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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

VI HAR RÅVARERNE. VI 
VIL HAVE MERE LOKALT 
SAMARBEJDE OG GÅ NYE 
VEJE.

Har du en idé til et produkt, men mangler en leverandør? Er det en 
god forretning for din virksomhed at tænke i genbrugsmaterialer? 
Sammen finder vi en løsning, der giver dig stabile mængder til 
stabilE priseR.

Kontakt Allan Asp Poulsen, driftsleder på  Randers Affaldsterminal

2348 2835 allan.asp.poulsen@randers.dk

http://www.erhvervsgrunde.randers.dk
mailto:allan.asp.poulsen@randers.dk
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„Jeg havde trykkeri i Aarhus og 
vidste ikke noget om FN og kunne 
ikke engelsk,“ fortæller indehaver 
Dennis Nielsen og fortsætter: „Men 
i 1991 kom jeg ad omveje alligevel 
frem til en kontakt på Manhattan, 
der sendte en licitation om en stor 
årsrapport, som vi kunne byde ind 
på. Vi fik ikke ordren, men blev nr. 
2, og det betød, at man i FN nu var 
opmærksomme på os.“ 

Kontakten på Manhattan besøgte 
efterfølgende Dennis Nielsens tryk-
keri. Og det blev startskuddet til det, 
der i dag er Phoenix Design Aid:

„Vi blev godkendt – og så vandt vi 
en licitation om et magasin til 3 mio. 
kroner, som vi lavede  i 12 år.“ 

Samarbejdspartnere  
over hele verden 
I dag har Dennis Nielsen i Phoenix 
Design Aid en virksomhed, som 
med udgangspunkt i hovedkontoret 
i Randers er bygget op omkring 
samarbejdspartnere og freelancerne 
på kontrakt rundt om i verden. 
Lige nu har Phoenix Design Aid 22 
langtidskontrakter på udarbejdelse 
af tryksager og 
hjemmesider til 
organisationer i 
både FN og EU 
– med en årlig 
omsætning på 
omkring 30 mil-
lioner kroner.

„Vi kan det hele inden for grafisk 
design og webløsninger og har sam-
arbejdspartnere til alt. Det betyder, 
at vi ved hjælp af vores store net-
værk kan imødekomme meget korte 
deadlines – og levere til en yderst 
fornuftig pris.“ 

I dag tæller layout og produktion 
af tryksager 2/3 af omsætningen, 
mens den sidste tredjedel udgøres 
af produktion af 
hjemmesider.

„Jeg tror, 
at den digitale 
forretning om et 
par år er størst. 
En vigtig rap-
port, vi tidligere 
lavede i 50.000 
eksemplarer, har vi for nylig lavet 
7.000 af, mens samme rapport har 
fået 1 millioner klik på nettet,“ lyder 
det fra Dennis Nielsen.

Lever af netværk  
og troværdighed 
Opgaverne, som det randrusianske 
grafiske bureau løser, spænder vidt: 
Seneste store opgave var hele den 
digitale platform til COP23-klima-
topmødet i Bonn og arrangørernes 
store stand, hvortil Phoenix Design 
Aid udviklede hjemmeside og app 
og alene til hjemmesiden brugte 
3.500 programmeringstimer. Og en 
af de årligt tilbagevendende opgaver 

er udarbejdelsen 
af en årsrapport 
for Den Afrikan-
ske Udviklings-
bank. 

Når man arbej-
der for store or-
ganisationer, er 

der en række krav at leve op til, og 
det betyder fx, at Phoenix Design 
Aid er certificeret inden for både 
kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og social 
ansvarlighed. Samtidig skal alle 
virksomhedens samarbejdspartnere 
skrive under på et adfærdskodeks.  

„Vi lever af vores netværk og 
vores troværdighed, og når vi 
forstår at passe på vores gode ry 

og rygte, kom-
mer kunderne 
igen og igen,“ 
forklarer bu-
reauchefen. 

Se ud over 
bygrænsen
Dennis Niel-

sen er Randers-ambassadør, og 
for ham vil den kronjyske hoved-
stad altid være hovedkontoret 
– men det afholder ham ikke fra 
at udvide sin virksomhed. Lige nu 
er han ved at bygge selskaber op 
i Nairobi og Panama. Og efterføl-
gende kommer turen til New York. 
Opskriften på hans succes? At 
samarbejde bredt ud over by- og 
landegrænser: 

„I Randers har man en tendens 
til at lade sig begrænse af bygræn-
sen. Men det kommer man ikke 
langt med. Man skulle i stedet lave 
en organisation af virksomheder i 
et registreret selskab, der går ud 
over grænsen, byder ind på opga-
ver og fordeler både udgifter og 
opgaver mellem sig,“ ræsonnerer 
han og tilføjer så:

„Det vil tage tid at få bygget op. 
Men jeg gjorde det og har skabt en 
succesfuld forretning, som jeg er 
stolt af!“.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

LOKAL EKSPORTØR HAR 
FUNDET VEJ TIL FN

  EN VIGTIG RAPPORT, VI 

TIDLIGERE LAVEDE I 50.000 

EKSEMPLARER, HAR VI FOR 

NYLIG LAVET 7.000 AF

  MAN SKULLE I STEDET 
LAVE EN ORGANISATION 
AF VIRKSOMHEDER I ET RE-
GISTRERET SELSKAB, DER 
GÅR UD OVER GRÆNSEN
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I modsætning til de fleste af 

landets grafiske virksomheder har 

randrusianske Phoenix Design Aid 

ikke en eneste dansk kunde, men 

lever af at producere publikationer, 

messestande og digitale løsninger til 

verdensomspændende organisationer.

Indehaver Dennis Nielsen, Phoenix Design Aid



 NYFØDT GAZELLE ER 41 ÅR GAMMEL
41-årige Heiring A/S blev stiftet 
af Frits Heiring Sørensen, der 
stadig arbejder som designer 
i smykkefirmaet, hvor også 
hustruen Lissi Jensen og 
datteren Mai-Britt Heiring 
Sørensen arbejder.

Da smykkeproducenten Heiring A/S 
i Randers for år tilbage organiserede 
sig anderledes, skar ind til benet og 
tog udgangspunkt i et mere mode-
præget design, begyndte udviklin-
gen pludselig at tage fart.

Fremgangen fortsætter
„Det er nok en blanding af at ramme 
det rigtige design og at gøre det på 
det rigtige tidspunkt,“ siger Mai-
Britt Heiring Sørensen. „Smykke-
branchen har medvind i disse år, og 
vi løber så bare endnu stærkere og 
har overhalet flere af vores konkur-
renter og sælger nu i meget større 
mængder end tidligere.“

Med til fremgangen hører også, at 
man fra at sælge i Danmark, Norge 
og Sverige nu også er kommet ind i 
Tyskland. „Vi arbejder for tiden også 
med England, hvor vi er i kontakt 
med en, som vi håber på at lave 

aftale med fra 2018.“ Og fremgan-
gen fortsætter, så Mai-Britt tror på, 
at gazellen får en lillebror/-søster til 
næste år.

I de fire lande der sælges til nu, 
har Heiring ansatte sælgere, mens 
modellen for England stadig står 
åben. „Det handler for os først og 
fremmest om at finde en samar-
bejdspartner med den rette kemi. 
Et ansættelsesforhold er ikke en 
betingelse, og i England er vi ved 
at se på forskellige muligheder for 
samarbejdsform.“

Alt laves færdigt i Randers
Alle smykker designes i Randers og 
sælges kun som Heiring smykker. 
„Det betyder meget i udlandet, at 
det er dansk design made in Den-
mark. Da det for snart fem år siden 
begyndte at gå rigtig stærkt, lagde vi 
nogle støbeopgaver til Tyskland, da 
vi simpelthen ikke kunne følge med. 
Men alle smykkerne laves færdige 
her i huset.“

Der kommer nye kollektioner 
i januar og august, som derefter 
præsenteres på messer. „Vi kender 
nogenlunde markedet, og vores 
„røde tråd“ viser vejen, men helt 
sikre på, hvad kunderne foretrækker 
kan vi jo aldrig være. Derfor er det 

også et kæmpe plus at have både 
design og produktudvikling her i 
huset. Vi har ikke et kæmpe lager og 
kan nemt sadle om, hvis der skulle 
være behov for det.“

Mai-Britt ser gazellen som en 
kæmpe skulderklap til virksomhe-
dens ti medarbejdere. „Den gode 
historie er også med til at brande os 
i diverse medier.“

RANDERS-GAZEL LER

Sådan defineres  
en Gazelle-virksomhed
• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er 

undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 

0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal 

være offentliggjort. Regnskabs-
perioder på under 12 måneder i 
udgangsåret, og over 12 måneder i 
slutåret, frasorteres.

• Der skal være vækst i omsæt-
ningen/bruttoresultatet i hvert af 
regn skabsårene. Summen af det 
primære resultat skal være positivt. 

• Omsætningen/bruttoresultatet skal 
mindst være fordoblet i løbet af de 
seneste fire år.

Frits og Mai-Britt Heiring Sørensen, Heiring A/S
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Randers Kommunes CRS-certifikater
Randers Kommune har igen uddelt CRS-certifika-
ter til virksomheder, som tager et socialt ansvar i 
forhold til ledige i kommunen. Blandt modtagerne 
er Randers Friskole, Randers Regnskov, Fitnessdk 
i Randers samt Saint-Gobains randrusianske 
logistikcenter.

