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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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DE MANGE LASTER ER  

VIRKSOMHEDENS  
FUNDAMENT

Direktør Kristian Dolmer Kristensen, Holst Shipping A/S
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For Holst Shipping A/S og de ni 
medarbejdere på kontoret i Randers 
er samhandlen over store afstande 
lig med forretningsmuligheder. Det 
handler hovedsageligt om tørlast-
skibe og hele skibslaster med blandt 
andet korn, kul, træ, biobrændsel, 
stålskrot, gødningsprodukter og 
vejsalt. I 2016 formidlede virksom-
heden skibstransport af 3,2 mio. 
tons, hovedsageligt med udenland-

ske rederier. 
Cirka 25 procent 
af kundebasen 
er dansk og tæl-
ler blandt andet 
Leca og Verdo i 
Randers. 

Du skal kende dig selv
„Generelt er der ikke mange, der 
kender ret meget til shippingbran-
chen,“ siger direktør Kristian Dolmer 
Kristensen. „Regel nr. 1 for os er, 
at vi kun er mæglere og skaber 
kontakten mellem lastejer/kunde og 
rederiet. Vi påtager os ikke nogen ri-
siko, men indhenter bindende priser 
på fragt af skibslaster.“

Kristian sætter en tyk streg under 
vigtigheden af at kende sig selv 100 
procent, før man går ud i markedet 
med et transporttilbud. „Det er 
bare så vigtigt at have styr på basis, 
viden og din rolle, før du går ud. Du 
skal være helt sikker på, hvad du vil 
levere og hvordan, så den service du 
tilbyder også er den, du leverer.“

I kundebasen har Holst Shipping 
A/S mere end 50 befragtere/kunder, 
og der blev i 2016 indgået aftaler om 
700 transporter/befragtninger med 
cirka 110 forskellige rederier.

„Vi forhandler kontrakten på plads 
for kunden og finder den rigtige 
transportløsning til den rigtige tid til 
den rigtige pris.“

Tillid og tålmodighed
Virksomheden annoncerer ikke, men 
genererer nye kunder via mund til 
mund metoden. Forretningsgrundla-
get bygger på tillid og troværdighed. 
„Når du har helt styr på, hvad du 
kan og vil, skal du have det perso-
nale, der lever op til kravene. For 
vores vedkommende handler det 
om at kunne ringe folk op i udlandet 
og rejse ud og besøge dem.“ Ofte 
har kunder også kontakt med andre 
mæglere. „Du skal ind og lære 
kunden at kende, før han har tillid 
til også at ville bruge dig. Jeg har 
en kunde, som jeg brugte syv år på 
at besøg og give priser m.m., før vi 
lavede den første forretning.“

Når en forretning er afsluttet, er det 
vigtigt at følge udførelsen af transpor-
ten tæt og være klar til at træde til, 
hvis der skulle opstå problemer. „Vi 
er med og kan træffes på telefonen 
hele tiden, også i weekenden og kl. 
24 – døgnet rundt året rundt.“

Der er et meget stort antal rede-
rier og skibe i verden, og en stor del 
af arbejdet handler om at håndtere 
information. „De allerstørste både 
er gennemskuelige og til at holde 
styr på, men de mindre både, hvor 
vi arbejder rigtig meget, er der så 
mange af, at ingen kan have et 
samlet overblik uden mægler. Vores 
forretning er markedskendskab til, 
hvem der er gode på de forskellige 
ruter. Vi kan kun håndtere den infor-
mation, vi ser, og derfor er viften af 
kontakter meget vigtig.“

Kræver både lyst og forståelse
Virksomheden modtager et par 
tusinde e-mail om dagen med 
skibes positioner og registrerer dem 
automatisk for at skabe overblikket. 
Men langt vigtigere end den aktuelle 
beliggenhed er viden om, hvor 
skibene bliver åbne og klar til ny last.

Foruden den faglige viden er det 
også vigtigt at gå efter personale 
med lyst til at forstå sammenhænge 
ude i verden. „En orkan i Caribien 
kan betyde 
mere transport 
af cement og 
byggemateriale 
til området. Er 
der dårlig høst 
et sted, skal der 
måske fragtes 
korn dertil. Man skal have fornem-
melser for alle markederne.“

Knudepunktet for skibsmæglere 
er København, og det er ikke nemt 
at få skibsmæglere til hverken Ran-
ders eller Aarhus. „Vi tager hoved-
sageligt folk ind fra lignede firmaer 
eller rederier, men det er svært at 
finde det rigtige personale, og selv 
om vi vel burde, tager vi ikke elever. 
Der er i mæglerbranchen en generel 
bekymring for, at en elev rejser igen 
med den viden om kunder, de kan 
bruge ved en anden arbejdsgiver. 
Det er mere rederier o.l., der uddan-
ner elever.“

Grundet stor vækst regner Kristian 
med at få brug for en ansat mere 
i løbet af de næste 6-12 måneder. 
„Men dumper den rigtige person 
ind i dag, kan vedkommende godt 
starte i morgen.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Made in Randers

Virksomhed i Mediehuset lever af at koordinere 
skibstransporter af forskellige varer.

  DET ER BARE SÅ 

VIGTIGT AT HAVE STYR 

PÅ BASIS, VIDEN OG DIN 

ROLLE, FØR DU GÅR UD

  DU SKAL IND OG LÆRE 

KUNDEN AT KENDE, FØR 

HAN HAR TILLID TIL OGSÅ 

AT VILLE BRUGE DIG
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Da ægteparret Rikke og Lars 
Justesen i 2014 skulle bruge nogle 
møbler og googlede, så de, at der 
var godt gang i interessen for paller 
på nettet. „Vi tænkte, at der skulle 
nogen til at samle op på det, så det 
gjorde vi,“ fortæller Lars. Det blev 
starten på MyStack, der har til huse 
i en lagertilbygning ved det tidligere 
Centrum Grafisk – i dag Centrum 
Bogbinderi med 30 ansatte og med 
brødrene Lars og Jan Justesen og 
deres far, Jørn, i ledelsen.

Klar til at bruge mere tid
„Selv om der i sommer 
var to ansatte, har My-

Lars og Rikke Justesen, MyStack



Stack kørt lidt 
som en hobby-
virksomhed, 
men hvis Jan 
Strandkvist kan 
hjælpe os med at få lidt mere gang i 
den, er jeg klar til at bruge mere tid 
på pallemøblerne.“

Jan er indehaver af Strandkvist 
Communications og har lavet web-
shop og markedsføringsmateriale. 
„Han kan noget med markedsføring, 
og vi ser mange muligheder i det of-
fentlige – som eksempelvis Randers 
Bibliotek, der har købt ved os nogle 
gange.“

Det har aldrig været på tale at 
placere MyStack andre steder end 
i Randers, og Rikke og Lars er også 
bare blevet bekræftet i, at der heller 
ikke har været nogen grund til det.

„Selv om vi kommer med små 
ordrer til lokale samarbejdspartnere, 
er vi ikke én eneste gang blevet 

mødt af afslag, fordi det var 
for lidt. Det er mit indtryk, at 
Randers gerne vil iværksæt-

tere og er gode til at hjælpe 
hinanden i gang.“

Så bære-
dygtigt 
som muligt
Udgangs-
punktet for 
MyStack 
er, at det 
skal være så 
bæredygtigt 
som muligt. 
„Innovation 
fabrikerer 
puder, hyn-

der og betræk 
af bæredygtigt 
skum, og de 
store, renove-
rede og malede 

hjul stammer fra skraldespande. 
Men vi er ved at løbe tør, så vi skal 
have fundet nogle andre.“

Randers Montage Service laver 
ryglæn, Hvid Grafisk har lavet print, 
og Ranlak, der netop er lagt sam-
men med Centerlak, er begyndt 
at få nogle maleopgaver. „Cityfor-
eningen har været god til at bruge 
vores møbler i byrummet, og efter 
at de startede med at låne, har de 
nu også købt noget, hvilket i øvrigt 
også Randers Arena og Ulvehøj Hal-
len har.“

Erhverv Randers er for tiden i 
gang med at hjælpe med at finde 
en polsk leverandør, der kan levere 
slebne og malede paller. „Der er i 
dag ikke nogen, 
der sliber pal-
lerne, som vi har 
brug for det, så 
det har vi hidtil 
selv gjort. Og vi 
maler også det 
meste selv.“ 
Det er et krav til en palleleverandør, 
at det skal være nye, varmebehand-
lede og certificerede paller. „Indtil 
vi finder en leverandør, fortsætter vi 
med selv at slibe og male.“

Der bruges kun nye paller, da en 
brugt kan have stået mange steder 
med gift og kemikalier og i nogle 
tilfælde også begynde at lugte.

Salg under det forventede
Nogle nyheder er der også på vej. 
„Lars kan ikke sidde stille og er fuld 

af idéer, mens jeg finsorte-
rer og holder ham 
lidt nede,“ siger 
Rikke. „Vi er sam-

men med Innovation ved at se på at 
lave nogle runde madrasser, og de 
skal til at lave prøver på betræk til 
pallerne.“

En phoner ved FR-marketing i 
Vorup ringer til institutioner og laver 
aftaler om at sende materiale til 
dem, men generelt er salget i år 
ikke gået helt som forventet. „Målet 
var at omsætte for to mio. kroner, 
og det startede også rigtig godt i 
foråret. Men sommeren var ikke 
særlig pallevenlig, så salget ligger 
lidt under.“

Heller ikke for MyStack.no i Oslo 
gik det som forventet. „Vores sam-
arbejdspartner gjorde ikke meget 
ud af markedsføringen. Vi har fået 
lovning på, at den får en skalle 
nu, men kommer der ikke gang i 
det, må vi på udkig efter en anden 
samarbejdspartner.“ En sælger på 
Færøerne har haft lidt mere gang i 

netsalget.
„En stor del 

af salget sker i 
vores webshop, 
men vi har også 
noget krydssalg 
med en række 
specialforret-

ninger, der ligesom os går ind for 
bæredygtighed.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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  DET ER MIT INDTRYK, 
AT RANDERS GERNE VIL 
IVÆRKSÆTTERE

  CITYFORENINGEN 

HAR VÆRET GOD TIL AT 

BRUGE VORES MØBLER I 

BYRUMMET
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Normalt skærper et „godt begyndt“ 
forventningerne til fortsættelsen, 
men Randers Affaldsterminal er på 
flere måder beviset på, at der godt 
kan komme noget godt ud af noget 
skidt – også af en skidt start på et 
efteruddannelsesforløb.

