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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

www.tradium.dk

UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE

Udvikling i LEDELSE

Modul 1: Det personlige lederskab
AMU-kursus: 47750
Medarbejderinvolvering i ledelse. (3 dg)
Dato: 21.-23. februar 2017

Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj
AMU-kursus: 47751 
Kommunikation som ledelsesværktøj, (2 dg)
AMU-kursus: 47754 Mødeledelse, (1 dg)
Dato: 21.-23. marts 2017

Modul 3: Håndtering af konflikter
AMU-kursus: 47752 Lederens konflikthåndtering 
og vanskelige samtaler, (2 dg)
Dato: 25.-26. april 2017

Agerskellet 48 · 8920 Randers NV · Tlf. 8641 3824 · www.bolst.dk

http://www.erhvervsgrunde.randers.dk
http://www.tradium.dk
http://www.bolst.dk
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Adm. direktør Jeanette Omann, JENSENplus
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Møbelproducenten JENSENplus i 
Randers eksporterer designmøbler 
til Skandinavien, Holland og Bel-
gien og er i gang med at opdyrke 
mulighederne i blandt andet Eng-
land, Tyskland, Østrig, Schweiz og 
Sydkorea.

„Vi vækster i både Danmark og i 
udlandet. Dansk design er hot, og 
det skal være klassisk dansk design 

i klassiske materialer med 
lang levetid,“ fortæller 

administrerende direktør 
Jeanette Omann.

Hun kommer ud 
af en møbelfamilie, 
og efter 15 år ved 
IBM overtog hun 
og hendes mand 
virksomheden for 
ti år siden.
 
Gør dig umage 
og hold fast
Efter forskel-
lige tilpasninger 
under krisen kla-
rede virksomhe-
den sig gennem 
kriseperioden og 

har nu fundet sine 
egne „designer-

ben“ at stå på.
„Du skal virkelig 

være skarp i din 
designprofil og din 
målgruppe for ikke 
at havne i gruppen 
med tusindvis af 
tilsvarende stole, 
hvor der hele tiden 
spørges efter pri-
sen. Vi laver vores 
eget og bliver ikke 
sammenlignet med 

andre. Det handler 
om at gøre sig umage 
– og holde fast.“

I efteråret 2016 landede en stor 
ordre ved JENSENplus på 1.400 
stole og 100 borde til et bibliotek i 
Belgien. „De var forelsket i de-
signet, og det 
kunne de ikke 
få andre steder. 
Det fortæller 
mig, at jeg laver 
det rigtige de-
sign, at jeg skal 
blive ved med 
det, og at prisen ikke altid er det 
vigtigste for kunderne.“

Tag på messer
Jeanette Omann siger, at deltagelse 
på messer er en fantastisk måde 
til at komme ind på et marked. 
„Du kommer hjem med masser af 
visitkort, og fører blot et enkelt eller 
to af dem til en ordre, er messe-
investeringen hentet hjem.“ 

Hun forsøger at skabe sig et bil-
lede af det enkelte land og hvordan 
virksomheden bedst bliver repræ-
senteret der. „Hvis du ansætter en 
sælger, har du omkostninger, men 
også mere kontrol. En agent koster 
ikke så meget, 
men så har du 
heller ingen 
kontrol, og i den 
sidste ende kan 
det ende med 
at blive et dyrt bekendtskab. Og vil 
du gerne af med ham, selv om han 
leverer varen, er det også dyrt.“

Det er derfor vigtigt at have alle 
kontrakter i orden enten ved at 
lave dem sammen med en advokat 
eller ved at holde sig til standard-
kontrakter. Det er også en god idé 
at have en politik i forhold til nye 
kunder. „Ved ordren til biblioteket i 
Belgien krævede jeg enten en bank-
garanti eller 50 procent forud. Og 
selv om det går godt i en periode, 

skal denne politik altid være i orden 
og håndhæves.“ 

Det gode netværk prioriteres 
også. „Det gælder både i forhold 

til din kerne-
virksomhed, 
som når du 
eksempelvis 
skal have gode 
råd om at købe 
computere. Alle 
mine relationer 

er på Linkedin, og det bruger jeg SÅ 
meget.“ Jeanette Omann anbefaler 
desuden at have en bestyrelse, så 
der er nogen at spille bold med.