Skat iværksættere-kampagne
Skat har igangsat en ny kampagne målrettet 
iværksættere. På deres hjemmeside, findes en 
overskuelig tjekliste med de vigtigste administra-
tive opgaver for nye virksomheder. Her findes 
også vejledning til, hvordan virksomheder anven-
der fx Digital Post, NemID, regnskab og indbe-
retninger til Skat. Der er derudover videoer, hvor 
andre iværksættere fortæller om deres erfaringer.

Lokalt Naturråd
Regeringen har besluttet, at der skal oprettes 
lokale naturråd til at bistå kommunerne med 
udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt 
Danmarkskort. Randers er sat sammen med 
Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner om 
etablering af et lokalt naturråd. 
Rådet skal oprettes inden 15. januar 2018 og 
kan bestå af op til 20 medlemmer fra relevante 
landsdækkende og lokale foreninger og organisa-
tioner inden for de fire kommuners geografiske 
udstrækning.

Randers Kunstmuseum stifter Erhvervsklub
Målet med den nye erhvervsklub er at indgå nye 
og gensidigt inspirerende partnerskaber med 
virksomheder, som tilbydes en række medlems-
fordele, men også at skabe økonomi til køb af ny 
dansk kunst til museets samlingen.
Museet ønsker at skabe rammer for gensidigt be-
rigende partnerskaber og medlemmerne tilbydes 
forskellige fordele, som adgang til udstillinger, 
eksklusive oplevelser, mulighed for at indgå i 
et netværk med andre erhvervsledere og for at 
profilere sig over for museets mere end 40.000 
årlige besøgende.

Ingeniører efteruddannes 
til verdens brændpunkter
Et nyt samarbejde mellem pumpevirksomhe-
den Grundfos og Tradium klæder ingeniører fra 
Internationale Røde Kors Komité på til at designe 
tekniske løsninger til en sundhedsklinik i et 
konfliktområde, så sygeplejersker og læger kan 
arbejde under de bedst mulige forhold.
„Jeg er pavestolt over, at vi er med til at videreud-
danne deres ingeniører og vores kompetencer 
kan bruges i verdens brændpunkter. Vi efterud-
danner i den grad i og til virkeligheden,“ fortæl-
ler administrerende direktør på Tradium, Lars 
Michael Madsen. 

GAZELLER SPRINGER RUNDT 
I OMSKIFTELIG BRANCHE
Det går op og ned for 
Kronjyllands Taxabus der for 
femte gang er kåret som gazelle.

Kronjyllands Taxa-bus ApS er et 
datterselskab til Randers Taxa. Det 
primære forretningsområde er han-
dicap kørsel i busser, og selskabet 
er oprettet, da lovgivningen kun 
tillader Randers Taxa kørsel i biler 
med op til otte personer.

„Vi er blevet gazelle i 2001, 2002, 
2010, 2011 og 2017,“ fortæller kør-
selsleder Søren Brix. „Vi kører pri-
mært for det offentlige og får langt 
størstedelen af vores opgaver via 
udbud – oftest gældende for fire år 
ad gangen.“ Der er i årets løb også 
nogle få kørsler af andre typer som 
eksempelvis turistkørsel og folk der 
skal til julefrokost.

Pludselig blev der tomt
En del udbud er samlet i store pak-
ker, men Randers udbyder også i 
mindre, hvilket giver mulighed for 
flere at byde ind. „Vi kører nu også i 
Favrskov og i Mariagerfjord Kom-
muner.“

Denne sommer mistede man 
imidlertid en større kunde, hvilket 
medførte fyring af syv af de 15 
ansatte chauffører. I dag er der 
således otte chauffører til otte 
busser. Det højeste antal ansatte 

har været 18 chauffører. „Det er 
en branche, hvor vi bare lever med 
disse betingelser og med, at det går 
op og ned.“

De syv fyringer i år er da heller 
ikke den værste fyringsrunde i sel-
skabet. „I 2012 mistede vi også en 
stor ordre, som betød fyring af alle 
øvrige undtagen mig. Efter at have 
været omgivet af kollegaer, var det 
da mærkeligt, at jeg som den eneste 
tilbageværende, sammen med en 
masse busser, pludselig mødte op 
til en hverdag i tomme lokaler.“

Busserne var betalt, og eventuelle 
interesserede købere kendte godt til 
situationen for Kronjyllands Taxa-
bus, så ingen ville betale ret meget 
for dem. „Vi valgte et beholde bus-
serne, og jeg begyndte så lige så 
stille at bygge forretningen op igen. 
Som en del af det kiggede jeg også 
andre steder hen end Randers Kom-
mune. Det gik jo faktisk ret godt 
indtil i sommer, hvor vi så mistede 
en kunde.“

Således bliver det næppe til no-
gen gazelle næste gang. „I forhold 
til vores kunder har det ingen betyd-
ning, om vi er gazelle eller ej. Men vi 
kan da godt bruge det til noget selv. 
Alle er vel glade for et skulderklap, 
når de gør noget godt.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

RANDERS-GAZEL LER

Kørselsleder Søren Brix, Kronjyllands Taxa-bus ApS

www.randersbiz.dk · december 2017 Randers-Gazeller
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Indehaver af Zpiiel ApS, Martin 
Christiansen, har boet i Randers i 
knap ti år og har gennem nogle år 
leget med udviklingen af et nyt byg-
gelegetøj. Firmaet er for en måned 
siden rykket i lokaler på Messingvej 
for at få mere plads til både lager 
og showroom. Endnu er der kun 
Martin og en sælger, og de skal nu 
ud og erobre 
Danmark – og 
verden. „Vi har 
først fået gang i 
salget i år, og til 
januar tager vi til 
verdens største promotion messe 
i Tyskland – og derefter til verdens 
største legetøjsmesse,“ fortæller 
Martin.

„Vi samarbejder allerede nu med 
en distributør i Tyskland og har flere 
kunder i Tyskland end her i landet. Vi 
er dog så småt ved at komme i gang 
i Skandinavien og har også planer 
om USA.“

Motorvej og lokal produktion
„Jeg kan høre støjen fra motorve-
jen, når jeg åbner vinduet, og den 
gør det nemt for vores gæster at 
komme hertil,“ siger Martin. „Samti-
dig betyder den også bedre mulig-
hed for at tiltrække medarbejdere.“ 
Produktet er små plastenheder 
produceret i Randers, der kan sæt-

tes sammen til 
et utal af figurer, 
og Martin har 15 
års erfaring som 
produktudvikler 
ved blandt andet 

Lego. „Den erfaring har også givet 
mig indsigt i hullerne i markedet og 
i, hvor der er plads til mig.“

Det giver både fleksibilitet og 
gode betingelser for produktud-
vikling at producere lokalt, om end 
det er usædvanligt for et sådant 
produkt. „Jeg tænker bæredygtig-
heden ind i det. Vi undgår de lange 
transporter, og når/hvis nogen på et 

tidspunkt får samlet så mange Zpi-
iel-dele, at de ikke længere har brug 
for dem, kan vi altid tilbyde at købe 
det tilbage til en genbrugspris – og 
bruge det til at lave nye dele af.“

Pakningen i poser og æsker 
foregår til dels lokalt, og en del af 
det grafiske arbejde er også lavet i 
Randers.

„Når vi har nået en vis omsæt-
ning, bliver det næste skridt at 
automatisere pakningen, så vi selv 
kan stå for det hele her i huset. Jeg 
er ikke sat i verden for at håndhæve 
janteloven, så hvorfor ikke. Selv om 
Danmark ikke er kendt for produk-
tion, kan vi godt, og at det både er 
made in Randers og in Denmark er 
rigtig fint.“

Andre muligheder  
end legetøjsbranchen
Legetøjsbranchen er domineret 
af store kæder, hvor det kan være 
svært at komme ind, og Martin ser 

Derfor Randers

I RANDERS GÅR DET  

SOM EN LEG

  AT DET BÅDE ER MADE 
IN RANDERS OG IN DEN-
MARK ER RIGTIG FINT
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derfor også på andre muligheder. 
„En af vores gode kunder er Djurs 
Sommerland, der får lavet sine egne 
små poser til promotion og samti-
dig sælger Zpiiel i butikken. Vi kan 
skræddersy individuelle løsninger 
og udvikle små modeller af stort set 
alt.“

Børnehaver og SFO’er er også et 
potentielt om-
råde. „Vi har et 
samarbejde med 
Klinik Syn og 
Indlæring i Har-
lev, der fortæl-
ler os, at børns 
aktiviteter med 
tablet og smartphone på sigt giver 
en dårligere indre hukommelse, når 
de ikke bruger hjernen på 3d legetøj 
som eksempelvis vores.“ 

Indkøbsaftaler med centralt salg 
til institutioner og børnehaver kræ-
ver, at man skal kunne sælge „hele 
pakken“ med et bredt sortiment. „Vi 

har kun vores legetøj og kan derfor 
kun sælge ved at besøge hver enkelt 
institution.“

Et brand må der til
Zpiiel kan kombineres med de un-
ges interesse for at lave stop-motion 
animationsfilm. „Vi har sammen 
med 3D College i Grenaa kørt et 

projekt i en uge, 
hvor eleverne 
skulle se, hvad 
de kunne få 
ud af at lave 
animationer og 
en anden form 
for byggevejled-

ning.“ Der findes forskellige app til 
at lave stop-motion med, og Martin 
har sin egen app på ønskelisten. 