I december 2017 blev Randers Af-
faldsterminal hædret med VEU-Cen-
ter MidtØst’s Efteruddannelsespris. 
I begrundelsen for hæderen lød det 
blandt andet: „I 
har gjort noget. 
Det mangler i 
mange andre 
virksomheder. 
De kan virkelig 
lade sig inspirere 
af jer. I er det 
gode eksem-
pel.“

Medarbejderne kom  
med i processen
En beslutning for godt et år siden 
om at sende 32 ufaglærte medar-
bejdere på danskkursus fik ellers en 
noget blandet modtagelse af med-
arbejderne. „Flere medarbejdere 
havde traumatiske oplevelser med 
fra deres skoletid og blev nærmest 
syge af at høre ordet danskkursus,“ 
fortæller driftsleder på Randers Af-
faldsterminal, Allan Asp Poulsen.

„Er du ikke særlig god til dansk 
og måske ordblind, kan det være 
grænseoverskridende at skulle på 
skolebænken igen. Nogle sagde lige-
frem, at de ikke ville, men alle endte 
dog med at komme af sted.“

Allan startede som driftsleder om-
kring det tidspunkt for et år siden, 
hvor kurset startede.

„Medarbejderne havde ikke 
været med til at tage beslutning om 
kurset, og vi lærte, at vi i højere grad 
skulle have dem med i processen. 
Mod lovning om at de kom det frem-
over, aftalte vi at stå sammen om at 
få det bedst mulige ud af kurset.“

Inden kurset blev medarbejderne 
testet for at kunne målrette under-
visningen mod de forskelliges niveau.

„Nogle af dem der havde det al-
lersværest med dansk og var mest 
skeptiske er i dag de mest positive. 
Efter forløbet fortsatte fire af dem 
på et nyt hold frem til jul, og de har 
nu fået tilbud om at fortsætte på et 
nyt hold i 2018.“

Allan siger, at nogle af medarbej-
derne måske ligefrem frygtede for 
en fyreseddel, hvis det kom frem, at 
de ikke var gode til dansk. „Efter-

uddannelse 
får nogle til at 
vende tomme-
len ned, så det 
skal sælges på 
en god måde for 
at få tommelen 
til at pege op. 
Når medarbej-
derne føler, at 
de er med, giver 

det til gengæld både tryghed og 
større arbejdsglæde. Oven i det hele 
er sygdomsfraværet det seneste år 
faldet dramatisk.“

Arbejder nu i selvbærende teams
Man er gået over til at arbejde i selv-
bærende teams, og medarbejderne 
har selv besluttet at afskaffe den 
formand, der var for genbrugsplad-
serne.

„Min tro på 
medarbejder-
involvering faldt 
fint i tråd med, 
at medarbej-
derne hellere 
selv ville tage 
ansvaret for driften i teams og være 
med til at træffe beslutningerne.“

Det var vigtigt at klæde medarbej-
derne på til den anderledes arbejds-
form, og således var de meget 
positive overfor forårets kursus i 
konflikthåndtering.

„Det seneste kursus om samar-
bejde og teamudvikling foregik over 
to dage med overnatning, hvor det 
sociale aspekt også blev vægtet. Fra 
at være lidt af en træls oplevelse er 
efteruddannelse nu en gevinst for 

både den enkelte medarbejder og 
for arbejdspladsen.“

Medarbejderne har selv taget be-
slutning om et kursus i førstehjælp 
og brandbekæmpelse i slutningen 
af januar.

Fremtiden kræver endnu  
mere efteruddannelse
„Fremtiden handler om individuel 
kompetenceudvikling inden for 
team, og vi laver nu kun almene 
kurser for de medarbejdere, der selv 
ønsker det.“

Fire medarbejdere har valgt at 
fortsætte med dansk og koble noget 
IT på, og nogle har luftet tanken om 
at lære engelsk.

„Efteruddannelse kan godt lade 
sig gøre, når blot man tænker sig 
om. Vi har et fortrinligt samarbejde 
med Tradium, og det er stort set 
omkostningsfrit. Jeg kan egentlig 
ikke forstå, hvis ikke alle andre tæn-
ker som os.“

Snakken på arbejdspladsen 
kredser mere og mere om kerne-
opgaverne med at indsamle og 
sortere affald og missionen med at 
minimere miljøbelastningen og få 
skabt ressourcer ud af affaldet.

„Affaldsområdets image er ved 
at ændre sig i 
forhold til det 
at arbejde på 
en losseplads 
– mod nu at 
sortere affald 
og gøre noget 
for miljøet hver 

eneste dag. Det stadig større fokus 
på udnyttelse af ressourcerne stiller 
stadig større krav til medarbejderne 
– og kræver stadig mere efteruddan-
nelse.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Skidt begyndt var situationen for en ny medarbejderuddannelse 

med skeptiske medarbejdere på skolebænken.

 DER KAN GODT KOMME  

 NOGET GODT UD AF NOGET SKIDT

  OVEN I DET HELE ER 

SYGDOMSFRAVÆRET 

DET SENESTE ÅR FALDET 
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DER HAVDE DET 

ALLERSVÆREST MED 

DANSK OG VAR MEST 

SKEPTISKE ER I DAG DE 

MEST POSITIVE
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Vækstforløb for SMV‘er
I starten af 2018 opstartes et vækstforløb for 
små og mellemstore virksomheder med et 
kick-off arrangement på Randers Stadion. Det er 
et intensivt udviklingsforløb på halvandet år for 
25 virksomheder med fokus på at identificere 
og  realisere virksomhedens vækstpotentiale. 
Projektet er et samarbejde mellem Randers 
Kommune, Erhverv Randers, Center for Små og 
Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS og 
Sparrings partnerne.

Nelson Mandela-museum  
måske på vej
Fonden Long Walk to Freedom har planer om at 
etablere et Nelson Mandela-museum i Randers. 
Det vil være det første af sin slags uden for 
Sydafrika. Fonden har desuden fået opbakning 
fra Randers Byråd, som vil støtte projektet 
økonomisk. Den administrerende direktør for 
fonden i Europa er fra Randers, og man har i 
forvejen et samarbejde med en lokal grafisk 
virksomhed.

Ny rute fra Aarhus Airport
SAS har offentliggjort endnu en ny rute fra 
lufthavnen i Tirstrup. Fra 14. april kan man flyve 
direkte til Nice i Sydfrankrig. Det bliver dermed 
den ottende SAS-rute foruden København, 
Malaga, Oslo, Stockholm, München, Mallorca 
og Split, hvortil man kan flyve fra Aarhus Airport 
i 2018.

To Randers-studerende  
udstiller idé på Dokk1
De to optometriststuderende Anne-Mette 
Rahbæk og Ea Swensson fra Erhvervsakademi 
Dania udstiller deres spilopfindelse på Dokk1 
i Aarhus. De har udviklet et piratspil, der skal 
hjælpe med at teste børns syn. Udstillingen 
åbnede den 9. januar under temaet „pædagogik 
og læring“.

Randers med i stort naturprojekt
Sammen med syv andre kommuner, landbruget 
og Naturstyrelsen har Randers Kommune 
fået godkendt et stort naturprojekt af EU-
Kommissionen med undertitlen „Landmanden 
som Naturforvalter“. Det fokuserer på at 
gøre naturpleje til en rentabel driftsgren for 
landbruget og er finansieret med 130,5 mio. kr., 
som skal anvendes over de næste otte år.

Noter



Klumme
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Annoncering på sociale medier
Det er ikke længere nok kun at lave ikke-betalte opslag på 
sociale medier. Dine virksomhedsopslag bliver set af færre og 
færre af dine følgere, og det gælder specielt på Facebook, hvor 
du kan opleve, at under 5% af dine følgerskare ser dit opslag. 
Din virksomhed kan med fordel sætte økonomi af til annonce-
ring på sociale medier. Det er stadig relativt billigt i forhold til 
de segmenteringsmuligheder, du har, for at nå en helt specifik 
målgruppe. 

Tænk annoncering på sociale medier ind i dit budget.

Klumme

Autentisk indhold

Vi gider ikke bruge tid på at følge alt for polerede og 

perfekte virksomheder på digitale medier. Det er det autenti-

ske indhold, der vinder frem i 2018. Det betyder, at din virk-

somhed ikke behøver at bruge mange penge på en reklamefilm 

med storyboard og hele molevitten. Det er nok, hvis du har en 

smartphone i hånden. Vi vil også gerne se medarbejdere fremfor 

produkter, eller endnu bedre: medarbejdere, der bruger deres 

egne produkter. Engagerede medarbejdere bliver et kvalitets-

stempel for virksomheder i 2018.

Vær ikke bange for det uperfekte og upolerede  

– det fungerer på de digitale medier.

Du gætter aldrig hvad Facebook…

Relevans for din målgruppe

Der er udbredt frustration over virksomheder, som lokker med fængende 

overskrifter og intetsigende indhold, og derfor skal du som virksomhed undgå 

at bruge samme nemme tricks. Du bliver straffet på sociale medier, i dine 

nyhedsbreve og på dine nyheder på hjemmesiden, hvis dit indhold ikke lever 

op til dine overskrifter. Specielt Facebook vil i 2018 stramme grebet om de 

virksomhedssider, som bruger lokkemad til at nå ud til flere personer.

Mange virksomheder laver konkurrencer og udlodder præmier på sociale 

medier eller i nyhedsbreve, der ikke har relevans for det, de sælger. Hvis du 

udlodder produkter eller services fra din egen virksomhed, kan du sikre, at 

dine følgere er interesseret i det, du sælger, frem for at de forsvinder igen 

efter konkurrencen.

Brug ikke nemme tricks til at få større rækkevidde eller flere læsere  

– vær relevant for din målgruppe.

Majken Müller-Hansen, digital medierådgiver hos Mercatus Reklamebureau 

A/S, har set på fremtidsudsigterne for digitale medier i 2018. Her er tre 

trends, som du bør tage højde for i din digitale markedsføring i år.

SPONSORERET
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For tømrerafdelingens medarbej-
dere var 2017 et rigtigt travlt år. 
Flytningen af tømrerskolen fra 
Vester Allé til Blommevej i Randers 
krævede rigtigt meget både i den 
forberedende fase og mens det 
stod på.

„Når man brænder for det, er 
det jo en glæde at gå på arbejde,“ 
siger Anders 
Samuelsen, ud-
dannelsesleder 
på tømrer- og 
mureruddannel-
sen på Tradium. 
„Men det har da 
trukket veksler 
på familielivet og krævet et godt 
bagland, at der skulle bruges så 
mange timer for afdelingens medar-
bejdere.“

I stedet for at forlade familierne 
mellem jul og nytår tog flere af dem 
med på arbejde, så de alle kunne 
hjælpe til med flytningen. „Blandt 
andet lavede min hustru, Carina, 
mad til de medarbejdere, der drop-
pede juleferien for at hjælpe til med 
flytteriet. Jeg har været meget glad 
for, at så mange af mine medar-
bejdere gav deres kostbare tid i 
juledagene til at få flyttet afdelingen. 
For mig viser det interesse, engage-
ment og teamånd på arbejdspladsen 
ved Tradium – det er jeg stolt af.“  

Faguddannelse i  
toppen af Superligaen
Tømrerskolens nye 2.700 m2 store 
værkstedsbygning og 1.400 m2 
renoverede teorilokaler til mere end 
50 mio. kr. nåede at blive klar til at 
tage imod de første unge tirsdag 2. 
januar. Nu forestår et stort arbejde 
med tømrerskolens tidligere lokaler 
på Vester Allé. Efter sommerferien 
skal 160 sengepladser være klar i 
et nyt elevhotel, mens de gamle 
værksteder bygges om til blandt 
andet sportshal, cykelværksted og 
internetcafé og forventes færdigt 
inden jul.

