNDENDE EJENDOM TIL LEJE/SALG I RANDERS CENTRUM

Sag 89200794 Ejendommen har en pæn pudset facade, med tagdækning i
tegl og vinduer i plast. Ejendommen indeholder forretningslokale, to toilet-
ter, køkken, lager-/kontorplads på 1. sal samt større kælder.På Rådhustor-
vet ligger ejendommen utrolig synligt ift. trafik og forbipasserende. Nærme-
ste naboer er bl.a. flere restauranter samt B&O og Sinnerup.

SOLGT

TIL SALG

Kontant kr. 2.750.000 1. års forrentning anslået 6,35 %

SØNDERALLÉ 22A LAURBJERG OG SØVEJ 4, 8870 LANGÅ

TO MINDRE UDLEJNINGSEJENDOMME I GOD STAND, BELIGGENDE I
LANGÅ OG LAURBJERG.

Sag 89200813 To mindre udlejningsejendomme i god stand, beliggende i
Langå og Laurbjerg. Ejendommen i Langå fremstår flot med pudset facade
og 3 gode lejligheder. Ejendommen i Laurbjerg består af 4 boliger i god
stand og et lagerlokale, der udlejes til lyd/lys-firma. Facaden er røde sten og
der er fælles gårdhave/have til ejendommen. Fuldt udlejet.

NYHED

TIL SALG

Areal 1.084 kvm Kontant kr. 2.950.000

KILDESVINGET 13A, 8850 BJERRINGBRO

LAGER- OG KONTOREJENDOM I BJERRINGBRO MED MULIGHEDER

Sag 89200711 Ejendommen har tidligere været en bowlinghal, men er i dag
ombygget til boksopbevaringsvirksomhed. Boks-delen er på 724 m² med
egen indgang via stor, nyere port på bygningens bagside. Foruden boks-
delen er der ca. 250 m² kontor, køkken, toilet, lejlighed på 75 m² samt min-
dre kælder.Ejendommen er bygget i 1988 og om-/tilbygget i 2000, er opført
i betonelementer og aluprofiler og med tagpap.

TIL SALG

D

Kontant kr. 5.700.000 1. års forrentning anslået 5,52 %

HOBROVEJ 30, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I RANDERS, SOM UDELUKKENDE BE-
STÅR AF STØRRE LEJLIGHEDER.

Sag 89200763 Ejendommen som fremstår utrolig vedligeholdt og flot, inde-
holder lejligheder fra 110-134 m². Lejlighederne fremtræder alle i flot stand
med stuklofter og afhøvlede gulve. Køkken og badeværelse af nyere dato i
alle lejligheder. Opgang, kælder, vaskekælder og have fremtræder alt sam-
men i en stand over det almindelige.

NY PRIS

UDLEJETST. VOLDGADE 5, 8900 RANDERS C.

PRÆSENTABELT BUTIKS-/KONTORLEJEMÅL CENTRALT I RANDERS

Sag 89200812 Præsentabelt butiks/kontorlokale beliggende i Randers Midt-
by.
Lejemålet har en stor vinduesfacade med indgang fra St. Voldgade. 
Lokalerne er flotte med trægulve, lyse lofter med indbyggede lamper, lyse
vægge samt frit lagte spær på 1. etage. Der er ligeledes et lille te-køkken
samt toilet på 1. etage.

UDLEJET

TIL SALG

 C

Kontant kr. 11.700.000 1. års forrentning anslået 5,92 %

THORSGADE 34A-K THORSAGER, 8410 RØNDE

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM – ANDELSBOLIGFORENING UNDER
OPLØSNING

Sag 89200786 Ejendommen er opført i 2006 i røde sten og med tegltag.
Ejendommen består af 10 boliger i 5 dobbelthuse med egne terrasser, lille
have og egen carport (2 boliger uden carport) med redskabsskur. Boligerne
er opført i en god kvalitet. Boligerne varierer i størrelse fra 2 boliger på 84
m² / 6 boliger på 93 m² / og 2 boliger på 97 m².

NYHED

TIL LEJE

Kontant kr. 4.500.000 Årlig leje kr. 423.300

ALSIKEVEJ 16, 8920 RANDERS SV.

LAGER- OG KONTOREJENDOM I NORDBYEN UDBYDES TIL SALG OG
TIL LEJE.