„Vi kan lave en stop-motion film 
for Randers Kommune, vi kan lave 
spillerfigurer til håndboldspillerne og 
til Randers FC og figurer til museer, 
Randers Regnskov og daginstitu-

tioner. Hotel Randers kunne også 
lægge en af vores figurer som gave 
på værelset.“ 

Han ser rigtig gerne samarbejder 
med lokalområdet. „Vi kan ikke leve 
af lokalområdet, men Randers kan 
hjælpe os med at skabe et brand, 
der bringer os længere ud, og som 
byen forhåbentlig også selv får 
noget ud af.“ Martin sagde det ikke, 
men i Billund var der engang en, 
der på samme måde opfandt et nyt 
byggelegetøj.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Derfor Randers

For legetøjsfabrikanten Zpiiel er Randers det  

helt rigtige udgangspunkt for at erobre verden.

  VI KAN IKKE LEVE AF 

LOKALOMRÅDET, MEN 

RANDERS KAN HJÆLPE OS 

MED AT SKABE ET BRAND
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PASSIONEN GEMMER SIG I  

MINDERNE

Mustang Convertible 1971

Producent: Ford Motor  
 Company

Byggeår: 1971-73

Type/serie: Body Type 76D

Gear: 3-speed  
 automat gear

Motor: V8 302 cu.in  
 4949 ccm

Kun én tidligere ejer

Indregistreret i Los Angeles 10. 
maj 1971

– indregistreret i Danmark 16. 
juni 2007

Nøglen til masser af gode minder holder parkeret 
i garagen ved Per Buch Nielsen i Termestrup bare 
fem kilometer fra kommunegrænsen.
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Mustangen i garagen ved indehaver 
af Elektropak i Termestrup, Per Buch 
Nielsen, har sin 
ganske særlige 
betydning for 
Per, og hans ind-
gangsvinkel til 
bilen er anderle-
des end mange 
andre ejere af 
den type biler.

Før børnene kom til, var han 
og hustruen Hanne i 1986 på en 
længere tur til Californien. De boede 
ved Hannes onkel, som havde en 
Mustang Convertible.

„Vi kørte området og Los Angeles 
tyndt i den bil og havde en super 
tur,“ fortæller Per Buch Nielsen.

„Vi snakkede ofte om bilturen, og 
længe efter, på vej til en fødselsdag 
i Herning, stod vores bil pludselig 

på Funder bakke og var til salg – en 
Mustang Convertible nøjagtig som 

den, vi havde 
kørt i.“

Den måtte der 
kigges nærmere 
på, selv om det 
betød et par 
forsinkede fød-
selsdagsgæster. 

„Et par dage senere kørte vi igen til 
Funder og skrev papirer på bilen.“

Per Buch Nielsen har skiftet indtræk 
i bilen, givet den nye fælge – og har 
selv lavet udstødningen.

„Når solen skinner og det er 
varmt, ryger taget ned, og så suser 
vi til Fjellerup og køber is – mens 
tankerne er tilbage i Californien.“

Vejret har stor betydning for, 
hvor meget mustangen kommer på 
vejen, men meget mere end 1.000 

kroner årligt til brændstof bliver det 
ikke til.

„Jeg er ikke bilnørd og er ikke 
interesseret i andre biler. Det er 
kun denne her model – på grund af 
de gode minder, der knytter sig til 
den.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  VI KØRTE OMRÅDET 

OG LOS ANGELES TYNDT 

I DEN BIL OG HAVDE EN 

SUPER TUR



12 www.randersbiz.dk · december 2017Advertorial

Klimatilpasning, udbud med om-
tanke for det lokale erhvervsliv, nye 
effektiviseringer på driften og selv-
følgelig kerneopgaver som spilde-
vandshåndtering og vandforsyning. 
Hos Vandmiljø Randers, der indtil for 

ganske nylig 
hed Randers 
Spildevand, 
er det daglige 
arbejde i vid 
udstrækning 
fokuseret på at 
skabe værdi for 
Randers. Det 

fortæller Peter Christensen, der er 
direktør i det 100 procent kommu-
nalt ejede aktieselskab.

„Hele vores organisation er 
bygget op omkring et ønske om at 
skabe mest mulig værdi for Ran-
ders. En af de måder, vi gør det på, 
er f.eks. ved at bidrage til væksten i 
kommunen via vores mange udbud. 
Sidst vi opgjorde andelen af vores 
totale indkøb indenfor bygge og 
anlæg samt varekøb, kunne vi se, 
at omkring 76 procent faktisk var 
foretaget hos leverandører inden for 
kommunegrænsen. Så det er vi rig-
tig godt tilfredse med,“ siger Peter 
Christensen og fortsætter:

„Når det kommer til udbud, vil 
vi dog helst ikke måles på, hvad 
Randers får, men hellere på, hvad 
der udbydes til Randers. Så er det 
op til erhvervslivet i Randers at sikre 
sig opgaverne.“

Klimatilpasning med merværdi
Klimatilpasning og håndtering af 
regnvand udgør efterhånden en 
større og større andel af forsynin-
gens aktiviteter. Og ifølge Peter 
Christensen skal også det arbejde 
tilrettelægges, så det i så vid ud-
strækning som muligt bliver til gavn 
for hele kommunen. Det er bl.a. det 

kommende klimaprojekt, Storke-
engen, et godt eksempel på. 

„Med Storkeengen klimatilpas-
ser vi os Randers Kommune Vorup, 
samtidig med at vi skaber en ny 
naturpark til glæde for hele Randers. 
Det nye rekreative område bliver et 
stort aktiv for byen og for dem, der 
gerne vil leve tæt ved vand og fjord 
– bare ikke til Aarhus-priser.“ 

Når klimaforandringerne for 
alvor sætter ind, vil de lavtliggende 
dele af Vorup være truet af både 
øget risiko for oversvømmelse fra 
Gudenåen og øgede mængder regn-
vand fra bydelens højereliggende 
områder. Det er de udfordringer, 
som Vandmiljø Randers og Randers 
Kommune imø-
degår med det 
nye projekt.

„I projekt Stor-
keengen skal 
vores tekniske 
anlæg kombi-
neres med en 
række rekreative 
elementer, så vi både løser vores 
opgave med håndtering af regnvand 
og understøtter kommunens vision 
om at sikre randrusianerne bedre 
adgang til den unikke bynatur, vi har 
her i Randers,“ siger Peter Christen-
sen og fortsætter:

„Projekt Storkeengen vil rumme 
spændende tekniske løsninger som 
f.eks. skybrudsveje og et 260 m 
langt dige ud mod Gudenåen. Diget 
skal beskytte vores tekniske anlæg, 
men vil også have den sidegevinst, 
at det beskytter Vorup i tilfælde af 
stormflod og skaber nye stiforbindel-
ser mellem byen og naturen.“

Ifølge direktøren er Storkeengen 
et eksempel på, hvordan Vandmiljø 
Randers skaber værdi, der går ud-
over en forsyningsvirksomheds tra-
ditionelle opgaveløsning. Samtidig 

er projektet et godt eksempel på, 
hvorfor Randers Spildevand skiftede 
navn til Vandmiljø Randers.

„Vores nye navn er meget mere 
dækkende for de mange forskellige 
opgaver, vi løser for Randers, og jeg 
er overbevist om, at det rigtige navn 
betyder, at vi både får lettere ved 
at profilere os overfor kunderne og 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft,“ 
siger Peter Christensen.

Kunderne skal have  
mere for pengene
Udover de store klimatilpasnings-
projekter kommer det kommende år 
hos Vandmiljø Randers blandt andet 
til at handle om rotte bekæmpelse 

og jagten på de 
forkerte sam-
menkoblinger i 
kloaksystemet, 
der gør rensnin-
gen af regn- og 
spildevand 
både dyrere og 
dårligere. Begge 

indsatsområder ligger ifølge Peter 
Christensen godt i tråd med en 
overordnet og langsigtet strategisk 
målsætning om at reducere virk-
somhedens driftsomkostninger og 
dermed give indbyggerne i Randers 
mere for pengene.

„Sammenligner vi med vores 
baseline i 2016, så har vi reduceret 
vores driftsomkostninger på primært 
vores renseanlæg, men også på 
f.eks. pumpestationer. Vi sætter 
også taksten for vand en lille smule 
ned i 2018, mens taksten på spilde-
vand forbliver uændret,“ slutter 
Peter Christensen.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  HELE VORES ORGANI-
SATION ER BYGGET OP 
OMKRING ET ØNSKE OM 
AT SKABE MEST MULIG 
VÆRDI FOR RANDERS

  VORES NYE NAVN ER 
MEGET MERE DÆKKENDE 
FOR DE MANGE FORSKEL-
LIGE OPGAVER, VI LØSER 
FOR RANDERS
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VANDMILJØ RANDERS VIL  

SKABE VÆRDI  
FOR HELE KOMMUNEN

Det lokale vandselskab Randers 
Spildevand har skiftet navn til 
Vandmiljø Randers. Det nye 
navn dækker bedre forsyningens 
efterhånden brede opgaveportefølje 
og det fokuserede arbejde for at skabe 
værdi for hele Randers Kommune.