„At have alle byggefagenes ud-
dannelser samlet på Blommevej og 
samtidig få skabt rammerne for 

et unikt bo- og ungemiljø på Vester 
Allé bringer hele faguddannelsen op 
i toppen af Superligaen. Rammerne 
er her, og lærerteamet er klar til at 
løfte opgaverne.“

Anders håber og tror, at de nye 
rammer bliver et trækplaster for 
Randers og viser mestrene, at de 
har et uddannelsesmiljø, der er gea-

ret til fremtiden 
og tør vækste i 
en tid, hvor der 
ellers er masser 
af besparelser. 
„Lige nu ser vi 
kun toppen af 
isbjerget og alle 

dets muligheder. Der kommer til at 
ske rigtig meget i den kommende 
tid.“

Nye lokaler til byggebranchen
Anders forsøger på ingen måde at 
skjule sin begejstring og forventnin-
ger, mens han viser rundt i den nye 
– og nytænkte – flotte værksteds-
bygning og i de 
nye teori-/under-
visningslokaler.

Tømrerne var 
sidste brik på 
Blommevej for 
at få samlet alle byggefagsuddannel-
ser ét sted, og han har store tanker 
om fremtiden.

„Vi har nu mulighed for tvær-
faglige samarbejder på en helt ny 
måde. Vi har lokaler til leverandør-
udstillinger og veludstyrede lokaler 
til møder og foredrag.“ Der kommer 
jævnligt henvendelser fra virksom-
heder, som ønsker kurser til en 
gruppe medarbejdere, og i mange 
tilfælde kan det strikkes sammen 
på en måde, hvor det ikke koster 
virksomheden noget videre. „Tvær-
fagligheden giver mulighed for 
nye kurser, hvor vi udnytter 
hinandens kompeten-
cer.“ 

Anders 
nævner 

også et samarbejde med Velux, 
hvor de unge på skolen prøver at 
sætte et ovenlysvindue i. „Det giver 
bare rigtig god mening, at Velux 
kommer og viser eleverne, hvordan 
det skal gøres, da det er meget 
bedre at få rettet eventuelle fejl 
her på skolebænken end ude ved 
kunden på byggepladsen. Generelt 
stiller vi gerne lokaler til rådighed for 
byggebranchen for at hjælpe med til 
at dele viden med andre.“

Flere unge vil være tømrere
Et stigende antal unge søger tøm-
reruddannelsen i Randers, hvor der 
p.t. er 130 årselever, og hvor mere 
end 50 elever 15. januar startede på 
grundforløb 2. „Vi havde 20 procent 
fremgang på grundforløbets første 
del i august, og jeg tror faktisk, at 
den stigning er blandt de højeste i 
landet. Fordi du „kun“ er håndvær-
ker, stopper uddannelsesmulighe-
derne ikke, og det tror jeg, at flere 
og flere er ved at få øjnene op for. 

Håndværkeren 
der læser videre 
er i høj kurs.“

Nåede du ikke 
med til indviel-
sen af de nye 

lokaler på Blommevej 16. januar, 
bliver Anders aldrig træt af at vise 
rundt og fortælle om stedet.

„Man skal bare kontakte mig for 
at aftale et tidspunkt, hvor vi kan 
mødes.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Mange gav en hånd med så den nye tømrerskole i 

Randers kunne være klar til åbningen lige efter nytår.

  RAMMERNE ER 

HER, OG LÆRERTEAMET 

ER KLAR TIL AT LØFTE 

OPGAVERNE

  HÅNDVÆRKEREN DER 
LÆSER VIDERE ER I HØJ 
KURS
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TØMRERFAMILIEN HAVDE JULETRAVLT MED AT  

FLYTTE TØMRERSKOLE

Uddannelsesleder på tømrer- og mureruddannelsen Anders Samuelsen, Tradium



14 www.randersbiz.dk · jan/feb 2018Advertorial

Tidligere europamester 

pakker firma- og privatbiler 

ind til den store guldmedalje.

SYNLIGE BILER PÆNT PAKKET IND

Indehaver Morten Bak-Fredslund, FolieDK
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Forandring af bilen til eksempelvis 
matblå, sort velour eller rustfrit 
stål er i dag blot et spørgsmål om 
at tage beslutningen. Indehaver af 
FolieDK – i daglig tale „Foliefabrik-
ken“ – Morten Bak-Fredslund, lever 
nemlig af at lave sådanne foran-
dringer. Oven i købet er han så god 
til sit fag, at han i 2012 først vandt 
DM og derefter EM i at pakke biler 
ind i folie. Og i 2017 var det en af 
hans tidligere lærlinge, der løb med 
DM-titlen.

Gik all in i 2015
Efter oprindeligt at være udlært 
elektriker, har Morten i mange år 
arbejdet i skiltebranchen og har på 
den måde oparbejdet et stort pro-
duktkendskab. Kun et par år efter at 
de første folieprodukter til bilindpak-
ning var kommet frem, begyndte 
han at arbejde med det, og siden 
har både produkterne og han selv 
udviklet sig meget.

„Mens jeg arbejdede ved en 
foliegrossist, startede jeg samtidig 
for mig selv som freelance indpak-
ker,“ fortæller 
Morten. „Da 
grossisten luk-
kede i 2015, 
besluttede jeg 
at gå „all in“ 
i mit eget 
firma.“

Det foregik hjemme i 
kælderen og i garagen, men 
det kunne godt være med 
hjertet oppe i halsen, når 
eksempelvis en Tesla 
holdt i garagen ved 
siden af børnecykler og 
løbehjul – og helst ikke 
skulle have ridser.

„Så jeg flyttede i 
oktober 2016 ind i 
lokalerne her på 
Ribevej ved siden 
af Bilkosmetolo-

gen. I modsætning til hjemme ved 
garagen giver det her ingen pro-
blemer, når SOS Dansk Autohjælp 
har tre lastbiler 
med otte meter 
lad holdende 
og vente på, at 
det bliver deres 
tur, eller når en 
racerbil på trailer 
bliver afleveret.“

Morten udfordrer sig selv
Morten tog springet uden sik-
kerhedsnet, da han valgte at blive 
selvstændig, og der var heller ikke 
noget net, da han pr. 1. december 
ansatte Thomas til at hjælpe sig. 
„Der er for meget at lave for én, 
og alt tyder heldigvis på, at der er 
rigeligt arbejde til to.“

„Jeg udfordrer mig selv i at bruge 
produkterne lidt anderledes end an-
dre og sætter en ære i at levere no-
get, der bare lige er en tand pænere 
udført.“ At en større foliegrossist 
bruger Morten som kursusinstruktør 
i folieindpakning og solfilm, ser han 

samtidig som 
et stort skulder-
klap.

80 procent af 
omsætningen er 
folie til biler, og 
da Randers Biz 
var på besøg, 

var han ved at lave farveskift på en 
hvid varebil. Gemt inde bag folien 
holder lakken sig fin og kan even-
tuelt komme frem i dagslys igen 
om nogle år. „Det er fantastisk at 
man på en dag eller to, kan ændre 
en bils udseende fuldstændigt.“ Og 
løsningen er ikke permanent som 
eksempelvis en lakering.

Mange andre  
anvendelsesmuligheder
Ud over folieindpakning laver 
FolieDK også autoreklamer, labels 

og klistermærker, almindelige skilte 
samt magnet- og byggeplads-
skilte. „Vi er rigtig gode til små og 

individuelle 
løsninger og har 
mange kunder 
med forskellige 
ordrer i mindre 
oplag.“ Men der 
er mere endnu. 
Solfilm er også 
et stort forret-

ningsområde, og med de mange 
nye glastyper i moderne byggeri, 
kræver det et grundlæggende 
kendskab til glas og solfilm. „Den 
forkerte film på ruden kan give den 
modsatte effekt af det ønskede.

Folie bruges også på vægge – 
måske med fotoprint eller til brug 
som whiteboard. „Jeg har lavet 
vægge på Silkeborg Bibliotek og er 
lige nu i en tilbudsfase på Herning 
Bibliotek. Folie kan også bruges 
på mursten og Beton. „Der er så 
mange muligheder med folie, at 
det kan være svært at informere 
kunderne om det hele.“

Morten kan snakke om folie i flere 
timer og kalder sig selv for lidt af 
en folienørd, der har forenet flere 
hobbybetonede interesser til nu at 
være en levevej. „Du kan på kort tid 
lave noget, der virkelig skiller sig ud. 
Og det er nemt for kunden enten at 
stille bilen her hos os, eller at lade 
os komme og lave løsningen på 
stedet.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

SYNLIGE BILER PÆNT PAKKET IND

  JEG UDFORDRER 

MIG SELV I AT BRUGE 

PRODUKTERNE LIDT 

ANDERLEDES END ANDRE

  DET ER FANTASTISK 
AT MAN PÅ EN DAG 
ELLER TO, KAN ÆNDRE 
EN BILS UDSEENDE 
FULDSTÆNDIGT 
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Efter en omstrukturering er Anette 
Okkerholm Jensen fra årsskiftet in-
dehaver af Hekla Smede og Maskin-
værksted, mens den tidligere ejer, 
Henning Nielsen, beholder Hekla – 
HN Design og selv kører dette firma 
videre.

Henning er Anettes stedfar, og 
efter at han i november 2006 købte 
Hekla, startede Anette fire måneder 
senere på kontoret efter egentlig 
at være uddannet salgsassistent. 
„Henning lå på langs med dårlig ryg, 
så efter at jeg brugte en weekend 
på at betale regninger til banken, 
vidste han, at jeg godt kunne klare 
kontoret,“ fortæller Anette.

Unikt teamwork binder  
virksomheden sammen
Hekla er blandt andet kendt for 
brændeovnen „Bekkasinen“, der 
er produceret siden 1922, og for 
en solfanger lavet af tomme øl- og 
sodavandsdåser.

Seneste skud på stammen er en 
brændeovn til værksteder og andre 
større rum.