Sag 89200558 Ejendommen består af 316 kvm. kontor og ca. 1.200 kvm.
fordelt på lager, pakkerum og lagerkontor. Kontorene består af indgangs-
part med åbent kontor, 3 gode store kontorer samt møderum og kantine.
Lagerhallen er delt op i 2 naturlige afdelinger. Udover at ejendommen udby-
des til salg kan den også lejes helt eller opdelt

TIL SALG & LEJE

SOLGT

HARALDSVEJ 64, 8960 RANDERS SØ.
SOLGT VIA NETVÆRK

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

Mathias Larsen
Salg & vurdering

SOLGT

E

BÆKKELUNDSVEJ 4, 8930 RANDERS NØ.

3 BOLIGER OG 7 GARAGER.

Sag 89200438 Ejendommen ligger i en ejerlejlighedsforening, og består af 3
boliger og 7 garager. Ejd. facade er af tegl og delvist pudset, taget er eternit
og vinduerne træ. Lejlighederne er hhv. 91 og 92 m² og er ikke moderniseret
de senere år. Lejl. har 3 vær., køkken, bad/toilet og terrasse/gårdhave. Ga-
ragerne er 16 og 17 m². Alle i fin standBemærk: Afkast er anslået - se pro-
spekt og hør nærmere.

SOLGT

SOLGTRÅDHUSTORVET 6, 8900 RANDERS C.

SPÆNDENDE EJENDOM TIL LEJE/SALG I RANDERS CENTRUM

Sag 89200794 Ejendommen har en pæn pudset facade, med tagdækning i
tegl og vinduer i plast. Ejendommen indeholder forretningslokale, to toilet-
ter, køkken, lager-/kontorplads på 1. sal samt større kælder.På Rådhustor-
vet ligger ejendommen utrolig synligt ift. trafik og forbipasserende. Nærme-
ste naboer er bl.a. flere restauranter samt B&O og Sinnerup.

SOLGT

TIL SALG

Kontant kr. 2.750.000 1. års forrentning anslået 6,35 %

SØNDERALLÉ 22A LAURBJERG OG SØVEJ 4, 8870 LANGÅ

TO MINDRE UDLEJNINGSEJENDOMME I GOD STAND, BELIGGENDE I
LANGÅ OG LAURBJERG.

Sag 89200813 To mindre udlejningsejendomme i god stand, beliggende i
Langå og Laurbjerg. Ejendommen i Langå fremstår flot med pudset facade
og 3 gode lejligheder. Ejendommen i Laurbjerg består af 4 boliger i god
stand og et lagerlokale, der udlejes til lyd/lys-firma. Facaden er røde sten og
der er fælles gårdhave/have til ejendommen. Fuldt udlejet.

NYHED

TIL SALG

Areal 1.084 kvm Kontant kr. 2.950.000

KILDESVINGET 13A, 8850 BJERRINGBRO

LAGER- OG KONTOREJENDOM I BJERRINGBRO MED MULIGHEDER

Sag 89200711 Ejendommen har tidligere været en bowlinghal, men er i dag
ombygget til boksopbevaringsvirksomhed. Boks-delen er på 724 m² med
egen indgang via stor, nyere port på bygningens bagside. Foruden boks-
delen er der ca. 250 m² kontor, køkken, toilet, lejlighed på 75 m² samt min-
dre kælder.Ejendommen er bygget i 1988 og om-/tilbygget i 2000, er opført
i betonelementer og aluprofiler og med tagpap.

TIL SALG

D

Kontant kr. 5.700.000 1. års forrentning anslået 5,52 %

HOBROVEJ 30, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I RANDERS, SOM UDELUKKENDE BE-
STÅR AF STØRRE LEJLIGHEDER.

Sag 89200763 Ejendommen som fremstår utrolig vedligeholdt og flot, inde-
holder lejligheder fra 110-134 m². Lejlighederne fremtræder alle i flot stand
med stuklofter og afhøvlede gulve. Køkken og badeværelse af nyere dato i
alle lejligheder. Opgang, kælder, vaskekælder og have fremtræder alt sam-
men i en stand over det almindelige.

NY PRIS

UDLEJETST. VOLDGADE 5, 8900 RANDERS C.