Direktør Peter Christensen, Vandmiljø Randers
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FARVEL TIL BANKFAMILIE OG  

GODDAG TIL ORLOV

Bagerst f.v. Emil Heberg, Vivi Norman, John Cramer, Peter Runo Elsnab,  
Nicolai Bjørnager Kristensen, Mette Haahr og Stine Hjarnø Jørgensen, Nordea Randers
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At det ikke er helt nemt at tage 
afsked med 88 kollegaer og en 
arbejdsplads, der fungerer som én 
stor familie opvejes i høj grad af at 
skulle være sammen med sin egen 
familie. Ledelsen i Nordea tog godt 

imod land-
brugschef 
Stine Hjarnø 
Jørgen-
sens idé/
ønske om 

otte ugers orlov for sammen med 
familien at se på landbrug i New 
Zealand. Så ved indgangen til 
julemåneden vinker hun farvel til 
kollegaerne og drager 4. december 
af sted på seks ugers rejse sammen 
med mand og tre børn på 8, 11 og 
13 år.

Glæder sig til jul i badebukser
„Min mand driver et landbrug i 
Harridslev,“ fortæller Stine. „Vores 
tur forener faglighed og interesse, 
og jeg har lavet nogle besøgsaftaler 
hjemmefra.“ Lektiebøgerne pakkes 
med i kufferten, og børnene glæder 
sig til en jul i badebukser.

„Efterhånden som det rykker 
tættere på, begynder det dog også 
at gå op for dem, at de ikke får 
julemåneden i Danmark med, og at 
deres bedsteforældre ikke er der. 
Men vi har lovet at julepynte den 
autocamper, vi lejer.“ Mens julen 
nok fylder mest for børnene, kred-
ser en stor del af forældrenes tid og 
tanker meget om alt det praktiske. 
„Indflyvningen til at skulle trække 
stikket i otte uger er ret hård, og jeg 
tror, at hele familien først begynder 
„at lande“ og slappe af, når vi letter 
med flyet mod New Zealand.“

Tager imod gæster på skift
Stine fortæller om turen i mødelo-
kalet ved Nordea i Randers, hvor 
hun ved det sidste ledermøde inden 
afrejsen har sat julegodter på bor-
det. Snakken går blandt andet om 
det „familiebånd“ der er kollegaerne 
imellem, og hvordan man også øn-
sker at møde kunderne på lige fod.

Banken er i fire etager, og 
det store kompetencecenter for 
landbrug og dets 30 medarbejdere 
breder sig over to af etagerne og 
servicerer området fra Vejle til 
Skagen og ud til den jyske højderyg. 
„Vi arbejder tæt sammen med de 
fire øvrige enheder – servicefilial, 
bankrådgiverne, erhvervsafdelingen 
og investeringsafdelingen.“

En stor del af medarbejderne i 
Stines afdeling har også en land-
brugsuddannelse. „Så her ved vi, at 
årets traktor 2018 er en Valtra.“

Banken har defineret sine værdier 
som passion, mod, samarbejde og 
ejerskab. „Det er en stor styrke, at 

vi er så mange forskellige samlet. 
Der er altid en god kollega i ryggen.“ 
Leder af erhvervsafdelingen, Mette 
Haahr fortæller, hvordan medar-
bejdere tages ud af den normale 
arbejdsrytme for på skift, to timer 
ad gangen, at være den, der ved 
indgangsdøren tager imod kunderne 
og hjælper dem. „Vi ser også vores 
kunder som vores gæster, og vi er 
klar til at møde dem når som helst 
og hvor som helst.“

Banken investerer i Randers
Blandt andet i takt med at brug af 
kontanter falder meget, ændrer 
arbejdsmønstret sig også hele tiden. 
„Mobilepay, applepay, kontaktløs 
og dankort m.m. – der sker bare så 
meget hele tiden. Vores forretning 
flytter sig væk fra dem, der kom-
mer i banken for at hente penge.“ 
Således kan man nu ringe til banken 
24/7 året rundt og/eller kontakte 
banken via Facebook og/eller chat. 
„Vi lægger skinnerne, mens toget 
kører, og vi skal hele tiden flytte 
os. Når ikke mindst de unge kunder 
ønsker hastighed, må vi give dem 
det.“

En stor del af opgaverne kan også 
klares digitalt. „I nogle tilfælde er 
det både hurtigere og nemmere 
for kunden at møde banken via et 
skærmbil-
lede og få 
hjælp den 
vej, men 
vi kommer 
også gerne 
på besøg.“ 

Afdelings-
leder i Private Banking, Peter Runo 
Elsnab, fortæller om efterspørgslen 
efter blandt andet investeringsråd-
givning uden for normal åbningstid. 
„Vi har i Private Banking (investe-
ringsafdeling i Randers) valgt at have 
åbent fra kl. 8-20 i hverdagene og 
i weekenden fra 10-16 lørdag/søn-
dag – og afholder møderne når og 
hvor kunden har lyst,“ fortæller han. 
Disse møder foregår primært som 
online møder, hvor kunden sidder 
derhjemme eller i sommerhuset og 
kan se med på skærmen.

„Vi har for ikke så længe siden 
bygget om for et stort beløb, da vi 
tror på Randers, og gennem Nordea 
Fonden har vi støttet forskellige pro-
jekter her i området med 2 mio. kro-
ner i 2017. Men vi vil faktisk gerne 
støtte det gode liv endnu mere og 
tager rigtig gerne imod ansøgninger. 
For at undgå unødig tidsforbrug 
kan du via nordeafonden.dk inden 
24 timer få en forhåndsmelding om 
udsigten for din gode idé.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Landbrugschef ønsker 

i starten af december 

kollegaerne god jul og 

rejser til new Zealand 

for at se på landbrug.

FARVEL TIL BANKFAMILIE OG  

GODDAG TIL ORLOV

  VORES TUR 
FORENER FAGLIGHED 
OG INTERESSE

  VI LÆGGER SKIN-

NERNE, MENS TOGET 

KØRER, OG VI SKAL 

HELE TIDEN FLYTTE OS

www.randersbiz.dk · december 2017
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Mens mørket stadig er meget mørkt i Randers, ringer 
vækkeuret hjemme ved hoteldirektør Michael Jep-
sen syd for Kolding. Han tiltrådte i august jobbet som 
direktør for Hotel Randers, og timerne sammen med 
hustruen, Hanne Hermansen, prioriteres højt, da der 
ikke er så mange af dem.

„Fra 1989 til 2008 byggede 
jeg Kolding Fjord op,“ fortæller 
Michael, der blandt andet også 
har været direktør for Fænø 
Gods og Henne Kirkeby Kro, et 
smut om DGI Byen i København 
et halvt års tid, og administre-
rende direktør for Odense Sport 
og Kongrescenter. DGI lå så langt væk fra Kolding, at 
han ikke kunne nå hjem på hverdagene. „Mit største 
problem i DGI var, at jeg ikke drak morgenkaffe og læ-
ste avis sammen med min kone. Dagene startede bare 
forkert i det halve år.“

Huset i Kolding sat til salg
Michael og hustruen står op kl. 5 og deler kaffen og 
avisen, inden han kører hjemmefra kl. 6. „Når vi spiser 
tidligt til aften, er det kl. 19.30, men det er mere reglen, 
at klokken bliver 20.“ Hanne arbejder som sygeplejer-
ske ved en hudlæge i Kolding.

Huset i Kolding er sat til salg, så parret kan flytte til 
Randers, hvor Michael tror på mindst ti år i direktørsto-
len. „Den samlede „væk hjemmefra tid“ bliver dog ikke 
meget anderledes af, at jeg bor tæt på. Jeg skal have 
mine ti timer om dagen. Men nogle gange kan jeg godt 
misunde forretningsfolk i virk-
somheder med faste åbningsti-
der. Jeg må leve med potentiel 
mulighed for en fejl m.m. 24/7.“

Derfor er det vigtigt for 
Michael at have medarbejderne 
tæt på. „Jeg har taget fald-
skærmscertifikat, og ligesom du 
der skal have tillid til dem, der 
har pakket din skærm, skal jeg på samme måde have 
tillid til medarbejderne og vide, at de klarer det, når 
jeg ikke er der. Jeg har alle forudsætninger for at være 
direktør, for jeg kan nemlig ikke noget selv.“

Det er vigtigt at holde ferie
Tilliden til medarbejderne gør også, at Michael slapper 
af på ferieturene. Nogle af turene går til Ærø. „Vi har 
et dejligt hus og mange gamle venner på øen, og min 
mor bor der også.“ Michael boede i ti år på Ærø, hvor 
hans forældre i 1974 købte hotel. „Jeg drev to hoteller 

der sammen med mine forældre. Mine kone er fra Ærø. 
Jeg mødte hende i 1978, og vi har i dag to piger på 25 
og 30 år.“

Når det skal være 100 procent afslapning, hedder det 
Ærø. „Det starter allerede på færgen, hvor du bare ikke 

kan gøre andet. Jeg har prøvet 
at blæse inde dernede. Det var 
herligt, for jeg kunne ikke gøre 
en skid.“

Ud over 1-2 årlige herreture 
på ski sammen med en hånd-
fuld erhvervsfolk med bånd 
tilbage til 90’erne, har over-
skriften for de øvrige ferieture 

sammen med familien været hoteller, restauranter og 
kunstmuseer.