„Teknologisk Institut i Aarhus si-
ger, at det er den renest brændende 
brændeovn, de kender til. Den fyrer 
med piller, og vi „sad fast“ i godken-
delsessystemet 4-5 måneder, fordi 
de ikke vidste, om de skulle kalde 
den for en pille- eller en brænde-
ovn.“ Tankerne kredser nu om at 
udvikle en mindre varmende ovn til 
stuerne. „Vi laver ellers det samme 
som altid, hvor intet er for småt og 
intet for stort.“

Der er ni ansatte i Hekla Smede 
og Maskinværksted, mens Henning 
er sig selv i Hekla – HN Design, hvor 
han blandt andet tilbyder montage- 
og spunsarbejde og specialopgaver 
m.m. De to virksomheder hjælper 
fortsat hinanden med forskellige 
opgaver.

„Der er én 
ting, jeg ikke er 
god til,“ siger 
Henning. „Det 
er at give op. 
Jeg har stadig til 
gode at få tilbudt 
en opgave, som jeg måtte give op 
over for.“ Heller ikke kampen mod 
kræften opgav han og er netop 
vendt tilbage på arbejde efter at 
have brugt et halvt år på at vinde 
den kamp.

I øvrigt har alle ni medarbejdere 
i Hekla Smede og Maskinværksted 
hver sin sygdom at slås med. Fem 
af dem er fleksjobbere. „Vi gør me-

get for at hjælpe dem, der ikke har 
andre muligheder,“ siger Anette. De 
fem arbejder hver mellem 2 og 15 
timer om ugen. „En af vores bedste 
svejsere startede på kontoret som 
fleksjobber, men da det efter tre år 
også gav hende problemer, takkede 
hun ja til at komme på værkstedet. 
Vi har en helt anden optik over for 
hinanden, hvilket gør vores team-
work til noget unikt. Du skal måske 
være en smule småtosset for at tri-
ves her, men det er dog ikke noget 
krav, at du er syg.“

Vedholdenhed klarer  
både arbejde og sygdom
Det med ikke at give op har sam-
men med stædighed og vilje haft 

stor betydning 
for både gene-
rationsskifte og 
sygdomsforløb. 
Ingen af penge-
institutterne på 
Djursland ville 
være med efter 

ni måneders forhandlinger frem og 
tilbage, så Anette måtte til sidst til 
Randers for at finde et. Hun lider af 
fibromyalgi men har heller ikke her 
tænkt sig at give op.

„Jeg gik i 2012 med krykker og 
var periodisk lam i benene. Nu kan 
jeg gå 5-8 km – og 14 km på ferietu-
ren i et varmt land. Jeg går alt det, 
jeg overhovedet kan og prioriterer 

AT GIVE OP  
ER EN BY I RUSLAND

Ingen bump på vejen i 

Allingåbro får lov til at 

dæmpe optimismen for den 

nye indehaver af Hekla.

  VI LAVER ELLERS DET 

SAMME SOM ALTID, HVOR 

INTET ER FOR SMÅT OG 

INTET FOR STORT
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ellers arbejde frem for hjem og fritid, 
mens min mand, Michael Wester-
gaard-Jensen, gør alt hvad han kan 
for at hjælpe mig.“ Michael kigger 
ind fra køkkenet, 
hvor han lige har 
sat en kande 
kaffe over.

„Min far 
havde sclerose, 
og jeg fik af 
lægerne at vide, 
at jeg har tre 
procent risiko for også at få det, 
mens mit eventuelle barn ville have 
50 procent risiko. Da jeg som 11-

årig var vidne til min fars sygdom, 
besluttede jeg derfor allerede den-
gang, at jeg ikke ville have børn.“

I 2008, hvor Anette arbejdede 20 
timer om ugen, 
havde flere af 
de ansatte brug 
for en massør, 
og så tog hun 
lige den uddan-
nelse. „Jeg var 
selvstændig 
massør i to år 

men måtte stoppe igen på grund af 
sygdommen. Det gjorde simpelthen 
for ondt.“

Anette og Michael skal giftes til 
juni og august. De er vikinger og 
skal vies på vikingemarkedet på 
Ravnsborg i juni og i Vivild Kirke 
i august. De bor lige ved siden af 
kirken. „Så den dag behøver jeg ikke 
gå så langt.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  VI HAR EN HELT 
ANDEN OPTIK OVER FOR 
HINANDEN, HVILKET GØR 
VORES TEAMWORK TIL 
NOGET UNIKT

Indehaver Anette Okkerholm Jensen, Hekla Smede og Maskinværksted og Henning Nielsen, HN Design
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LETBANEN GIVER  
ARBEJDE TIL BUSSERNE

Indehaver Peter Karlson, Dit Busselskab
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Når Grenaabanen havde problemer 
med togtrafikken, sendte Midttrafik 
af og til bud efter Dit Busselskab for 
at køre med togpassagerer. Nu hvor 
hverken Grenaabanen eller letbanen 
kører på Djursland, går der ikke en uge, 
uden der er bud efter Dit Busselskab til 
at køre dubleringstrafik, når de normale 
busser og erstatningsbusserne for 
toget har kapacitetsproblemer.

„Vi kører de ventende passagerer 
frem til ét be-
stemmelsessted 
– eksempelvis til 
Aarhus Hoved-
banegård, og vi har 
faktisk en del ture 
på den konto,“ fortæller indehaver af 
Dit Busselskab, Peter Karlson.

På trods af at letbanen kommer til 
at køre oftere, er Peter spændt på, om 
togkapaciteten kan klare den forven-
tede passagerstigning. „Det bliver 
rigtig spændende at se, om der fortsat 
bliver behov for ekstra busser.“

Slog en ordentlig kolbøtte
Dit Busselskab startede i 2011 i 
Randers som Randers Turistbus men 
ændrede navnet, da man senere ryk-
kede til Hornslet.

„Selv om vi havde en sund og 
velfungerende forretning, slog det hele 
en ordentlig kolbøtte i 2016, da der 
blev indgivet konkursbegæring mod 
selskabet. Lige nu kan jeg ikke udtale 
mig nærmere om konkursen, da der 
kører en sag om det. Men det korte 
af det lange er, at vi lukkede lige op 
til påsken 2016 – og åbnede igen lige 
efter påske. Vi købte nogle af busserne 
tilbage, og vigtigst af alt blev ingen 
kunder svigtet.“

I dag er der syv busser og 22 an-
satte, og en stor del af opgaverne er i 
området Randers, 
Aarhus og Djurs-
land. „Jeg er helt 
stoppet med avis-
annoncering og gør 
i stedet meget ud af at være online på 
hjemmeside og Facebook – og bruger 
også mit store netværk.“

Bogholderiet blev lagt ud til revi-
sionsselskabet ECOR. „Det er en 
kæmpe lettelse og det bedste, vi 
nogensinde har gjort. Vi kan helt og 
aldeles koncentrere os om kunderne, 
og at det samtidig er billigere end at 
have en bogholder ansat er bare et 
ekstra plus.“

Chauffører med ja-hat på
Peter fortæller, at han kun ansætter 
chauffører med ja-hatten på. „Selv hvis 

noget er træls, smiler vi, og jeg er ret 
sikker på, at det er anderledes at søge 
job her end mange andre tilsvarende 
steder, fordi servicen vægtes så højt.“ 
På nær ved skolekørsel er der altid 
kaffe på kanden i busserne, selv om 
man ikke har bestilt det, og i stedet for 
at reklamere med 5-stjernede bus-
ser, reklamerer Peter med 5-stjernet 
service.

„Juleaftensdag havde vi to busser til 
at køre for Jason 
Watt, da han via 
Facebook havde 
inviteret svage og 
ensomme familier 
til at holde jul sam-

men med sig på Hotel Ry. Han sagde, 
at han faldt for det med den 5-stjer-
nede service.“

Det kræver en familie bag sig at være 
i branchen, da det ikke er et almindeligt 
8-16 job at køre bus. „Blandt andet 
derfor hænger de gode medarbejdere 
heller ikke på træerne. Jeg kører nor-
malt ikke selv, men juleaftensdag kørte 
jeg den ene af busserne, så en anden 
chauffør kunne holde jul.“

Både små og store opgaver
1. juledag var alle busser ude for at 
køre til julefrokoster, og mellem jul og 
nytår var stort set alt også ude til di-
verse sportsstævner. „Jeg kørte også 
1. juledag og startede kl. 17 for at køre 
folk fra Aarhus og Randers til enkebal 
på Pigernes Kro ved Onsild – og kørte 
dem retur kl. 1.“

Opgaverne veksler meget mellem 
små og store. „Lige nu er jeg ved at 
planlægge kørsel til en personalefest 
for Nordea i distrikt Østjylland til som-
mer, hvor folk skal samles op i hele 
Jylland. Antallet af busser kender jeg 
p.t. ikke, men det ser ud til at blive 

15-20 stykker.“ Ved 
så store opgaver 
indlejes kollegaer til 
at hjælpe. „Gene-
relt har vi et godt 

indbyrdes forhold til kollegaer og er 
gode til at hjælpe hinanden. Der er blot 
nogle enkelte undtagelser, og dem 
kender vi alle.“ 

Telefonen er åben døgnet rundt, så 
både de planlagte og de akutte opga-
ver kan løses. „Og vi sender ikke store 
regninger ved pludselige afbestillinger. 
Kommer der et afbud, er det rigtig 
træls, men vi smiler og håber, at der 
næste gang kommer en tur ud af det.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Så længe letbanen ikke kører til Grenaa er  

der ekstra arbejde til Dit Busselskab i Hornslet.

LETBANEN GIVER  
ARBEJDE TIL BUSSERNE

  VI KAN HELT OG 
ALDELES KONCENTRERE 
OS OM KUNDERNE

  SELV HVIS NOGET ER 

TRÆLS, SMILER VI
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SVÆRE ODDS HAR GIVET  

 GOD BALLAST

Leder Louise Brown, Frivilligværket
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Louise Brown har fået efternavnet efter sin morfar. Han 
skulle egentlig have heddet „Broen“ som de øvrige i 
familien, men en tastefejl byttede „e“ ud med „w“, og 
dengang rettede man ikke tilbage igen. Men Louise er 
nu også ret godt tilfreds med 
navnet.