Historier er en vigtig  
del af en succes
„Alt vores bliver lavet i Danmark, 
og det HAR betydning, at jeg kan 
fortælle udenlandske kunder det. 
De gode historier skaber billeder 
hos kunderne og får dem til at kigge 
vores vej. I det hele taget er histo-
rierne, billederne og identiteten på 
de sociale medier noget fantastisk 
vigtigt, og alt for mange er alt for 
dårlige til det.“

Medvinden i 
virksomheden 
betyder, at andre 
fristes til at 
kopiere design-
møblerne. „Vi 

holder øje med det og retsforfølger 
om nødvendigt. Men jeg bruger det 
også positivt og tænker, at når vi 
laver noget, andre gider kopiere, så 
laver vi det godt.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  DE GODE HISTORIER 

SKABER BILLEDER HOS 

KUNDERNE OG FÅR DEM 

TIL AT KIGGE VORES VEJ

  NÅR VI LAVER NOGET, 
ANDRE GIDER KOPIERE, SÅ 
LAVER VI DET GODT

Skarp designprofil og målgruppefokus har gjort designmøbler fra 

Randers populære og salget vækster i både ind- og udland. Det 

handler om at gøre sig umage og holde fast.
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Der er delte meninger om, hvor godt 
det er lykkedes at brede Kulturby 
2017 ud til at være andet og mere 
end en stor Aarhus begivenhed. 
Men i stedet 
for at kaste sig 
ud i en diskus-
sion om det, 
er erhvervsli-
vet i Randers 
gået sammen 
med handel og 
turisme om kommerciel markedsfø-
ring af 2017.

„Vi har en opgave i at fortælle, at 
Kulturby 2017 ikke kun er Aarhus,“ 
siger turistchef i VisitRanders, Anne-
Mette Knattrup. „Randers satser i 
2017 stort på ekstraordinært store 
kulturbegivenheder, der dog nemt 
drukner i den store fortælling om 
Aarhus 2017.“ 

Sammen med Randers Kommune 
har VisitRanders, Erhverv Randers, 
Randers City og Randers Storcenter 
derfor valgt at tage sagen i egen 
hånd for at skabe opmærksomhed 
om Randers. „Og heldigvis har vi 
samtidig nogle rigtig stærke kultur-
institutioner, der har løftet arrange-
menter op på det store kulturbykort. 
Det gælder ikke mindst Water Music 
til september.“

Det stopper ikke med 2017
Det håndgribelige udbytte af samar-
bejdet er blandt andet en flot 2017 
brochure „Lyst til Randers“ og en 
organiseret og offensiv markeds-

føring på de sociale medier og på 
2017iranders.dk.

Der er blandt de fire samarbejds-
parter en gensidig forståelse for 

værdien af fæl-
les kommerciel 
markedsføring 
på baggrund 
af en kulturbe-
givenhed. Og 
planen er ikke, at 
det stopper med 

2017, tværtimod. „2017 er starten 
på noget, der skal bygges videre på 
i tiden derefter. Vi skal leve af andet 
end tog, mejetærskere, Randers 
Reb, trillebører og handsker m.m.“

Der kan også samarbejdes om 
andet end markedsføring, og her 
nævner Anne-Mette blandt andet 
service- og kompetenceudvikling.

„Konkur-
rencen fra 
nethandel stiller 
anderledes 
krav til butiks-
personalet end 
for 10 år siden, 
og vi skal gøre 
vores bedste for at gøre det til en 
oplevelse at besøge Randers, bruge 
Randers, og handle i Randers.“

Randers Storcenter
At Randers Storcenter ligger lidt 
uden for bymidten lægger in-
gen dæmper på engagementet i 
2017-projektet – og i at samarbejde i 
det hele taget.

„Vi vil ikke køre på frihjul,“ siger 
marketing- og eventchef Lene 
Nørgaard. „Vores kunder er også 
fra Randers, og vi har et medansvar 
for både byen og kommunen.“ Hun 
siger videre, at samarbejdet ikke er 
nyt, men at det i forbindelse med 
2017 er meget mere synligt. „Vi har 
gennem et år mødtes 1-2 gange om 
måneden, og vi har skaffet penge til 
den markedsføring, der her i januar/
februar for alvor går i gang.“

Peptalk til frontpersonalet
For at klæde Randers bedst muligt 
på til 2017, holdes der 6., 7., 8. og 
9. februar peptalks på Museum 
Østjylland for det frontpersonale, 
der møder byens mange besøgende 
– lige fra taxachauffører, tandlæger 
og advokater til butiks- og hotelper-

sonale m.m.
„Et smil og 

en snak om 
kulturen er en 
rigtig god måde 
til at komme i 
kontakt med 
både turister og 

andre,“ siger Anne-Mette Knattrup. 
„Og vi skal lære at spille hinanden 
gode i stedet for at konkurrere.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

RANDERS  
HAR LYST 
TIL 2017 OG TA’R SELV FAT

I stedet for at flyde med strømmen tager Randers handsken 

op og kaster sig ud i Kulturby 2017.