„Det er vigtigt at holde ferie, og stederne hvor jeg 
samtidig kan hente ny inspiration, bestemmer rejsemå-
let.“

Sport og kultur
Da tiden var til det, blev det til mange kilometer i 
løbeskoene. „Jeg har løbet et hav af halvmaratoner og 
har fire gange været med i Berlin Maraton.“ Ud over lidt 
småløberi lyder de fysiske udfoldelser nu på cirka otte 
årlige golfdage. „Det er ikke kun golf for golfens skyld. 
Det skal helst være sammen med nogle, jeg også kan 
få lidt instpiration af.“

Hotel Randers er blandt andet sponsor for Randers 
FC. „Fodbold interesserer mig egentlig ikke så meget, 
men det gør til gengæld de 8-900 andre i VIP’en, og 

jeg bestræber mig på at være 
på stadion til hjemmekampene, 
når tiden tillader det.“ I samme 
åndedrag nævner han, at det 
vist er gået Randers rimelig 
godt, efter at han tiltrådte stillin-
gen. „Men jeg coachede også 
den nye træner hver morgen 
den måned, han boede her på 

hotellet.“
Michael har været med i bestyrelser af alle mulige 

slags i Kolding og har været formand for Trapholt mu-
seet. „Jeg har altid gjort mere ud af hotelsamarbejde 
med kulturlivet, end så mange andre. Det vil jeg også 
gøre i Randers, hvor jeg har savnet hotellets synlighed i 
forhold til kulturbyåret.“ Han udelukker heller ikke på et 
senere tidspunkt en titel som bestyrelsesmedlem i det 
lokale kulturliv.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Byens nye hoteldirektør står tidligt op for at kunne 

nyde morgenkaffen sammen med sin hustru.

  JEG HAR ALLE 

FORUDSÆTNINGER FOR AT 

VÆRE DIREKTØR, FOR JEG KAN 

NEMLIG IKKE NOGET SELV

  JEG HAR LØBET ET HAV 

AF HALVMARATONER OG HAR 

FIRE GANGE VÆRET MED I 

BERLIN MARATON
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NYDER 
MORGENKAFFEN  
MENS RANDERS STADIG SOVER

Direktør Michael Jepsen, Hotel Randers
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Danish Crown
Danish Crown har åbnet 
salgskontor i Flensborg med 
15 ansatte.

Kvist & Jensen, Stats-
autoriseret Revisions-
partnerselskab
Kvist & Jensen udvider sin 
forretning efter at have over-
taget Revi - Nord A/S‘ afde-
linger i Aalborg og Hjallerup. 
Det er sket med virkning fra 1. 
oktober.

Verdo
Verdo samler kompeten-
cer under divisionen Verdo 
Energy, hvor fjernvarmevær-
ker og industri får lettere ved 
at orientere sig om blandt 
andet nye teknologier og 
reguleringer.

Fabrikken
Iværksætterprojektet Fabrik-
ken har modtaget 1 mio. 
kr. i støtte af Realdania til 
udvikling af Fabrikken som 
pilotprojekt.

Dinfoto.dk
International fotograf Yuliya 
Christensen åbner eget 
fotostudie i Store Voldgade i 
Randers.

Jysk Maskincenter / 
HCP Maskincenter
HCP Danmark har opkøbt 
Jysk Maskincenters domicil, 
efter virksomheden tidligere 
på efteråret blev erklæret 
konkurs. Selskabet har over-
taget inventar og reservedele 
samt genansat flere af de 
tidligere medarbejdere. Det 
er nu genåbnet på domicilet 
i Randers under navnet HCP 
Maskincenter A/S.

FA-EL
El-forretningen FA-EL i Spen-
trup har overtaget Randers 
El-service. Samtlige med-
arbejdere er flyttet med til 
Spentrup.

Confac
Betonelementfabrikken Con-
fac har udvidet med et opkøb 
af fiberbetonfabrikken A/S 
Magnus Holm i Øster Alling. 
Fabrikken og dens medarbej-
dere fortsætter arbejdet som 
hidtil på Djursland.

Tradium
Tradiums nye administrations-
bygning „Broen“ har modta-
get den internationale Active 
House-pris for bæredygtigt 
byggeri. Randers Arkitekten 
står bag byggeriet, der blandt 
andet rummer genbrugstæp-
per og solceller.

Kronjyllands Erhvervsbiler
Kronjyllands Erhvervsbiler er 
fra 1. november blevet full 
range serviceværksted for 
varebiler, lastbiler og busser 
fra Iveco. Det sker gennem 
et samarbejde med Stiholt 
Erhvervsbiler A/S.

Vandmiljø Randers
Forsyningsvirksomheden Ran-
ders Spildevand har skiftet 
navn til Vandmiljø Randers. 
Navneændringen skyldes et 
øget fokus på klimasikring 
og håndtering af de stigende 
mængder regnvand.

Gardin Lis
Den landsdækkende leve-
randør af gardinløsninger 
Gardin Lis har vundet Akade-
mikerprisen 2017 for at have 
ansat Brian Sørensen, der 
er uddannet cand.scient.pol. 
Virksomheden blev belønnet 
for at have gået nye, utradi-
tionelle veje ved at ansætte 
en akademiker. Indehaver Lis 
Bilde fortæller, at det har stor 
værdi for virksomheden at 
skabe samarbejder på tværs 
af faggrupper.

Randers Kommune
Plejecenter Huset Nyvang er 
udnævnt til Årets Sundheds-
byggeri 2017 på konferencen 
„Byggeri af fremtidens pleje-
bolig“ i København. Hjemlig-
hed, nærvær og genkendelig-
hed er indarbejdet i byggeriet, 
der fra december 2017 blandt 
andet skal huse beboere med 
demens.

Arkil
Entreprenørvirksomheden 
Arkil samler i løbet af 2018 
sine to Randers-afdelinger på 
en samlet adresse på Tinvej. 
Det sker samtidig med etable-
ringen af en Aarhus-afdeling, 
hvor en del af medarbejder-
staben flytter med.

Device Intelligence
Randers-virksomheden De-
vice Intelligence har vundet 
en pris for produktet Welfare 
Track. Prisen uddeles af 
CareWare-Next, som er en 
landsdækkende konkurrence 
for velfærdsteknologi.

Havefolkets Lagersalg
Havefolkets Lagersalg på 
Messingvej flytter til marts 
2018 i nye og større lokaler på 
Marsvej i Randers.

Memphis Mansion
Memphis Mansion udvider for 
tredje gang. Denne gang skal 
der laves en tilbygning på 200 
m2, som går til udbygning af 
udstillingen samt tre mindre 
lokaler til selskaber.

Virksomhedsbesøg Gardin Lis
5. december 2017  kl. 07.30-09.30  
hos Gardin Lis, Neptunvej 16, 8960 
Randers SØ.
Hør hvordan den dengang 27 årige 
Lis arbejdede hårdt og med passion 
for at skabe, den i dag succesfulde 
virksomhed, med hovedsæde i 
Paderup, Randers.   
Der udover vil der være rundvisning 
hos virksomheden og morgenmad. 
For medlemmer af Erhverv Randers.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 1. december 2017  kl. 10.30.

Sæt gang i exporten
11. december 2017 i Loungen på 
BioNutria Park Randers, Viborgvej 92, 
8920 Randers NV.
Workshop 1: Info: 8915 1969

Iværksættercafé
13. december kl. 15.00-17.00 
hos Business Park Randers, 
Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV. 
Få vejledning og sparring omkring dine 
iværksætterdrømme og mød andre 
iværksættere. Få hjælp fra Erhverv 
Randers, en af vores tilknyttede 
advokater, revisorer eller andre 
konsulenter. 
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 13. december 2017  kl. 12.00.

Iværksætterforløb
14. december kl. 17.15-21.00 
hos Business Park Randers, 
Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV. 
Få styr på økonomien. På dette modul 
vil du blive præsenteret for nogle af 
de generelle ting omkring økonomi og 
regnskab, man som en ny virksomhed 
bør kende til.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 12. december 2017  kl. 16.15.
Pris: 300 kr.

Rådgivernetværk
19. december kl. 18.00-21.00, sted 
endnu ukendt.
Årets sidste Rådgivernetværk, hvor vi 
skal have helt uformelt socialt samvær 
og snakke om året der gik, og hvordan 

vi ser på de fremtidige udsigter.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 17. december 2017  kl. 12.00.

Sæt gang i eksporten 2
11. januar 2018 i Loungen på BioNutria 
Park Randers, Viborgvej 92, 8920 
Randers NV.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk

Iværksætterforløb
11. januar 2018 kl. 17.15-21.00 
hos Business Park Randers, 
Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV. 
Grundlæggende bogføring & 
budgettering. På dette modul bliver 
en gennemgang af, hvordan daglig 
bogføring foregår, så deltagerne 
efterfølgende selv vil kunne bogføre 
de fleste bilag, som de kan støde på i 
deres virksomhed.
Derudover vil der blive gennemgået, 
hvordan man fakturerer.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 9. januar 2018  kl. 16.00.
Pris: 300 kr.

Iværksætterforløb
25. Januar 2018 kl. 17.15-21.00 
hos Business Park Randers, 
Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV. 
Finansiering og lidt om det juridiske. På 
dette modul vil du blive præsenteret 
for nogle af de generelle ting omkring 
det at finansiere sin ide og for nogle af 
de generelle juridiske ting, som en ny 
virksomhed bør kende til.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 24. januar 2018  kl. 16.15.
Pris: 300 kr.

Sæt gang i eksporten 3
30. januar 2018 i Loungen på BioNutria 
Park Randers, Viborgvej 92, 8920 
Randers NV.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk

Iværksætterforløb
8. februar 2018 kl. 17.15-21.00
Markedsføring & Salg. På dette modul 
vil du blive præsenteret for nogle af de 
generelle ting omkring markedsføring 
og salg.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 6. februar 2018  kl. 16.15.
Pris: 300 kr.