„Jeg er opvokset i Langå 
og Stevnstrup alene med min 
mor,“ fortæller hun. „Min mor 
havde et alkoholproblem, og 
min far ville ikke vedgå fader-
skabet, så ham har jeg aldrig kendt, selv om min mor 
gerne ville have hjulpet med at finde ham. Men jeg var 
ikke interesseret, når han ikke ville mig.“

Alkohol har sat mange aftryk
Louise blev student i 1999 og flyttede til København i 
2001 og læste sprogvidenskab på universitetet. „Jeg 
ville også væk fra mor for ikke hele tiden at skulle passe 
på hende. Studiet krævede viljestyrke, da jeg kun havde 
syv timer om ugen, og samtidig var mor syg på grund 
af alkoholen og faldt jævnligt om. Jeg stoppede med 
studiet efter to år.“

Udadtil havde Louise en helt almindelig familie, men 
alkohol var en del af de fleste familiemedlemmers hver-
dag. „Set i bakspejlet tænker jeg trods alt på det som 
en god barndom.“

Da hun var 23 år, fik hendes mor en hjerneskade 
efter seks uger i koma. „Min mor kunne ikke længere 
snakke eller genkende mig. Min mormor lå på samme 
gang, uden at personalet vidste, at det var mor og dat-
ter. Min mormor døde tre måneder senere.“

I 2006 mødte Louise sin 
mand, Peter, og de forlod 
København for at flytte sam-
men i Randers, hvor de har boet 
siden.

„Min mors ene storebror 
døde i 2001 og den anden i 
2013, mens min mor døde i 2011 efter at have ligget 
med hjerneskaden i syv år. Efter min morfars død i 
2014 var hele den nærmeste familie væk, og så valgte 
jeg at opsøge min far.“ Hun fandt ham som tørlagt 
alkoholiker på Sjælland.

„Han har taget lidt skade af drikkeriet. Han er meget 
kærlig, men jeg kender ham jo ikke. På en måde vil jeg 
gerne have ham i mit liv, men det skal være på mine 
præmisser. Jeg skal passe på mig selv.“

Louise fandt også ud af, at hun har tre yngre søstre. 
Den ene, som læser til læge, har hun mødt.

Fuld fart på livet
„I skolen følte jeg mig anderledes og forkert uden 
dog at være blevet mobbet. Da jeg var 26 år så jeg et 

TV program om Mensa. Jeg genkendte en masse og 
tog en test – og blev medlem af Mensa. Vores datter, 
Havanna, er ni år og har kunnet læse i fire år. Hun er 
blevet testet og er også højt begavet, så nu har vi fået 

nogle redskaber, som jeg ikke 
havde.“

Havanna blev født i 2008, 
fem dage efter at Louise blev 
markedsføringsøkonom. Louise 
blev projektleder i projekt 
Følgesvend i 2009 og projektse-

kretær i Randers Regnskov i 2012, hvor hun om aftenen 
også læste HD i organisation og ledelse og blev færdig i 
2014. I 2015/16 tog hun en coach uddannelse og blev i 
februar 2016 leder af Frivilligværket – med 25 ugentlige 
timer.

Ved siden af lederjobbet tilbyder hun leder- og 
medarbejderudvikling i sit eget firma, BrownInstitute, 
og ved kommunalvalget for nylig stillede hun op for 
Venstre – og Peter for Liberal Alliance.

„Jeg forsøger hele tiden at blive klogere og var i 
efteråret til eksamen kl. 8.30 i en uddannelse som 
kostvejleder/slankekonsulent – få timer før jeg måtte 
begynde at hænge valgplakater op. Jeg er nu i gang 
med „Børn og overvægt“, en overbygning til uddannel-
sen. Vi kunne godt tænke os at lave noget i Frivilligvær-
ket for overvægtige børn – med fokus på hele familien.“ 

Louise siger, at hun altid overholder regler men gerne 
udfordrer dem. „Der skal også være plads til at lave fejl. 
Det lærer man af. Men fejlen må kun laves én gang. 
Ellers er man dum.“ Hun lægger stor vægt på at leve 
livet og køber gerne dyre vine. „Jeg vil hellere være 

ludfattig og have haft det sjovt 
end hele tiden at have stræbt 
efter noget bedre.“

Efter at have været med i 
meget teater og revy siden 
barndommen har det nu ligget 
stille nogle år. „Inden valgkam-

pen trænede jeg også fitness – 4-5 gange om ugen da 
det var vildest, og det må jeg snart i gang med igen.“

23. december fejrede Louise og Peter 11 års bryl-
lupsdag. „Vi blev viet på rådhuset i al hemmelighed. 
Bagefter tog vi hen på plejehjemmet til min mor, der 
ikke rigtig forstod noget og så hen til min morfar, der 
blev glad. Så købte vi kyllinger og pommes frites og fej-
rede det.“ Sankt Hans aften 2019 har de kobberbryllup. 
„Jeg er heldig at have fundet en mand, der kan holde 
mig ud, og til den tid holder vi en kæmpefest.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Leder af Frivilligværket stortrives med sit 

arbejde og søger hele tiden nye udfordringer.

  SET I BAKSPEJLET TÆNKER 

JEG TRODS ALT PÅ DET SOM 

EN GOD BARNDOM

  JEG ER HELDIG AT HAVE 

FUNDET EN MAND, DER KAN 

HOLDE MIG UD



Austin 7 sport special 1934
Topfart: 90 km/t (standard 40-60 km/t)
Teknik: 650 ccm
 7 skatteheste* – 30 danske hk
 350 kg
 6 volt selvstarter – kan også  
 startes med håndsving
*) I England betalte man vægtafgift pr. hk og var 
derfor gode til det med færre hk på papiret.

For tre venner nord for Randers 
kan det bare ikke blive engelsk nok 
– heller ikke bilerne. Kent Røjkjær 
er minkavler i 3. generation og har 
aldrig haft en ny bil – men har altid 
kørt i klassiske biler. Han kunne i 
dag ikke drømme om at køre andet 
end engelsk, og sammen med to 
ligesindede, suser de landevejene 
og racerbanerne tynde i deres 
veteranbiler. Kent kører i sin Austin 
7 sport special 1934, mens Michael 
har en MG TA fra 1936 og Thomas 
en Morris 8 racermodel fra 1934.

Kører i al slags vejr
„Michael og Thomas er lige så 
skøre og anglofile (en der elsker 
England og alt engelsk) som mig,“ 
fortæller Kent. „Jeg elsker at være 
mærkelig og gå engelsk klædt. Vi 
tager af sted til løb sammen, og når 
der ikke er løb, tager vi til en masse 
træf hen over sommeren.“ På trods 
af de åbne biler kører de i alt slags 
vejr. „Også hvis det vælter ned, så 
vandet står højt i bunden af bilen. 
Bilerne er ikke kun til pynt. De bliver 
passet og plejet som børn men 
skal bruges til det, de er beregnet 
til.“ Som værn mod vejrlig m.m. er 
Kent iført motorbriller, kasket og en 
engelsk pilotjakke.

Kent var til Classic Race i Aarhus 
og sagde derefter til Michael, at 
han næste år ville køre med – i en 
engelsk bil. Den fandt Kent på nettet 
og hentede den i England i 2010. Han 
kørte i den hjem til Danmark og har 

kun lavet almindelig vedligeholdelse 
på bilen, der har kostet 200 £ fra ny. 

Tidligere ejer skudt  
ned af tyskerne
Blandt bilens tidligere ejere var en 
engelsk pilot, og på siden af bilen 
ses markeringerne af, at han skød 
2½ tyske flyvere ned. Den halve 
skyldes, at de var to engelske fly 
om nedskydningen. „Han lod altid 
nøglerne sidde i bilen, så den var 
klar til kammeraterne, hvis han selv 
skulle blive skudt ned. Og det blev 
han – og døde ved styrtet.“ 

Michaels bil har også tilhørt en 
pilot, så derfor kalder de tre venner 
sig Airman Racing Team, og når 
de ikke er ude at køre, mødes de 
jævnligt og snakker biler og drikker 
whisky og portvin. Og så skal det 
da lige nævnes, at Kent kom med til 
Classic Race i Aarhus året efter – og 
vandt den historiske førkrigstids-
afdeling. Den klasse køres ikke 
længere i Aarhus, men det gør den 
til gengæld ved Rømø Motorfestival. 

„Man genoptog et gammelt 
løb på Rømø i 2016, og mig og 
Michael var med i 2017. Der var 
80 biler med, og det var et krav, at 
alle inklusive kørere, fotografer og 
journalister m.m. inde på køreområ-
det skulle være tidstypisk klædt. En 
fantastisk dag hvor vi virkelig kunne 
skabe os engelske i bedste engelske 
motorstil.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

 ANGLOFIL MINKAVLER  

KØRER SELVFØLGELIG ENGELSK
Uanset vind og vejr er Kent Røjkjær  
altid klar til at køre en tur med de skøre.
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Fårup Betonindustri A/S
Randers Kommune har ud-
delt Erhvervsprisen 2017 til 
betonvirksomheden Fårup 
Betonindustri A/S for at være 
en virksomhed, der skaber 
resultater til gavn og glæde 
for hele kommunen.

Bila
Automatiseringsvirksom-
heden Bila har åbnet i nye 
lokaler på Langelandsvej 6 
i Randers, hvor der er både 
salgs- og projektkontor og 
showroom.

Centrum Grafisk
Bogbinderiet Centrum Grafisk 
Færdiggørelse A/S er blevet 
sikret overlevelse, efter de i 
første omgang blev erklæret 
konkurs. Det betyder imidler-
tid, at kun halvdelen af de 60 
medarbejdere kan fortsætte i 
deres stillinger.

Randers Affaldsterminal
Randers Affaldsterminal har 
modtaget VEU-Center Midt-
østs efteruddannelsespris for 
dets indsats med at efter-
uddanne 32 medarbejdere i 
bl.a. dansk, samarbejdskultur 
og konflikthåndtering.

Randers Realskole
Realskolen har opkøbt nabo-
ejendommen og udvider med 
3000 kvadratmeter. Ejendom-
men bliver overtaget pr. 1. 
april 2018, hvorefter man vil 
gå i gang med planlægningen 
af en stor ombygning.

Hal 4
Byggeriet af den nye multi-
arena Hal 4 i Randers har 
været standset efter proble-
mer med finansiering, men 
forventes nu at stå klar til 
åbning i september 2019.

Centerlak og Ranlak
De to lakeringsvirksomheder, 
Centerlak og Ranlak, har slået 
sig sammen under ét tag på 
Hadsundvej i Randers.

Systemcenter Randers
Systemcenter Randers har 
overtaget virksomheden XPI 
ApS‘ aktiviteter pr. 1. januar 
2018. Stifter af XPI Asger de 
Neergaard Bonde ansættes 
samtidig i virksomheden.

Memphis Mansion Randers
Spisestedet Highway 51 Di-
ner, der er en del af Memphis 
Mansion i Randers, udvider 
med endnu en diner. Den 
kommer til at ligge i Vejle på 
den tidligere Vejlegården og 
åbner efter planen i foråret 
2018.

Henriettelund
Danæg har overtaget ægpak-
keriet Henriettelund i Randers 
pr. 1. januar 2018 efter Jens 
Andreasen, der har drevet 
virksomheden siden 1967. 
Danæg fortsætter med at 
distribuere æggene under 
navnet Henriettelund.