PRÆSENTABELT BUTIKS-/KONTORLEJEMÅL CENTRALT I RANDERS

Sag 89200812 Præsentabelt butiks/kontorlokale beliggende i Randers Midt-
by.
Lejemålet har en stor vinduesfacade med indgang fra St. Voldgade. 
Lokalerne er flotte med trægulve, lyse lofter med indbyggede lamper, lyse
vægge samt frit lagte spær på 1. etage. Der er ligeledes et lille te-køkken
samt toilet på 1. etage.

UDLEJET

TIL SALG

 C

Kontant kr. 11.700.000 1. års forrentning anslået 5,92 %

THORSGADE 34A-K THORSAGER, 8410 RØNDE

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM – ANDELSBOLIGFORENING UNDER
OPLØSNING

Sag 89200786 Ejendommen er opført i 2006 i røde sten og med tegltag.
Ejendommen består af 10 boliger i 5 dobbelthuse med egne terrasser, lille
have og egen carport (2 boliger uden carport) med redskabsskur. Boligerne
er opført i en god kvalitet. Boligerne varierer i størrelse fra 2 boliger på 84
m² / 6 boliger på 93 m² / og 2 boliger på 97 m².

NYHED

TIL LEJE

Kontant kr. 4.500.000 Årlig leje kr. 423.300

ALSIKEVEJ 16, 8920 RANDERS SV.

LAGER- OG KONTOREJENDOM I NORDBYEN UDBYDES TIL SALG OG
TIL LEJE.

Sag 89200558 Ejendommen består af 316 kvm. kontor og ca. 1.200 kvm.
fordelt på lager, pakkerum og lagerkontor. Kontorene består af indgangs-
part med åbent kontor, 3 gode store kontorer samt møderum og kantine.
Lagerhallen er delt op i 2 naturlige afdelinger. Udover at ejendommen udby-
des til salg kan den også lejes helt eller opdelt

TIL SALG & LEJE

SOLGT

HARALDSVEJ 64, 8960 RANDERS SØ.
SOLGT VIA NETVÆRK

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

Mathias Larsen
Salg & vurdering

SOLGT

E

BÆKKELUNDSVEJ 4, 8930 RANDERS NØ.

3 BOLIGER OG 7 GARAGER.

Sag 89200438 Ejendommen ligger i en ejerlejlighedsforening, og består af 3
boliger og 7 garager. Ejd. facade er af tegl og delvist pudset, taget er eternit
og vinduerne træ. Lejlighederne er hhv. 91 og 92 m² og er ikke moderniseret
de senere år. Lejl. har 3 vær., køkken, bad/toilet og terrasse/gårdhave. Ga-
ragerne er 16 og 17 m². Alle i fin standBemærk: Afkast er anslået - se pro-
spekt og hør nærmere.

SOLGT

SOLGTRÅDHUSTORVET 6, 8900 RANDERS C.

SPÆNDENDE EJENDOM TIL LEJE/SALG I RANDERS CENTRUM

Sag 89200794 Ejendommen har en pæn pudset facade, med tagdækning i
tegl og vinduer i plast. Ejendommen indeholder forretningslokale, to toilet-
ter, køkken, lager-/kontorplads på 1. sal samt større kælder.På Rådhustor-
vet ligger ejendommen utrolig synligt ift. trafik og forbipasserende. Nærme-
ste naboer er bl.a. flere restauranter samt B&O og Sinnerup.

SOLGT

TIL SALG

Kontant kr. 2.750.000 1. års forrentning anslået 6,35 %

SØNDERALLÉ 22A LAURBJERG OG SØVEJ 4, 8870 LANGÅ

TO MINDRE UDLEJNINGSEJENDOMME I GOD STAND, BELIGGENDE I
LANGÅ OG LAURBJERG.

Sag 89200813 To mindre udlejningsejendomme i god stand, beliggende i
Langå og Laurbjerg. Ejendommen i Langå fremstår flot med pudset facade
og 3 gode lejligheder. Ejendommen i Laurbjerg består af 4 boliger i god
stand og et lagerlokale, der udlejes til lyd/lys-firma. Facaden er røde sten og
der er fælles gårdhave/have til ejendommen. Fuldt udlejet.

NYHED

TIL SALG

Areal 1.084 kvm Kontant kr. 2.950.000

KILDESVINGET 13A, 8850 BJERRINGBRO

LAGER- OG KONTOREJENDOM I BJERRINGBRO MED MULIGHEDER

Sag 89200711 Ejendommen har tidligere været en bowlinghal, men er i dag
ombygget til boksopbevaringsvirksomhed. Boks-delen er på 724 m² med
egen indgang via stor, nyere port på bygningens bagside. Foruden boks-
delen er der ca. 250 m² kontor, køkken, toilet, lejlighed på 75 m² samt min-
dre kælder.Ejendommen er bygget i 1988 og om-/tilbygget i 2000, er opført
i betonelementer og aluprofiler og med tagpap.