POS-løsninger i detailhandelen
20. februar 2018  kl. 08.00 til 09.45 hos 
Hotel Randers, Torvegade 11 , 8900 
Randers.
Inspirationsforum for Detailhandelen. 
Få din webshop integreret i den fysiske 
butik – eller omvendt.
Udviklingen går utrolig stærkt på dette 
felt, så i dag kan mange butiksejere 
spare dyre licenser m.v. til fordel for et 
kasseapparat, som er fuldt integreret i 
en webshop.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 16. februar 2018  kl. 08.00.

Iværksætterforløb
22. februar 2018 kl. 17.15-21.00 
hos Business Park Randers, 
Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV. 
Digital Markedsføring. På dette modul 
vil du blive præsenteret for nogle 
af de generelle ting omkring digital 
markedsføring.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 20. februar 2018  kl. 16.15.
Pris: 300 kr.
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Værket

Sophie Dürrfeld (28) er tiltrådt 
en nyoprettede stilling som 
udviklingschef på Værket i 
Randers. Her arbejder hun 
med at styrke de aktiviteter, 
der er rettet mod kunderne, 
som kommunikation, marke-
ting, booking samt møder og 
konferencer. Hun har en bag-
grund som journalist og har 
haft flere lederjobs i restaura-
tionsbranchen i Aarhus.

Danish Crown

Frederik Vilhelm Greibe 
tiltræder som Director for 
Group Public Affairs & Inter-
national Relations hos Danish 
Crown pr. 1. januar 2018. 
Han arbejder indtil årsskiftet 
som personlig assistent for 
statsminister Lars Løkke 
Rasmussen. Han er cand. 
merc. fra CBS og har tidligere 
været fuldmægtig i Udenrigs-
ministeriet.

VIA University College

Susanne Tellerup (53) tiltrådte 
den 1. november som ud-
dannelseschef for tre uddan-
nelser hos VIA University 
College. Det er pædagog-
uddannelsen, pædagogisk 
assistent-uddannelsen samt 
kristendom, kultur og kommu-
nikationsuddannelsen, som 
breder sig over Aarhus, Ran-
ders, Grenaa, Horsens, Ikast, 
Viborg og Holstebro. Susanne 
har indgående kendskab til 
professionshøjskolesekto-
ren fra tidligere jobs, og hun 
glæder sig til at komme rundt 
i hele Region Midtjylland.

Det Grønne Museum
Anne Bjerrekær (55) tiltræ-
der som ny direktør for Det 
Grønne Museum i Auning pr. 
1. januar 2018, efter direktør 
gennem 18 år Peter Bavnshøj 
har valgt at træde tilbage. 
Anne er cand.phil. i forhisto-
risk arkæologi og kommer 
fra en stilling som chef for 
Horsens Museum. „Jeg blev 
meget, meget glad, da jeg 
hørte, at jeg var valgt til at 
stå i spidsen for Det Grønne 
Museum fremover, og jeg 
glæder mig i samme måle-
stok, som et lille barn glæder 
sig til juleaften.“

Nordea Randers

Nordeas erhvervsfilial i Ran-
ders har fået nye erhvervs-
direktører, Mette Haahr og 
Nicolai Bjørnager Kristen-

sen, der samtidig skal lede 
henholdsvis erhvervsfilialen i 
Viborg og i Aalborg. Det sker 
efter den hidtidige erhvervs-
direktør, Morten Skipper, er 
tiltrådt stillingen som leder af 
Nordeas eBranch erhvervs-
filial i Aarhus.

Langå Sparekasse
Morten Vagnø har opsagt sin 
stilling som direktør i Langå 
Sparekasse af personlige 
årsager. Administrationschef 
Anders Myrhøj er indtil videre 
konstitueret direktør, indtil 
man har ansat en ny. 

Randers HF & VUC
Mette Jespersen (49) er 
fratrådt sin stilling som rektor 
ved Randers HF & VUC i ud-
gangen af november, hvoref-
ter vicerektor Lena Søllingvraa 
Walters nu er blevet konsti-
tueret rektor. Mette tiltræder 
i stedet stillingen som rektor 
ved Aarhus Akademi.

Bilka Randers

Når Bilka nummer 19 slår 
dørene op i sommeren 2018, 
bliver det med Jan Møl-
ler som varehuschef. Han 
er yderst lokalkendt og har 
tidligere blandt andet været 
varehuschef i de to Randers 
Føtex-varehuse.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Find statistik om boligmarkedet

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

seneste tre år. Her får du altså et værktøj til at

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

Kan du ikke finde det, du søger, er du velkommen til

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:

Salgstiden på ejerboliger stiger

Udbud Solgte

Brug menuerne 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:

Salgspris, kr. pr. m²

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Danmark × Randers ×

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse ×

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse -0,0% 4,0%

Randers Villa/Rækkehuse -4,8% 0,2%
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

NAVNE · KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
02.10.2017 - 23.11.2017
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdat. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

A. LOFT PEDERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste -1,3 (-1,2)
Resultat før skat -1,3 (-1,0)
Egenkapital 2,3 (3,6)
Antal ansatte 9

ALBÆK 
 VOGNMANDSFORRETNING APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,7)
Resultat før skat 0,0 (0,4)
Egenkapital 0,9 (1,0)
Antal ansatte 3

ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,3 (3,4)
Resultat før skat 0,0 (0,4)
Egenkapital 3,4 (3,4)
Antal ansatte 7

AUNING TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 11,1 (8,2)
Resultat før skat 1,8 (0,9)
Egenkapital 5,1 (2,0)
Antal ansatte 35

BIKE&CO DANMARK APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,7 (1,2)
Resultat før skat -0,2 (-0,5)
Egenkapital 2,8 (3,0)
Antal ansatte 4

BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 8,0 (6,8)
Resultat før skat 1,8 (0,4)
Egenkapital 3,1 (2,0)
Antal ansatte 7

BRATH APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 4

CASA KÅTRUP-KOST APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 3

CORR-SAN OVERFLADEBEHAND-
LING VED VAGN JENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,9)
Resultat før skat -0,3 (-0,8)
Egenkapital -1,0 (-0,7)
Antal ansatte 3

DAMM’S FORLAGSBOGBINDERI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste -0,6 (-0,4)
Resultat før skat -0,7 (-0,5)
Egenkapital 0,7 (1,3)
Antal ansatte 3

DANISH TOOL PRODUCTIONS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,9)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 2,1 (2,0)
Antal ansatte 7

DEN 12. MAJ 2016 APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,8 (-)
Resultat før skat 0,1 (-)
Egenkapital 0,2 (-)
Antal ansatte 3

ERHVERVSPARKEN DANIA A/S
Regnskabsafslutning 31-8-2017 
Bruttofortjeneste 1,5 (2,7)
Resultat før skat -0,9 (0,6)
Egenkapital 25,0 (25,7)
Antal ansatte 3

ERIKSEN RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-8-2017 
Bruttofortjeneste 11,2 (9,5)
Resultat før skat 4,4 (3,5)
Egenkapital 19,3 (18,6)
Antal ansatte 11

FJORDGÅRDEN RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,5)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,0)
Antal ansatte 15

G9 - LANDSKAB / 
PARK & BYRUM A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 12,5 (9,2)
Resultat før skat 6,6 (3,5)
Egenkapital 10,1 (7,4)
Antal ansatte 10

GOLDEN HOUSE 
RESTAURANT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 5,2 (4,2)
Resultat før skat 1,6 (0,8)
Egenkapital 3,1 (2,0)
Antal ansatte 9

GRÅBRØDRESTRÆDE 7 APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,3)
Resultat før skat -0,3 (-0,5)
Egenkapital -0,2 (0,1)
Antal ansatte 15

HA BYG A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,2)
Resultat før skat 0,9 (0,3)
Egenkapital 2,0 (1,3)
Antal ansatte 7

HORNBÆK DYREHOSPITAL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,0)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 7

IMAGE DATA APS. ÅRHUS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,5)
Resultat før skat 0,6 (0,7)
Egenkapital 0,6 (0,7)
Antal ansatte 3

JENSEN BYG SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 4,4 (3,1)
Resultat før skat 1,1 (0,8)
Egenkapital 1,4 (0,6)
Antal ansatte 7

JETTE LANNG APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,3 (0,4)
Antal ansatte 7

JOHS. SØNDERGAARD 
& SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 5,6 (5,4)
Resultat før skat 0,4 (1,5)
Egenkapital 3,6 (3,6)
Antal ansatte 7

JUNGE A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2017 
Bruttofortjeneste 10,6 (9,6)
Resultat før skat 4,4 (3,4)
Egenkapital 18,5 (17,1)
Antal ansatte 15

K.S. LAMPESKÆRME 
 HANDELSSELSKAB APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,3)
Resultat før skat 0,2 (-0,7)
Egenkapital 2,1 (1,9)
Antal ansatte 7

MURERFIRMA 
JAN H. THORSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste -0,0 (0,3)
Resultat før skat -0,3 (0,1)
Egenkapital 2,0 (2,3)
Antal ansatte 3

NORD-DANMARK A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 2,2 (1,5)
Resultat før skat -0,3 (-1,7)
Egenkapital -2,3 (-2,0)
Antal ansatte 8

OLL UDDANNELSESHUS, DAN-
MARKS ENNEAGRAM SKOLE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

ORTOPÆDISK HÅNDSKOMAGERI 
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,6)
Resultat før skat -0,0 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

PACK PLAST A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 20,3 (19,2)
Resultat før skat 10,9 (10,2)
Egenkapital 19,8 (18,3)
Antal ansatte 15