Pedersen og Nielsen
Bilfirmaet Pedersen og 
Nielsen har opkøbt Hansen 
Møblers lokaler pr. 1.  februar. 
De skal anvendes til et brugt-
vognscenter, med plads til 
250-300 biler. De forventer, 
at centret vil stå klar i løbet af 
foråret 2018.

Bilka
Bilka har nu sat dato for åbnin-
gen af det nye hypermarked i 
Randers Storcenter. Det bliver 
den 3. august 2018.

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
39229269 Meldgaard & Larsen Spentrup ApS ..........................................................09.01.2018
39226545 Nordic Healthcare IVS................................................................................09.01.2018
39221241 JobInn ApS .................................................................................................08.01.2018
39217821 GG Setup ApS ............................................................................................05.01.2018
39211696 PRO Developments Projekt ApS ...............................................................04.01.2018
39209462 MT Maler service IVS ................................................................................03.01.2018
39209055 MASU Consult ApS ...................................................................................03.01.2018
39208768 Hvalpetræning i Børnehøjde IVS ...............................................................03.01.2018
39207982 Provan IVS ..................................................................................................03.01.2018
39207613 Windabra ApS ............................................................................................03.01.2018
39206870 Creative Magic ApS ...................................................................................03.01.2018
39204940 PAJ Construction IVS ................................................................................02.01.2018
39203790 Tømrermester Henning Søndergaards Eftf. ApS ......................................02.01.2018
39201933 Tegnestuen CSEM IVS ..............................................................................02.01.2018
39200228 Linda Tietze Consult IVS ............................................................................01.01.2018
39196662 R2 Transport ApS ....................................................................................... 29.12.2017
39195542 Boligogjob.dk ApS ..................................................................................... 28.12.2017
39193833 Johannsen Advokatanpartsselskab...........................................................28.12.2017
39193531 This agency IVS ......................................................................................... 27.12.2017
39191954 JO Smed og montage IVS ......................................................................... 27.12.2017
39187868 TO-BYG IVS ................................................................................................ 22.12.2017
39183897 Prounit ApS ................................................................................................ 21.12.2017
39179164 Kukuk ApS .................................................................................................. 20.12.2017
39175851 V Energy A/S .............................................................................................. 19.12.2017
39175223 Vinderslev Group A/S ................................................................................ 19.12.2017
39172046 Randers Sports College ApS ..................................................................... 18.12.2017
39169878 JeLu ApS .................................................................................................... 18.12.2017
39165775 Kvik Køkken Randers ApS ......................................................................... 15.12.2017
39165376 Customize ID ApS ...................................................................................... 15.12.2017
39165244 PCD Administration IVS ............................................................................. 15.12.2017
39158191 08.12.2017 ApS .......................................................................................... 13.12.2017
39156474 Fam Sommer Group IVS ............................................................................ 12.12.2017
39156148 Liquorisius IVS ........................................................................................... 12.12.2017
39155257 MyPretium IVS ........................................................................................... 12.12.2017
39151685 Bachs Gulvservice IVS ................................................................................11.12.2017
39147548 Centrum Bogbind A/S ................................................................................08.12.2017
39146339 City Kiosk Randers ApS .............................................................................08.12.2017
39144964 Brugbar Tech IVS ....................................................................................... 07.12.2017
39144395 Ny Golden House Restaurant ApS ............................................................ 07.12.2017
39138352 Seize-It IVS .................................................................................................05.12.2017
39135809 CM Wind Consult ApS ...............................................................................05.12.2017
39135051 Abyg og Montage ApS ..............................................................................04.12.2017
39128349 COLDNORDIC IVS..................................................................................... 01.12.2017
39127091 Nybo Revision ApS .................................................................................... 01.12.2017
39120852 SIV Handel ApS .......................................................................................... 29.11.2017
39120380 By Tine Kust ApS ....................................................................................... 29.11.2017
39118270 Kronjyllands Forsikring Agentur IVS .......................................................... 28.11.2017
39115980 Falbeparken C4 ApS ...................................................................................27.11.2017

Selskabsændringer
31428416 MALERFIRMA KRAGH & REVSBÆK ApS ........... 08.01.2018 virksomheden opløst
30590139 KK RANDERS MIDTPUNKT ApS .......................... 05.01.2018 virksomheden opløst

30488199 Selskabet af 26. marts 2007 ApS.......................... 05.01.2018 virksomheden opløst
37440124 BB Møbler IVS ....................................................... 05.01.2018 virksomheden opløst
30352394 D.D. ApS ................................................................. 05.01.2018 virksomheden opløst
28655819 Aktieselskabet af 29.6.2006 ................................. 05.01.2018 virksomheden opløst
36547774 PROTECTTEAM IVS .............................................. 05.01.2018 virksomheden opløst
37546771 Okin IVS ................................................................. 05.01.2018 virksomheden opløst
37450367 GameTechSolutions IVS ........................................ 05.01.2018 virksomheden opløst
33356234 EMDRUPBORG MODUL ApS ................................ 03.01.2018 opløst ved erklæring
37187119 IAM Marketing IvS ...................................................29.12.2017 opløst ved erklæring
19415902 Anpartsselskabet af 27.06.1996 ...........................28.12.2017 Konkursdekret afsagt
37874248 CAC Danmark ApS ...................................................28.12.2017 opløst ved erklæring
37324388 GN Consult & Regnskab ApS ................................27.12.2017  virksomheden opløst
32940668 CHANGE2AFRICA ApS .........................................23.12.2017 Konkursdekret afsagt
37326275 Datoselskabet af 14.12.2017 IVS ........................... 21.12.2017 Konkursdekret afsagt
29323623 JYSK BIOENERGI ApS ................................... 21.12.2017 Anmodning om opløsning
33583826 KJAERGAARD.COM ApS .............................. 21.12.2017 Anmodning om opløsning
31486599 RISHØJ BYG ApS .................................................. 20.12.2017 Konkursdekret afsagt
33356226 EMDRUPBORG BOLIG ApS ...................................20.12.2017 opløst ved erklæring
29695075 MICHNININO INTERNATIONAL ApS ....................18.12.2017 virksomheden opløst
33253443 NGH ApS - NORDISK GODS HÅNDTERING .........18.12.2017 virksomheden opløst
25572173 BRINGSVERD TRADING ApS ................................18.12.2017 virksomheden opløst
32304796 NORDHAUG ApS ....................................................18.12.2017 virksomheden opløst
33391676 HH LASERSERVICE ApS........................................18.12.2017 virksomheden opløst
32318029 5D SCANDINAVIA ApS ...........................................15.12.2017 opløst ved erklæring
35665684 GLADE ROLLINGER ApS ........................................14.12.2017 opløst ved erklæring
38114042 Infinivizion ApS ...................................................... 13.12.2017 Konkursdekret afsagt
37897418 Blogreach IVS......................................................... 13.12.2017 Konkursdekret afsagt
30194535 LINDS TØMRERFIRMA ApS ................................. 13.12.2017 Konkursdekret afsagt
33769733 INNOVISIO ApS ......................................................13.12.2017 virksomheden opløst
37246824 DS Auto IVS ........................................................... 12.12.2017 Konkursdekret afsagt
34614865 ASK WHY ApS ................................................10.12.2017 Anmodning om opløsning
38130137 Hacksystemet.dk IVS .....................................10.12.2017 Anmodning om opløsning
37340162 PREJ Aps ........................................................10.12.2017 Anmodning om opløsning
37506311 Skinned IVS .....................................................10.12.2017 Anmodning om opløsning
37635162 WPC International IVS ....................................09.12.2017 Anmodning om opløsning
38166697 JT Total Entreprise IVS ...................................09.12.2017 Anmodning om opløsning
38121103 Normalvis IVS .................................................09.12.2017 Anmodning om opløsning
36685476 Topclean ApS ......................................................... 07.12.2017 Konkursdekret afsagt
37661228 Tattoo Crazy Tattoo IVS .................................. 07.12.2017 Anmodning om opløsning
36422769 LYNGBLOMSTEN, UDBYNEDER ApS .......... 07.12.2017 Anmodning om opløsning
37289167 Overgaard Tech ApS ....................................... 07.12.2017 Anmodning om opløsning
35522166 Handelsselskabet af 1. september 2017 ApS .......06.12.2017 Konkursdekret afsagt
37188662 Multi-Mac ApS ................................................06.12.2017 Anmodning om opløsning
36918977 Port Survey IVS ................................................. 06.12.2017  virksomheden er opløst
15646438 DE.VISION REKLAMEBUREAU A/S ................ 06.12.2017  virksomheden er opløst
29525307 VINGO ApS ..............................................................06.12.2017 Likvidation vedtaget 
21358738 GRAFISK TEGN ApS .............................................. 06.12.2017 virksomheden opløst
36436727 GAJHEDE DESIGN IVS ......................................... 02.12.2017 Konkursdekret afsagt
34489769 KA INNOVATION ApS ............................................. 01.12.2017 Likvidation vedtaget
25076680 Afv. Selskabet CGF af 28. november 2017 A/S .... 01.12.2017 Konkursdekret afsagt
37800678 LB Malerfirma IVS ................................................. 29.11.2017 Konkursdekret afsagt
36424265 Afv. Selskabet AM ApS ......................................... 29.11.2017 Konkursdekret afsagt
37319090 Msc Consulting IVS ............................................... 24.11.2017 Konkursdekret afsagt

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.