TIL SALG

D

Kontant kr. 5.700.000 1. års forrentning anslået 5,52 %

HOBROVEJ 30, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I RANDERS, SOM UDELUKKENDE BE-
STÅR AF STØRRE LEJLIGHEDER.

Sag 89200763 Ejendommen som fremstår utrolig vedligeholdt og flot, inde-
holder lejligheder fra 110-134 m². Lejlighederne fremtræder alle i flot stand
med stuklofter og afhøvlede gulve. Køkken og badeværelse af nyere dato i
alle lejligheder. Opgang, kælder, vaskekælder og have fremtræder alt sam-
men i en stand over det almindelige.

NY PRIS

UDLEJETST. VOLDGADE 5, 8900 RANDERS C.

PRÆSENTABELT BUTIKS-/KONTORLEJEMÅL CENTRALT I RANDERS

Sag 89200812 Præsentabelt butiks/kontorlokale beliggende i Randers Midt-
by.
Lejemålet har en stor vinduesfacade med indgang fra St. Voldgade. 
Lokalerne er flotte med trægulve, lyse lofter med indbyggede lamper, lyse
vægge samt frit lagte spær på 1. etage. Der er ligeledes et lille te-køkken
samt toilet på 1. etage.

UDLEJET

TIL SALG

 C

Kontant kr. 11.700.000 1. års forrentning anslået 5,92 %

THORSGADE 34A-K THORSAGER, 8410 RØNDE

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM – ANDELSBOLIGFORENING UNDER
OPLØSNING

Sag 89200786 Ejendommen er opført i 2006 i røde sten og med tegltag.
Ejendommen består af 10 boliger i 5 dobbelthuse med egne terrasser, lille
have og egen carport (2 boliger uden carport) med redskabsskur. Boligerne
er opført i en god kvalitet. Boligerne varierer i størrelse fra 2 boliger på 84
m² / 6 boliger på 93 m² / og 2 boliger på 97 m².

NYHED

TIL LEJE

Kontant kr. 4.500.000 Årlig leje kr. 423.300

ALSIKEVEJ 16, 8920 RANDERS SV.

LAGER- OG KONTOREJENDOM I NORDBYEN UDBYDES TIL SALG OG
TIL LEJE.

Sag 89200558 Ejendommen består af 316 kvm. kontor og ca. 1.200 kvm.
fordelt på lager, pakkerum og lagerkontor. Kontorene består af indgangs-
part med åbent kontor, 3 gode store kontorer samt møderum og kantine.
Lagerhallen er delt op i 2 naturlige afdelinger. Udover at ejendommen udby-
des til salg kan den også lejes helt eller opdelt

TIL SALG & LEJE

SOLGT

HARALDSVEJ 64, 8960 RANDERS SØ.
SOLGT VIA NETVÆRK

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

Mathias Larsen
Salg & vurdering

SOLGT

E

BÆKKELUNDSVEJ 4, 8930 RANDERS NØ.

3 BOLIGER OG 7 GARAGER.

Sag 89200438 Ejendommen ligger i en ejerlejlighedsforening, og består af 3
boliger og 7 garager. Ejd. facade er af tegl og delvist pudset, taget er eternit
og vinduerne træ. Lejlighederne er hhv. 91 og 92 m² og er ikke moderniseret
de senere år. Lejl. har 3 vær., køkken, bad/toilet og terrasse/gårdhave. Ga-
ragerne er 16 og 17 m². Alle i fin standBemærk: Afkast er anslået - se pro-
spekt og hør nærmere.

SOLGT

SOLGTRÅDHUSTORVET 6, 8900 RANDERS C.

SPÆNDENDE EJENDOM TIL LEJE/SALG I RANDERS CENTRUM

Sag 89200794 Ejendommen har en pæn pudset facade, med tagdækning i
tegl og vinduer i plast. Ejendommen indeholder forretningslokale, to toilet-
ter, køkken, lager-/kontorplads på 1. sal samt større kælder.På Rådhustor-
vet ligger ejendommen utrolig synligt ift. trafik og forbipasserende. Nærme-
ste naboer er bl.a. flere restauranter samt B&O og Sinnerup.