  VI HAR EN OPGAVE 

I AT FORTÆLLE, AT 

KULTURBY 2017 IKKE KUN 

ER AARHUS

  VI SKAL LÆRE 

AT SPILLE HINANDEN 

GODE I STEDET FOR AT 

KONKURRERE
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Turistchef Anne-Mette Knattrup, VisitRanders
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Randers Kommune og Norddjurs 
Kommune er langt fremme med pla-
nerne om at gøre områder på begge 
sider af Randers Fjord til naturpark. 
For at opfylde betingelserne for en 
naturpark, er der en række krav, 
der skal opfyldes, og i forhold til 
erhvervs livet handler det om fokus 
på turistpotentialet. Det beskrevne 
mål er, at der på ti år skabes ti 
arbejdspladser.

Formanden for Kultur- og 
Udviklings udvalget i Norddjurs, Else 
Søjmark, er formand for Natur-
parkrådet. Hun siger, at Norddjurs 
har stort fokus på turisme, og at 
man ikke skal hænge sig i tallet ti, 
da der sagtens kan gemme sig flere 
arbejdspladser.

„Det kræver opbakning fra rele-
vante aktører at udvikle erhvervsmu-
lighederne, og der er mange 
følgevirkninger af flere besøgende i 
området,“ siger Else Søjmark.

„Vi er stadig i 
den indledende 
fase, men er der 
nogen, der har 
noget på hjerte 
eller gode idéer, 
hører jeg gerne 
fra dem, så det 
kan indgå i de 
videre overvej-
elser. Randers Fjord lever et ret 
usynligt liv, og både Randers og 
Norddjurs er klar til at arbejde for 
mere synlighed og mere aktivitet. 
Der er masser af potentiale til nye 
naturoplevelser.“

Naturparkplan til oktober
Med i projektet er, ud over de to 
kommuner, LAG Randers-Favrskov, 

LAG Djursland, Visit Randers og 
Destination Djursland. Det nedsatte 
Naturparkråd har Erhverv Randers 
og Djurslands 
Erhvervsråd som 
erhvervslivets 
repræsentanter. 
Det startede i 
2009-2012 som 
et pilotprojekt 
om naturparker, 
og da kriterierne 
for en naturpark 
fra efteråret 
2013 var klar, be-
gyndte det målrettede arbejde med 
at skabe Naturpark Randers Fjord. 

„Vi skal nu have lavet en natur-
parkplan og regner med at være klar 
til at ansøge om at få naturparken til 
oktober i år,“ fortæller projektkoordi-
nator fra Randers Kommune, Terese 
Scheller Sandvei.

Nordea-fonden gav i sommeren 
2013 tilsagn om støtte på 6,255 
mio. kr. Oprindeligt skulle forlø-
bet vare frem til sommeren 2017, 
men det bliver forlænget på grund 
af længere sagsbehandlingstider 
i forbindelse med udflytning af 
statslige arbejdspladser. Det skal 
politisk besluttes, hvordan Randers 
og Norddjurs kommuner fra og med 

2018 støtter 
naturparken.

Certificering af  
samarbejds
partnere
Naturparkom-
rådet på begge 
sider af fjorden 
er næsten 

udelukkende private arealer, og der 
er fra starten brugt mange ressour-
cer på samarbejdet med ejerne og 
med Kronjyllands Landboforening og 
Djursland Landboforening.

„Vi har et rigtig godt samarbede 
med de to landboforeninger. I 
modsætning til nationalparker er en 
naturpark ikke omfattet af en lov-
bestemmelse, så derfor får det hel-

ler ikke på samme måde konsekven-
ser for ejerne af naturarealerne,“ 
siger Terese Scheller Sandvei.