24 www.randersbiz.dk · jan/feb 2018Ajour

Alle data er indhentet i perioden 
23.11.2017 - 05.01.2018
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdat. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

3K MONTAGE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,7)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

A.K. IVERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 7,5 (8,1)
Resultat før skat 0,6 (0,8)
Egenkapital 8,4 (8,0)
Antal ansatte 15

AB STILLADS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 3,3 (4,4)
Resultat før skat 0,6 (1,1)
Egenkapital 0,5 (0,9)
Antal ansatte 7

AKSEL BACH APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat 0,0 (-0,4)
Egenkapital 2,8 (2,9)
Antal ansatte 3

AKTIESELSKABET J.N. BECH
Regnskabsafslutning 31-8-2017 
Bruttofortjeneste 15,1 (13,8)
Resultat før skat 4,2 (3,1)
Egenkapital 22,4 (19,6)
Antal ansatte 20

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

AUTOMOBILHUSET. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 12,4 (11,4)
Resultat før skat 3,7 (3,1)
Egenkapital 9,9 (8,0)
Antal ansatte 20

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

BOGBINDERIET CENTRUM A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat -4,7 (0,1)
Egenkapital -0,8 (3,2)
Antal ansatte 3

BOSIMA APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 3

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

BRDR. SØBY APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,3)

Resultat før skat 0,4 (0,0)
Egenkapital 0,4 (0,1)
Antal ansatte 3

BYGGEFIRMAET FRITZ KRISTENSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,8 (3,8)
Resultat før skat 1,1 (0,9)
Egenkapital 6,1 (5,2)
Antal ansatte 7

CABINET SYSTEM A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 6,8 (5,3)
Resultat før skat 2,3 (1,3)
Egenkapital 5,1 (5,1)
Antal ansatte 15

COMBI-INDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,0)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 2,5 (2,4)
Antal ansatte 7

CONFAC A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,0 (38,6)
Resultat før skat 27,5 (27,3)
Egenkapital 54,1 (42,7)
Antal ansatte 64

CONSEPT APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital -0,4 (-0,4)
Antal ansatte 3

DAN-LIST A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 7,5 (7,2)
Resultat før skat 0,9 (0,3)
Egenkapital 10,5 (9,9)
Antal ansatte 20

DANISH CROWN A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1.734,0 (2.009,0)
Resultat før skat 734,0 (418,0)
Egenkapital 2.716,0 (2.038,0)
Antal ansatte 6289

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

EM AUTOCENTER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,1)
Resultat før skat 1,4 (1,2)
Egenkapital 2,5 (1,4)
Antal ansatte 3

EN OG EN HEL DEL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,8)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,0 (-0,2)
Antal ansatte 3

ENTREPRENØRFIRMAET JOHS. 
SØRENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,6)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital -0,0 (0,0)
Antal ansatte 3

FALBEPARKEN C2 APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,4 (-0,0)
Resultat før skat 1,6 (-1,2)
Egenkapital 0,3 (-0,9)

Antal ansatte 3

FBR1 A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,9 (1,6)
Resultat før skat 1,0 (-0,1)
Egenkapital 0,8 (0,1)
Antal ansatte 7

FISKBÆK LASTVOGNS-SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,3)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,1)
Antal ansatte 10

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

FJORDBLINK SWIMMING POOLS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,9 (3,9)
Resultat før skat -1,8 (-0,8)
Egenkapital -5,0 (-4,0)
Antal ansatte 9

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

FRILAND A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 14,8 (14,0)
Resultat før skat 4,9 (6,7)
Egenkapital 30,5 (31,3)
Antal ansatte 15

GJERLEV AUTOSERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 3

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

HEDEBO H.J. A/S. INGENIØR OG 
ENTREPRENØRFIRMA
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,5 (6,9)
Resultat før skat -1,5 (1,7)
Egenkapital 1,8 (3,0)
Antal ansatte 7

HEIN & SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 7,7 (8,6)
Resultat før skat 0,1 (0,5)
Egenkapital 4,5 (4,5)
Antal ansatte 15

HORNBÆK EL-FORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 11,1 (11,7)
Resultat før skat 0,5 (1,2)
Egenkapital 5,5 (5,1)
Antal ansatte 23

INGENIØRFIRMAET POUL TARP A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 30,8 (32,7)
Resultat før skat 6,1 (2,4)
Egenkapital 22,2 (17,6)
Antal ansatte 60

ISOMATIC A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,4)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 0,8 (1,8)
Antal ansatte 7

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

JENSENPLUS.DK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,5)
Resultat før skat 1,3 (1,0)
Egenkapital 1,1 (0,9)
Antal ansatte 7

JOHN SLOTH VVS OG BLIK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,1)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 3

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

KRONJYLLANDS CAMPING & 
MARINE CENTER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 7,9 (7,9)
Resultat før skat 0,9 (1,1)
Egenkapital 4,1 (3,4)
Antal ansatte 15

KRONJYLLANDS MALERFIRMA A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 8,5 (7,0)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 35

KVIK CENTER RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,5)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 1,6 (1,2)
Antal ansatte 15

KVIK REGION MIDT A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 6,3 (6,7)
Resultat før skat 1,6 (1,2)
Egenkapital 2,9 (1,7)
Antal ansatte 10

KØBMANDEN ØSTER TØRSLEV APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,7)
Resultat før skat -0,2 (0,2)
Egenkapital 0,7 (1,1)
Antal ansatte 35

L.M. STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 13,7 (15,8)
Resultat før skat 0,8 (1,9)
Egenkapital 6,5 (5,6)
Antal ansatte 35

LARS RASMUSSEN AUTO APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,0)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 3

LIS ANN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
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Bruttofortjeneste 2,7 (2,5)
Resultat før skat 0,1 (-0,2)
Egenkapital 1,3 (1,2)
Antal ansatte 15

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

LÆDERCENTRET RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

MARCUS ÅRHUS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,7)
Resultat før skat -0,6 (-0,3)
Egenkapital -0,3 (-0,1)
Antal ansatte 7

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

MELDGAARD & LARSEN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,6)
Resultat før skat 1,5 (2,3)
Egenkapital 12,9 (12,0)
Antal ansatte 7

MLN KONSULENT A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste -0,6 (2,2)
Resultat før skat -0,0 (0,9)
Egenkapital 6,6 (6,6)
Antal ansatte 3

MONTAGE-BYG APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,5)
Resultat før skat 0,2 (-0,0)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 3

MULTI-LIVING AF 2014 APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,2)
Resultat før skat -1,3 (-2,4)
Egenkapital -1,1 (0,2)
Antal ansatte 7

MURERMESTER JENS OLE PEDER-
SEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,4 (2,6)
Resultat før skat 1,0 (0,1)
Egenkapital 1,4 (0,6)
Antal ansatte 7

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

NV-RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 18,3 (21,9)
Resultat før skat 12,7 (9,3)
Egenkapital 91,9 (90,1)
Antal ansatte 19

ONLINEBRAND APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,7)
Resultat før skat -0,0 (-0,2)

Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

PROINFO A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 5,3 (7,9)
Resultat før skat -14,4 (-12,3)
Egenkapital 3,0 (7,1)
Antal ansatte 35

PROINFO IT-DRIFT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,2)
Resultat før skat 1,1 (1,0)
Egenkapital 2,5 (1,6)
Antal ansatte 3

PROSERVICES A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,6 (-0,6)
Antal ansatte 3

RANDERS ARKITEKTEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 6,8 (5,0)
Resultat før skat 1,6 (1,3)
Egenkapital 1,9 (1,6)
Antal ansatte 15

RANDERS HH A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,9 (1,2)
Resultat før skat -0,5 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 15

RANDERS HK A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 5,8 (6,0)
Resultat før skat -1,8 (-1,3)
Egenkapital 1,0 (2,7)
Antal ansatte 35

RANDERS PAVA- & AUTOGLAS 
CENTER APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,2)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 0,7 (0,7)
Antal ansatte 3

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

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

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

SØREN LUND MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 7,2 (6,9)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 7,9 (7,9)
Antal ansatte 25

THORDAL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,5)
Resultat før skat 0,5 (-0,0)
Egenkapital 0,9 (0,6)
Antal ansatte 3

THORTRANS RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 72,8 (59,3)
Resultat før skat 1,9 (4,7)
Egenkapital 19,3 (16,6)
Antal ansatte 110

TIMM MØBLER. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,4)
Resultat før skat 0,1 (-1,0)
Egenkapital 1,6 (1,6)
Antal ansatte 7

TRANSPORT.NET APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 5,5 (5,0)
Resultat før skat 1,4 (1,2)
Egenkapital 1,6 (1,5)
Antal ansatte 14

TULIP FOOD COMPANY A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 654,0 (670,0)
Resultat før skat 159,0 (269,0)
Egenkapital 1.411,0 (1.391,0)
Antal ansatte 1061

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

VITO STEEL A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 5,5 (4,9)
Resultat før skat 0,3 (-1,3)
Egenkapital 3,2 (0,7)
Antal ansatte 11

VULKAN DÆK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 6,5 (6,3)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 4,7 (4,7)
Antal ansatte 14

VÆRUM STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,8 (1,8)
Resultat før skat -0,5 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,5)
Antal ansatte 15

XAFIR A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,2)
Resultat før skat -4,8 (-2,6)
Egenkapital -4,2 (0,6)
Antal ansatte 11

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

ØSTJYSK BOLIG- OG ERHVERVS-
UDLEJNING APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,8)
Resultat før skat 1,6 (1,8)
Egenkapital 1,4 (-6,7)
Antal ansatte 3

WWAAGE LANNGS FABRIKER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 8,1 (7,0)
Resultat før skat 1,7 (1,1)
Egenkapital 3,2 (1,9)
Antal ansatte 12

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Søg Kort Solgte Find mægler Markedsindeks Nyheder Inspiration Tvangsauktioner

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:

Prisen på københavnske

lejligheder er steget hver

måned i to år

Nøgletal fra Boligsidens

Markedsindeks december

2017

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% 4,2%

Randers Villa/Rækkehuse 1,2% -2,3%
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Ønsker du mere statis… Pressemeddelelser Boligsidens Markedsi…
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Ønsker du mere statis… Pressemeddelelser Boligsidens Markedsi…

� Log ind �Opret bruger

Søg Kort Solgte Find mægler Markedsindeks Nyheder Inspiration Tvangsauktioner

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:

Prisen på københavnske

lejligheder er steget hver

måned i to år

Nøgletal fra Boligsidens

Markedsindeks december

2017

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:

Salgstid

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Danmark × Randers ×

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse ×

Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse 0,8% -6,8%

Randers Villa/Rækkehuse -4,9% 3,3%
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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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Den 67-årige virksomheds-
ejer Niels Mikael Mikkelsen 
startede savværket på en 
stor gård i landsbyen Rejstrup 
efter stort træfald i sin skov 
grundet en kraftig storm i 
80’erne. Så begyndte han at 
lave legehuse, som straks 
blev populære. Det udviklede 
sig til en hurtigtvoksende virk-

somhed, der i dag producerer 
og sælger legeredskaber af 
træ til skoler og institutioner i 
hele landet.

I dag er selve savværket 
nedlagt. Virksomheden skover 
ikke selv sit træ længere. „Vi 
køber primært Douglasgran, 
som vi selv skærer op, høvler 
og forarbejder. Det bliver også 
tørret på vores eget lager,“ 
forklarer bogholder og blæk-
sprutte Stine Madsen, der i 
samarbejde med Niels sørger 
for, at tingene sker efter 
planen i virksomheden. Derfor 
gav det også mening at slå de 
to virksomheder sammen.

Frihed under ansvar
De fleste af de otte medarbej-
dere har været i virksomhe-
den i mange år. Derfor har det 
også givet pote at lade alle 
ansatte arbejde med frihed 
under ansvar inden for hver 
deres arbejdsområde. Det 
sparer en del tid og giver sam-
tidig medarbejderne større 
arbejdsglæde.

Omkostningsbarbering
Det sidste år har Stine og kol-
legerne haft fokus på at holde 
leverandører op på de aftalte 
kostpriser. Emballageafgifter, 
olietillæg, told og andre ekstra-
udgifter skal være inkluderet, 
når varerne leveres.