SOLGT

TIL SALG

Kontant kr. 2.750.000 1. års forrentning anslået 6,35 %

SØNDERALLÉ 22A LAURBJERG OG SØVEJ 4, 8870 LANGÅ

TO MINDRE UDLEJNINGSEJENDOMME I GOD STAND, BELIGGENDE I
LANGÅ OG LAURBJERG.

Sag 89200813 To mindre udlejningsejendomme i god stand, beliggende i
Langå og Laurbjerg. Ejendommen i Langå fremstår flot med pudset facade
og 3 gode lejligheder. Ejendommen i Laurbjerg består af 4 boliger i god
stand og et lagerlokale, der udlejes til lyd/lys-firma. Facaden er røde sten og
der er fælles gårdhave/have til ejendommen. Fuldt udlejet.

NYHED

TIL SALG

Areal 1.084 kvm Kontant kr. 2.950.000

KILDESVINGET 13A, 8850 BJERRINGBRO

LAGER- OG KONTOREJENDOM I BJERRINGBRO MED MULIGHEDER

Sag 89200711 Ejendommen har tidligere været en bowlinghal, men er i dag
ombygget til boksopbevaringsvirksomhed. Boks-delen er på 724 m² med
egen indgang via stor, nyere port på bygningens bagside. Foruden boks-
delen er der ca. 250 m² kontor, køkken, toilet, lejlighed på 75 m² samt min-
dre kælder.Ejendommen er bygget i 1988 og om-/tilbygget i 2000, er opført
i betonelementer og aluprofiler og med tagpap.

TIL SALG

D

Kontant kr. 5.700.000 1. års forrentning anslået 5,52 %

HOBROVEJ 30, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I RANDERS, SOM UDELUKKENDE BE-
STÅR AF STØRRE LEJLIGHEDER.

Sag 89200763 Ejendommen som fremstår utrolig vedligeholdt og flot, inde-
holder lejligheder fra 110-134 m². Lejlighederne fremtræder alle i flot stand
med stuklofter og afhøvlede gulve. Køkken og badeværelse af nyere dato i
alle lejligheder. Opgang, kælder, vaskekælder og have fremtræder alt sam-
men i en stand over det almindelige.

NY PRIS

UDLEJETST. VOLDGADE 5, 8900 RANDERS C.

PRÆSENTABELT BUTIKS-/KONTORLEJEMÅL CENTRALT I RANDERS

Sag 89200812 Præsentabelt butiks/kontorlokale beliggende i Randers Midt-
by.
Lejemålet har en stor vinduesfacade med indgang fra St. Voldgade. 
Lokalerne er flotte med trægulve, lyse lofter med indbyggede lamper, lyse
vægge samt frit lagte spær på 1. etage. Der er ligeledes et lille te-køkken
samt toilet på 1. etage.

UDLEJET

TIL SALG

 C

Kontant kr. 11.700.000 1. års forrentning anslået 5,92 %

THORSGADE 34A-K THORSAGER, 8410 RØNDE

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM – ANDELSBOLIGFORENING UNDER
OPLØSNING

Sag 89200786 Ejendommen er opført i 2006 i røde sten og med tegltag.
Ejendommen består af 10 boliger i 5 dobbelthuse med egne terrasser, lille
have og egen carport (2 boliger uden carport) med redskabsskur. Boligerne
er opført i en god kvalitet. Boligerne varierer i størrelse fra 2 boliger på 84
m² / 6 boliger på 93 m² / og 2 boliger på 97 m².

NYHED

TIL LEJE

Kontant kr. 4.500.000 Årlig leje kr. 423.300

ALSIKEVEJ 16, 8920 RANDERS SV.

LAGER- OG KONTOREJENDOM I NORDBYEN UDBYDES TIL SALG OG
TIL LEJE.

Sag 89200558 Ejendommen består af 316 kvm. kontor og ca. 1.200 kvm.
fordelt på lager, pakkerum og lagerkontor. Kontorene består af indgangs-
part med åbent kontor, 3 gode store kontorer samt møderum og kantine.
Lagerhallen er delt op i 2 naturlige afdelinger. Udover at ejendommen udby-
des til salg kan den også lejes helt eller opdelt

TIL SALG & LEJE

mailto:892@edc.dk