I januar 2011 
blev der inviteret 
til borgermøde, 
hvor også 
erhvervslivet var 
inviteret med. 
En af de arbejds-
grupper der 
dengang blev 
nedsat handlede 
om erhverv, 
men man kom 

frem til, at det på det tidspunkt var 
for diffust og for tidligt at snakke 
erhverv.

„Vi håber, at vi gennem arbejdet 
med etablering af naturparken får 
skabt nogle rammer, som erhvervs-
livet ser muligheder i. Der er meget 
fokus på lystfiskeri, og målet er, at 
naturparken skal være i top ti over 
lystfiskerdestinationer i landet.“

Der er allerede etableret sheltere, 
madpakkehuse og anløbsbroer, og 
der er lavet en app „Fiskesteder i 
Naturpark Randers Fjord“.

„Vi har i Naturparkrådet haft be-
søg af en repræsentant fra National-
park Mols Bjerge, der fortalte om 
deres certificering af samarbejds-
partnere. Til næste møde i slutnin-
gen af februar skal vi have et oplæg 
klar om, hvordan vi i naturparken 
certificerer partnere, produkter og 
fødevarer.“

Hvis nogen allerede nu har et pro-
dukt eller andet erhvervsrelateret, er 
man velkommen til at kontakte en af 
de to kommuner.

„Det kan både handle om noget 
nyt eller om at løfte noget eksiste-
rende.“

Der arbejdes målrettet 

mod at få en naturpark i 

områderne på begge sider 

af Randers Fjord.

NATURPARK SKAL LØFTE TURISMEN  
I RANDERS OG NORDDJURS

  DET KRÆVER 

OPBAKNING FRA 

RELEVANTE AKTØRER 

AT UDVIKLE ERHVERVS

MULIGHEDERNE

  MÅLET ER, AT 

NATUR PARKEN 

SKAL VÆRE I TOP 10 

OVER LYSTFISKER

DESTINATIONER I 

LANDET

www.randersbiz.dk · jan/feb 2017
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NATURPARK SKAL LØFTE TURISMEN  
I RANDERS OG NORDDJURS

Projektkoordinator Terese Scheller Sandvei, Randers Kommune
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Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Mathias Larsen
Salg & vurdering

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

TIL SALG

Areal 1.225 kvm

GL. ÅRHUSVEJ 10, 8940 RANDERS SV.

REGULÆR LAGERHAL VED SDR. BORUP AF-/TILKØRSLEN TIL E45.

Sag 89200848 I forbindelse med salget bliver ejendom-
men frastykket nuværende matrikel. Den nye grund bli-
ver ca. 5.000 m². Ejendommen udbydes til salg efter In-
denrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

2011 om offentligt udbud af kommunens faste ejendom-
me.
Tilbudsfrist er den 15. februar 2017 kl. 12.00.
Afgivne tilbud vil være forpligtende for køber frem til den
1. april 2017 kl. 12.00.

BUDRUNDE

SOLGT

D

NØRREPORT 14-18, 8900 RANDERS C.

UDLEJNINGSEJENDOM BELIGGENDE CENTRALT I RANDERS

Sag 89200844 Udlejningsejendom med 2 erhvervslokaler og 4 boliger belig-
gende centralt i Randers.Ejendommen er i dårlig stand, idet der er konstate-
ret skimmelsvamp i ejendommen. Sælges ved tilbudsgivning. Tilbudsdoku-
menter kan rekvireres på doc@edc.dk. Tilbud skal være EDC Erhverv i hæn-
de senest torsdag, den 15/12-2016 kl. 12.00.

SOLGT

SOLGT

D

MØLLESTRÆDE 11A-B, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I DET ATTRAKTIVE SCHOUSGADE-
KVARTER I MIDTBYEN

Sag 89200842 Boligudlejningsejendom i det attraktive Schousgadekvarter 
Ejendommen er i dårlig stand, idet der er konstateret skimmelsvamp. 
Ejendommen sælges ved tilbudsgivning
Tilbudsmateriale kan rekvireres på doc@edc.dk 
Tilbudsfrist er d. 15/12-2016 kl. 12.00.

SOLGT

SOLGT

 C

MARKEDSGADE 1D-3, 8900 RANDERS C.

VELBELIGGENDE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM CENTRALT OG I
GÅAFSTAND TIL ALT.