Lageret er ifølge Stine ble-
vet minimeret. „Lager er en 
uddøende race. I dag kan vi 
få dag-til-dag levering alle ste-
der. Samtidig er efterspørgs-

len på forskellige varer kun 
stor i en relativ kort periode, 
efter de er præsenteret som 
nyheder. Derfor er det vigtigt 
ikke at brænde inde med et 
stort lager.“

Nichen er fleksibilitet
Virksomhedens træ-legered-
skaber kan sammensættes 
på et hav af måder. „Det kan 
udbygges, sættes sammen 
og varieres. Vi har ikke faste 
tilbud som de fleste konkur-
renter, men sammensætter 
en komplet løsning efter 
behovet. Vi har bl.a. over 30 
forskellige modeller indenfor 
kategorien gyngestativer. 
Kunden kan selv bestemme 
klatresystem, udseende og 
udbygning. Det sker rigtig tit, 
at de gerne vil have noget 
mere sat på systemet, så 
f.eks. også børnehave eller 
vuggestue kan bruge skolens 
legeplads.“

Øget efterspørgsel
De fleste opgaver kommer 
gennem indkøbsaftaler med 
pt. 18 kommuner. Men Stine 
forklarer, at virksomheden 
også samarbejder med mange 
andre kommuner over hele 
landet, der ikke er indkøbs-
aftale med. „Vi har øget salget 
meget det sidste år, fordi efter-
spørgslen er vokset. For nylig 
lancerede vi et nyt koncept til 
vuggestuer, hvor det hele er 
mindre og tilpasset de små 
børn, netop fordi vi har fået en 
del forespørgsler på det.“

Rejstrup Savværk Lille Bjørn ApS
Rejstrupvej 52,
8920 Randers NV

Regnskabsafslutning  30-9-2017

Bruttofortjeneste 4,5 (0,5)

Resultat før skat 1,7 (0,0)

Egenkapital 3,4 (2,1)

Antal ansatte 7
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Hjemmeside: www.rejstrup.dk CVRnr.: 14350489
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Rejstrup Savværk Lille Bjørn ApS
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Succes med fusion  
og omkostningsfokus
Rejstrup Savværk Lille Bjørn ApS har sidste år fusioneret to virksomheder til ét 

selskab. Samtidig har tættekammen været fremme i forhold til omkostnings-

minimering og opstramning af aftaler med underleverandører.

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.

Rådgivernetværk
27. februar kl. 7.30-9.30, sted endnu 
ukendt.
Emnet til februar måneds Rådgiver-
netværk er endnu ikke fastlagt.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 26. februar kl. 16.00.

Rådgivernetværk
20. marts kl. 7.30-9.30, sted endnu 
ukendt.
Emnet til marts måneds Rådgiver-
netværk er endnu ikke fastlagt.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 19. marts kl. 16.00.

NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk

Stine Madsen,  
Rejstrup Savværk Lille Bjørn ApS
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FKSSlamson
Lars Fuglsang er tiltrådt som 
afdelingsleder for FKSSlam-
sons afdelinger i Randers, 
Silkeborg og Skive pr. 1. 
december 2017, efter at have 
været ansat i virksomheden 
siden 1997. Han afløser Alex 
Bentmann Ernstsen, der har 
valgt at gå på pension.

Verdo

Anders Duerlund (55) er ny 
afdelingsleder for Verdos af-
deling for GIS (Geografiske In-
formations Systemer). Anders 
har tidligere arbejdet 10 år ved 
Nyfors og 15 år ved COWI og 
er uddannet landinspektør.

Jens Ole Hougaard (51) er ny 
kraftværkschef hos Verdo i 
Randers. Han har arbejdet i 
virksomheden siden 1995 i 
forskellige stillinger.

Randers Cityforening

Morten Illum Skaarup er 
blevet ny formand for Randers 
Cityforening, efter Morten 
Arnesen har trukket sig fra 
posten for at blive kommerciel 
chef i Randers FC. Morten er 

filialdirektør i Danske Bank på 
Østervold.

Randers Social- og 
 Sundhedsskole

Randers Social- og Sundheds-
skole har valgt at ændre i sin 
organisationsstruktur ved at 
fjerne mellemledere og i 
stedet ansætte tre overord-
nede chefer. Ann Taul 
Andersen er chef for indgang 
og fastholdelse, René Dybdal 
er udviklingschef og Céline 
Kragh Vissing er ny chef for 
pædagogisk assistentuddan-
nelse og før-indgang.

Geopartner  
 Landinspektører
Anne Kristine Munk Mou-
ritsen er blevet ansat som 
landinspektør ved Geopartner 
Landinspektører i Randers ef-
ter to år i Aalborg-afdelingen, 
hvor hun samtidig har været 
adjunkt ved Aalborg Univer-
sitet. Hun har tidligere været 
medejer af et andet landin-
spektørfirma i Randers.

 Vækst Navn By Antal
 i %   kåringer

570,9 OnlinePOS ApS Randers NV 3

487,7 I-Doc-1 ApS Randers SV 1

402,2 Focus Moduler A/S Randers SØ 1

291 Db Randers I ApS Randers C 1

273,4 My Home 8 A/S Fårup 1

233,3 Tømrerfirmaet Nørris ApS Randers NØ 1

228,6 Pk Transport A/S Randers SV 2

223 Heine Bjerre, Tømrer og Snedker ApS Fårup 1

213,5 Campen Auktioner A/S Randers NV 1

210,1 Skalmstrup Maskinstation ApS Randers NØ 1

209,5 Nyt Syn Torvegade ApS Randers C 1

198 Ejersbo Isolering A/S Randers NØ 1

195,3 My Home 4 A/S Randers C 1

180,5 My Home 3 A/S Fårup 2

180,3 SAC Service Center Midt/Øst ApS Randers NV 1

168 Entreprenørfirmaet Krc Randers ApS Randers SV 1

157,2 Atea Transport ApS Randers NØ 3

153 Café K ApS Randers SØ 4

150,1 Fabrika A/S Randers SV 1

149,5 C & S Security ApS Randers SV 2

141,1 Danish Coffee & Tea ApS Randers NØ 1

138,3 Ot Transport ApS Fårup 2

136,5 Carelink A/S Randers SØ 1

133,4 Cn Engineering ApS Randers NV 1

132,3 Heiring A/S Randers NV 1

130,6 Tinggaard A/S Havndal 1

126,1 O. J. Agentur ApS Randers NV 1

122,4 Care Retail ApS Randers SV 2

120,6 SR Food A/S Randers SØ 6

119,1 BioNutria Danmark ApS Fårup 3

116,9 Tj VVS & Blik ApS Randers NV 2

115,1 Helsted Special Rengøring ApS Randers NV 4

108,4 Randers Arkitekten ApS Randers C 2

108,1 Innovation Living A/S Randers NØ 2

107,9 Tolstrup & Hvilsted ApS Randers NV 2

106,9 Autoa A/S Randers NV 3

104,9 Gardin Lis ApS Randers SØ 1

103,2 Albers-Hansen Danmark A/S Randers SØ 2

102,2 Co4 Maskinfabrik A/S Randers SV 3

100,9 Kronjyllands Taxabus ApS Randers NØ 5

Fra 33 til 40 
Gazeller i Randers
Ikke færre end 44 Gazeller har 
Børsen udnævnt i Randers 
i 2017, hvoraf 19 har været 
med på listen tidligere. Den 
absolutte veteran er SR Food 
A/S, der er med for sjette 
gang. Topscorer er Online-
POS ApS, der har præsteret 
en vækst på godt 570 pct. og 
er med for tredie gang.

Antallet er iøvrigt det næst-
højeste i regionen. „At vi nu 
kun overgås af Aarhus i antal-
let af gazeller er enormt flot. 

Det betyder, at vi bevæger 
os hastigt fremad og faktisk 
nu er med helt fremme, når 
det kommer til væksteliten. 
Skal vi gøre det endnu bedre i 
Randers, så har vi brug for så 
mange stærke gazeller som 
muligt. Derfor er gazellelisten 
fantastisk dejlig læsning igen 
år,“ sagde tidligere borgme-
ster Claus Omann Jensen, da 
Randers Kommune fejrede 
Gazellerne med en reception.
Kilde: Dagbladet Børsen A/S
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Sag 5077RInvesteringsejendom.

NYHED

Randers NV - Mariagervej 66/Anemonevej
Registreret småhus ejendom beliggende i
den nordlige del af Randers. Området er blan-
det med en del etageejendomme og en-fami-
lieboliger samt dagligvarerbutikker. Indehol-
der 4 erhvervs- og 9 beboelseslejemål.

TIL SALG

Kontantpris kr. 12.950.000
1. års nettoafkast % 6,08
Etageareal m2 1.444

Randers tlf. 7020 3911

Sag 5056RProduktion og lager.

Randers NV - Glarbjergvej 39
Erhvervsejendom til f.eks. håndværk, monta-
ge, B2B-salg, forretningssted, foreningsfor-
mål m.v. I 2010 er loftet efterisoleret, isat
trævinduer og vindfang. Frihøjde ca. 3 meter.
Trykluftanlæg. Nyere aluhejseport.

TIL SALG

Kontantpris kr. 1.250.000
Etageareal m2 248
Grundareal m2 794

Randers tlf. 7020 3911

Sag 7649Butik og detail.

Randers C - Middelgade , st.
Velbeliggende butikslejemål i strøggade vel-
egnet til mange detailhandelsformål. Butik-
ken har fuld facade med to store udstillings-
vinduer. Lejemålet overtages nymalet overalt
og med ny gulvbelægning efter aftale.

TIL LEJE

UDLEJET

Sag 7003R-5Kontor og klinik.

NYHED

Randers C - Toldbodgade 3, 5.
Kontor-/kliniklejemål beliggende på øverste
etage i større kontorejendom med facadebe-
liggenhed. Gode tilkørsels- og parkeringsfor-
hold. Handicapvenlig adgang. Hele ejendom-
men kan ligeledes købes til investering.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 623.000
Etageareal m2 890

Randers tlf. 7020 3911

Sag 6433Projektejendom.

Randers C - Vestergrave 31
Projektejendom beliggende i rolig gade i midt-
byen tæt på strøggader og rådhuset. Hoved-
bygning opført i 4 plan og udnyttet tagetage.
Sidebygning i et plan og udnyttet tagetage.
Fælles parkering i gården.

TIL SALG

SOLGT

Godt nytår!

Kontakt os på telefon 7020 3911 og hør nærmere

Det har været et indholdsrigt 2017 med mange spæn-
dende afsluttede sager. Der er tydelige tegn på øget 
aktivitet i Randers, og vi er optimistiske i forhold til 
fortsat fremgang i 2018. 

Vi varetager alle opgaver i forbindelse med køb, salg, 
udlejning, vurdering, rådgivning og projektudvikling af 
erhvervsejendomme. 
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