PLUS-OLIE A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,3)
Resultat før skat 0,6 (0,8)
Egenkapital 1,0 (0,7)
Antal ansatte 3

PNEUMATICS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,2 (1,9)
Resultat før skat 0,7 (0,4)
Egenkapital 1,0 (0,7)
Antal ansatte 7

RANDERS COMPUTER CENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2017 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,7)
Resultat før skat -0,1 (0,3)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 7

RANDERS FC A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Omsætning 65,5 (73,7)
Resultat før skat -4,2 (1,3)
Egenkapital 24,3 (17,1)
Antal ansatte 150

RANDERS FC JOBAKADEMI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,6)
Resultat før skat 0,0 (0,3)
Egenkapital 0,3 (0,5)
Antal ansatte 7

RANDERS LUCAS SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,1)
Resultat før skat -0,0 (-0,3)
Egenkapital 0,4 (0,4)
Antal ansatte 3
RANDERS MONTAGE SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,3)
Resultat før skat 0,0 (-0,3)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 5

RANDERS TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 6,0 (0,0)
Resultat før skat 0,9 (0,0)
Egenkapital 0,7 (0,0)
Antal ansatte 15

RIGTOOLS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,7)
Resultat før skat 1,2 (0,4)
Egenkapital 1,0 (0,4)
Antal ansatte 3

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 
JENS CHRISTIANSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,4)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

SPECIALLÆGE B. MADSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 1,1 (-)
Resultat før skat 0,1 (-)
Egenkapital 0,2 (-)
Antal ansatte 3

TAGE STRANGHOLT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,5)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,6)
Antal ansatte 7

TRANSNORD APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,6 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (-0,2)
Egenkapital -1,6 (-1,8)
Antal ansatte 3

UNIQUE MANAGEMENT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (1,1)
Egenkapital 17,8 (17,9)
Antal ansatte 3

WO INTERIOR A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,2)
Resultat før skat 0,6 (0,9)
Egenkapital 6,2 (5,7)
Antal ansatte 20
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Ifølge administrerende direktør 
Henrik Grønlund er risikospred-
ning og fokus på fagentrepri-
ser årsag til de gode resul-
tater. „Vi er opbygget som 
en koncern bestående af fire 
selskaber med hvert sit forret-
ningsområde,“ fortæller han. 
„Ud over et leasingselskab og 
et ejendomsselskab driver vi 
Jensen Byg Service ApS, hvor 
vi udfører opgaver i Randers-
området, der ikke er i entre-
prise. Det sidste, Jensen Byg, 
Randers ApS, beskæftiger 

sig udelukkende med større 
entrepriseopgaver.“

Gulv, tømrer og maler
Jensen Byg, Randers ApS 
løser hovedsageligt opga-
ver indenfor fagområderne 
gulvlægning samt tømrer- og 
malerarbejde. „Det er de 
områder, vi koncentrerer os 
om, og vi er gode til at løse 
de opgaver. Det er nemmere 
at udregne priser, for vi ved 
præcist, hvad vi skal have for 
arbejdet, så det har gjort os 

langt mindre sårbare, og vi 
kan tjene penge på det. Da vi 
tidligere var totalentreprenører, 
skulle vi hente undertilbud 
eller selv pejle os frem til en 
pris.“

Fast pladsformand
En anden strategisk beslut-
ning, der har givet et godt 
ry hos kunderne, der blandt 
andet tæller de store entrepre-
nørfirmaer, er indførelsen af 
en fast pladsformand på alle 
byggepladser. „Vi har valgt at 
have en formand ude på selve 
pladsen, en der ved, hvad vi 
har med at gøre. Det er blevet 
virkelig godt modtaget, fordi 
problemer løses direkte på 
byggepladsen, uden at der 
skal tages kontakt til en central 
byggeleder på vores kontor.“ 
Byggeopgaverne er hoved-
sageligt geografisk centeret 
omkring Randers og Aarhus, 
men breder sig også over 
nabokommunerne.

Udlandet trækker
En markant undtagelse for 
det forhold er butikskæden 

Normal. „Vi har stået for alt 
gulvarbejde i alle Normalbu-
tikkerne i hele landet, og har 
også fået Norge med,“ fort-
sætter Henrik og fortæller, at 
både Holland og Sverige også 
snart bliver lande, hvor de skal 
hjælpe den succesfulde kæde 
med byggerier.
„Det er vores egne faste folk, 
der tager af sted, for vi vil 
være helt sikre på, at kvaliteten 
holder, og at vi leverer det, vi 
skal.“
Henrik forventer, at virksomhe-
den de kommende år vil kunne 
fortsætte sin vækst i indtje-
ning. „Vi har en god størrelse 
nu, og ønsker ikke at blive 
meget større. Vi har et godt 
produkt og kan styre det. Det 
skal ikke løbe løbsk, og der 
skal være styr på det. Investe-
ringsmæssigt er vi også, hvor 
vi skal være, og jeg forventer, 
at vi bliver bedre og bedre til at 
styre vores omkostninger.“

Foto: www.jensenbygservice.dk

Jensen Byg, Randers ApS
Bogensevej 2,
8940 Randers SV

Regnskabsafslutning  30-6-2017

Bruttofortjeneste 22,7 (22,0)

Resultat før skat 2,6 (1,6)

Egenkapital 2,7 (1,4)

Antal ansatte 60
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Jensen Byg Service ApS
Bogensevej 2,
8940 Randers SV

Regnskabsafslutning  30-6-2017

Bruttofortjeneste 4,4 (3,1)

Resultat før skat 1,1 (0,8)

Egenkapital 1,4 (0,6)

Antal ansatte 7
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Bogensevej 2
8940 Randers SV
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SØGNING DIN SIDE KREDITRAPPORTER UDLAND

Fokus på fagentrepriser gi’r pote
Jensen Byg, Randers ApS på Bogensevej i Randers ændrede for et 
par år siden strategi. Det er slået igennem i de sidste to års regn-
skaber, hvor det seneste udviser et overskud på 2,6 mio. kr. før skat. 
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Vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul  
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2018

– vi ser frem til godt 
samarbejde i 2018

tlf. 71 999 772
www.DOKUPARtNER.dk

GREFTA TRYK A/S

RANDERS-AUTOINDRETNING.DK

Ring Djursland70 11 10 10 · www.tradium.dk

CO4 Maskinfabrik A/S
Bogensevej 9B · 8940 Randers SV
Tlf. 8643 3232 · www.co-4.dk

Tlf. 8642 8560 · www.hans-kirk.dk

Tlf.: 8644 1322
www.knud-jorgensen.dk

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
39098296 Rufeco ApS ................................................................................................ 20.11.2017 
39098237 Midtjysk Håndværkerservice ApS ............................................................. 20.11.2017 
39097826 Morani Danmarksgade 29 ApS ................................................................. 20.11.2017 
39080915 Randers Kaserne, Karré 6 ApS .................................................................. 13.11.2017 
39075822 Lillelykke ApS ............................................................................................. 10.11.2017 
39075504 HCP Maskincenter A/S .............................................................................. 10.11.2017 
39063492 Transport Logistik Danmark ApS ............................................................... 06.11.2017
39062941 FeedNic A/S ............................................................................................... 06.11.2017
39059460 Echo ApS .................................................................................................... 03.11.2017
39059215 Freelance sekretær Mona Porse ApS ....................................................... 03.11.2017
39057603 Diamond Dealers Denmark ApS ............................................................... 03.11.2017
39053764 NordicSweets ApS......................................................................................01.11.2017
39051451 NAC Concepts ApS.....................................................................................01.11.2017
39050773 Recover Denmark ApS ...............................................................................01.11.2017
39048256 Hailide Fibers Europe A/S .......................................................................... 31.10.2017
39037394 Brique Aps ..................................................................................................26.10.2017
39031647 NitroNord ApS ............................................................................................24.10.2017
39030403 Buch & Bak Wine ApS ...............................................................................24.10.2017
39028174 Tømrerforretning Juel & Laursen ApS ......................................................23.10.2017
39027615 ConMedia ApS ...........................................................................................23.10.2017
39014688 Murmann og Poulsen ApS ......................................................................... 16.10.2017
38999788 Spanra ApS................................................................................................. 10.10.2017

Selskabsændringer
789998719 DSA af 17. oktober 2017 ApS .................................. 22.11.2017 Likvidation vedtaget
28660499 To 14072017 ApS ....................................................21.11.2017 Virksomheden opløst
15046511 CHR. RASMUSSENS ETABLISSEMENT A/S..........17.11.2017 Likvidation vedtaget
36990236 Dansk Servicepartner ApS ...................................17.11.2017 Opløsning tilbagetaget
37293520 Den Røde Randers ApS ....................................... 16.11.2017 Opløsning tilbagetaget
34612218 BYGGESELSKABET LINDEBYG ApS .................... 16.11.2017 Virksomheden opløst

37440833 Holdt Repro DK ApS .............................................. 15.11.2017 Konkursdekret afsagt
34904502 TØMRERFIRMAET WENDT & JENSEN ApS  ...... 15.11.2017 Konkursdekret afsagt
34696020 TBL WIND CONSULTING ApS ............................. 10.11.2017 Virksomheden opløst
25111206 SKOVS GULVE ApS ............................................... 02.11.2017 Virksomheden opløst
38465473 Ødegaard Marketing ApS .......................................01.11.2017 Konkursdekret afsagt
38395114 Dansk IT-Support og -Udvikling ApS ......................01.11.2017 Konkursdekret afsagt
35845143 FENGER ApS .......................................................... 01.11.2017 Opløst ved erklæring
37807494 Øst Autoophug ApS ................................................30.10.2017 Opløst ved erklæring
35873260 EVENT-BASEN.DK A/S .........................................28.10.2017 Konkursdekret afsagt
27591221 MIDTJYSK INDUSTRISUPPORT ApS ................... 27.10.2017 Virksomheden opløst
37701270 Banemanden.dk ApS ............................................. 27.10.2017 Virksomheden opløst
21421642 ENERTEC STEEL CONSTRUCTION ApS  ............25.10.2017 Virksomheden opløst
29812284 SHAPE X ApS .........................................................25.10.2017 Virksomheden opløst
38669192 Ejendommen Strandvejen 46A ApS .......................23.10.2017 Opløst ved erklæring
35246932 AUTOMAT-SHOPPEN ApS ................................... 19.10.2017 Konkursdekret afsagt
21358738 GRAFISK TEGN ApS ....................................... 17.10.2017 Anmodning om opløsning
88283716 TØMRERFIRMAET KARSTEN IVERSEN ApS ....... 17.10.2017 Opløst ved erklæring
35229280 JVB BESLAG ApS ...................................................16.10.2017 Opløst ved erklæring
21277770 ELRO ERHVERV A/S ............................................. 16.10.2017 Virksomheden opløst
38251155 06.12.2016 ApS.......................................................16.10.2017 Opløst ved erklæring
27692125 JYSK MASKINCENTER A/S .................................. 14.10.2017 Konkursdekret afsagt
25129849 RAISE MARKETING ApS  ..................................... 13.10.2017 Virksomheden opløst
37282766 Remain Anpartsselskab ..........................................13.10.2017 Opløst ved erklæring
19144941 STINA SYSTEM INVENTAR ApS .......................... 12.10.2017 Virksomheden opløst
29604509 Anpartsselskabet af 26. november 2015 .............. 12.10.2017 Virksomheden opløst
15019387 2M GROUP ApS .................................................... 12.10.2017 Virksomheden opløst
33578601 Renid ApS .............................................................. 12.10.2017 Virksomheden opløst
37189332 S.A., Randers ApS ................................................. 12.10.2017 Virksomheden opløst
10035163 FRANKIE‘S MC CENTER A/S ................................ 12.10.2017 Virksomheden opløst
29930244 ØSTJYSK MATERIELUDLEJNING ApS .................. 11.10.2017 Likvidation vedtaget
28660715 ØSTERBY ApS .........................................................10.10.2017 Likvidation vedtaget

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

http://www.bdo.dk
http://www.dokupartner.dk
http://www.grefta.dk
http://randers-autoindretning.dk
http://www.ritek.dk
http://www.tradium.dk
http://www.co-4.dk
http://www.hans-kirk.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.knud-jorgensen.dk
http://www.toyota-randers.dk


An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Randers/Viborg/Skive

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

Viborg

Skive

Toldboden 1, 6. sal · 8800 Viborg
8803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911
Albert Diges Vej 3 · 7800 Skive
7803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911

Julen nærmer sig...
Vi har travlt og 2017 har indtil nu været et godt år for
erhvervsejendomme, og investorerne forventes at øge
deres beholdninger inden årets udgang.

Skal du købe eller sælge en erhvervsejendom, har du
planer om at investere, brug for en vurdering eller
sparring?

Kontakt os på tlf. 7020 3911

Sag 7009RButik og detail.

PÅ GÅGADEN.

Randers C - Brødregade 2 st. tv.
Butikslejemål i gågaden nær Rådhusstræde
og dermed meget synligt for handlende. Leje-
målet har store udstillingsvinduer mod Brød-
regade. Butikslokale, der er let at indrette.
Tidligere anvendt til frisør/skønhedsklinik.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 220.000
Etageareal m2 166

Randers tlf. 7020 3911

Sag 5073RKontor.

NYHED - KAN OPDELES.

Randers NØ - Mirabellevej 11H
I fuldt udbygget erhvervsområde i Randers
Nord tæt ved hovedtrafikårer sælges kontor-
bygning med fuld facade mod Mirabellevej.
Ejendommen er indrettet til kontorformål, og
har senest været anvendt til it-virksomhed.
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Randers tlf. 7020 3911
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UDLEJET
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NYHED
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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

Sara Brüner
Salg & vurdering

TIL LEJE

Areal fra 50 kvm Årlig leje fra kr. 180.000

ØSTERGRAVE 4, 8900 RANDERS C

VELBELIGGENDE KONTORLOKALER I CENTRUM

Sag 89201018 I Randers centrum lige ved bustermina-
len og byens gågade og eksponeret med facade mod
det mest trafikkerede kundepunkt i Randers – Randers
Bro – ligger denne markante kontor og butiksejendom.

Der er mulighed for at leje moderne og tidssvarende
kontorlokaler med udsigt over Randers Fjord/Gudenåen,
Randers Havn og Randers Bro. Der er mulighed for at
leje kontorlokaler fra 50 – 3.000 m² skræddersyet efter
behov.

NYHED

Mulighed for at leje
flere m2

TIL SALG

D

Areal 4.000 kvm Kontant kr. 4.500.000

ESKÆRVEJ 16, 8930 RANDERS NØ

VELBYGGET PRODUKTIONSEJENDOM MED LAGER OG ADMINISTRA-
TION

Sag 89200849 Ejendommen er løbende renoveret og fremstår i god stand.
De 1.342 m² er fordelt i 4 "længer". I administrationsdelen er der 7 kontorer,
kantine med mulighed for opdeling med foldevæg (mødelokale), toiletter/
omklædning/bad samt diverse depot- og teknikrum.

TIL SALG

D

Areal 684 kvm Kontant kr. 12.000.000

ST. VOLDGADE 10, 8900 RANDERS C

SUPER VELBELIGGENDE EJENDOM MED 5 EJERLEJLIGHEDER (4 BO-
LIG OG 1 ERHVERV.)

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

TIL LEJE

Brutto areal fra 428 kvm Årlig leje fra kr. 374.000

NORMANSVEJ 1, 8920 RANDERS NV

EFTERTRAGTET OG EKSKLUSIVT KONTORHUS

Sag 89200999 Store dele af kontorhusets lokaler lejes i øjeblikket af en IT
virksomhed og et investeringsfirma. Ejendommen fremtræder på alle måder
indbydende, eksklusiv og gennemtænkt og indeholder alle nødvendige fæl-
lesfaciliteter. Her er bl.a. en god kantineordning, godt fitnesscenter, recepti-
onsmodtagelse og større møde- og konference faciliteter. Ejendommen er
beliggende med kort afstand til E45

SOLGTALSIKEVEJ 25, 8920 RANDERS NV

VELBYGGET HAL MED TILHØRENDE KONTOR.

Sag 89200853 Velbygget hal med tilhørende kontor.
Ejendommen er opført i 1997. Byggeriet bærer præg af høj kvalitet, bl.a. kan
det fremhæves at ejendommen er muret i teglsten og står med en flot faca-
de. Hallen er regulær og velegnet til mange formål. I kontorafsnittet er ét
stort fælleskontor (pt. med 3 arbejdspladser), og køkken og bad.
Bag bygningen er der oplagsplads.

SOLGT

TIL LEJE

Areal 595 kvm Årlig leje kr. 357.000

MARSVEJ 7B, 8960 RANDERS SØ

GOD BUTIK PÅ 595 M² I RANDERS SYD

Sag 89200955 God butik på 595 m² i Randers SydI Randers syd's handels-
centrum udlejes nu butik på 595 m².Ejendommen ligger på Marsvej omgivet
af mange kædebutikker. Nærmeste naboer er 117-ting og TakeNowLokaler-
ne er indrettet med ét stort salgslokale, lager med adgang via port fra ejen-
dommens bagside samt mindre kontor/køkken og toilet.Gode P-forhold lige
ved indgangen.

TIL LEJE

Areal  kvm Årlig leje kr. 900.000

MARSVEJ 28, 8960 RANDERS SØ

BUTIK PÅ GOD OG SYNLIG PLACERING

Sag 89200781 Butik på absolut bedste placering på Marsvej
Ejendommen ligger på det mest synlige hjørne på Marsvej, lige hvor ind-
kørslen til området er. Ejendommen ligger ved det parkeringstorv, der er
imellem Plantorama, Lidl og denne ejendom, der udover nærværende leje-
mål indeholder Maxi Zoo og Sport Outlet.
Ejendommen indeholder et stort regulært salgslokale, et lagerområde samt
personalerum.
Foran ejendommen er der parkeringstorv med gratis parkering.
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dommens bagside samt mindre kontor/køkken og toilet.Gode P-forhold lige
ved indgangen.

TIL LEJE

Areal  kvm Årlig leje kr. 900.000

MARSVEJ 28, 8960 RANDERS SØ

BUTIK PÅ GOD OG SYNLIG PLACERING

Sag 89200781 Butik på absolut bedste placering på Marsvej
Ejendommen ligger på det mest synlige hjørne på Marsvej, lige hvor ind-
kørslen til området er. Ejendommen ligger ved det parkeringstorv, der er
imellem Plantorama, Lidl og denne ejendom, der udover nærværende leje-
mål indeholder Maxi Zoo og Sport Outlet.
Ejendommen indeholder et stort regulært salgslokale, et lagerområde samt
personalerum.
Foran ejendommen er der parkeringstorv med gratis parkering.
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