Sag 89200843 Boligudlejningsejendom indeholdende 6 store lejemål. Ejen-
dommen er i dårlig stand, idet der er konstateret skimmelsvamp i ejendom-
men. Ejendommen sælges ved tilbudsgivning. Budmateriale kan rekvireres
hos EDC Erhverv på doc@edc.dk. Tilbud skal være EDC Erhverv i hænde
senest torsdag, den 15/12-2016 kl. 12.00.

SOLGT

TIL SALG

Areal 592 kvm Kontant kr. 3.400.000

ERHVERVSPARKEN 19, ØSTER BJERREGRAV

BLANDET BOLIG OG ERHVERVSEJENDOM I PÆNT ERHVERVSOMRÅ-
DE I ØSTER BJERREGRAV.

Sag 89200822 Ejendommen består af en dejlig og stor villa, et smedeværk-
sted med tilhørende administration, et kontorareal, der tidligere har været
anvendt til massage-/behandlerlokaler samt en dejlig dobbelt garage.
Smedeværkstedet har portadgang og der er god lofthøjde i hallen.

NYHED

TIL LEJE

Areal 120 kvm Årlig leje kr. 73.000

MARSVEJ 3, 8960 RANDERS SØ.

120 KVM. KONTOR UDBYDES NU I DETAILOMRÅDET PÅ MARSVEJ
VED RANDERS STORCENTER

Sag 89200861 Ved detailområdet omkring Marsvej, tæt på Randers Stor-
center, udbydes nu 120 kvm. kontor. Lejemålet, som fremstår lyst og pænt,
er meget regulært og derfor nemt at indrette. Ejendommen er en rødstens-
ejendom med tegltag og termovinduer. Udenomsarealer er delvis befæstet/
grønt. Der er parkering lige ved døren.

NYHEDHAR DU EN GOD
BOLIGUDLEJNINGS-

EJENDOM I RANDERS I
PRISNIVEAUET 2-6 MIO.?

SÅ ER DET NU DU SKAL SLÅ TIL...
 

VI HAR LIGE NU MERE END 40 POTENTIELLE KØ-
BERE, SOM SØGER INVESTERINGSEJENDOMME I

RANDERS.
 

Kontakts os for en uforpligtende snak på
tlf. 70288830

TIL SALG

D

Kontant kr. 3.300.000 1. års forrentning anslået 6,77 %

GL. HADSUNDVEJ 33-33A, 8900 RANDERS C.

TO-DELT BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED SEKS LEJEMÅL VARIE-
RENDE FRA 50 TIL 80 KVM.

Sag 89200856 På Gl. Hadsundvej, kun ca. 1 km. fra centrum, udbydes to-
delt ejendom med i alt seks lejemål. Ejendommene er med pudsede grå fa-
cader, tagpap og termovinduer.  Ejendommene ligger i gå-afstand til både
indkøb, skole og Randers centrum. Området er et pænt, udpræget boligom-
råde, hvor det varierer imellem ældre villaer og boligbyggerier.

NYHED

TIL SALG

Areal 16.221 kvm Kontant kr. 23.500.000

HADSTENVEJ 16, 8940 RANDERS SV.

PRODUKTIONSEJENDOM TÆT VED MOTORVEJ

Sag 89200734 Produktionsejendom tæt på E45. Ejendommen har indtil nu
været brugt til produktion af Randers Tegl/Carlsberg mur og er ideel til man-
ge typer virksomheder med store arealkrav. Opdelt i flere bygninger hvoraf
den nyeste (2005) er ca. 7.000 m² (lofthøjde 6–9 meter). Gode muligheder
for udendørs oplag.

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Mathias Larsen
Salg & vurdering

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

TIL SALG

Areal 1.225 kvm

GL. ÅRHUSVEJ 10, 8940 RANDERS SV.

REGULÆR LAGERHAL VED SDR. BORUP AF-/TILKØRSLEN TIL E45.

Sag 89200848 I forbindelse med salget bliver ejendom-
men frastykket nuværende matrikel. Den nye grund bli-
ver ca. 5.000 m². Ejendommen udbydes til salg efter In-
denrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

2011 om offentligt udbud af kommunens faste ejendom-
me.
Tilbudsfrist er den 15. februar 2017 kl. 12.00.
Afgivne tilbud vil være forpligtende for køber frem til den
1. april 2017 kl. 12.00.

BUDRUNDE

SOLGT

D

NØRREPORT 14-18, 8900 RANDERS C.

UDLEJNINGSEJENDOM BELIGGENDE CENTRALT I RANDERS

Sag 89200844 Udlejningsejendom med 2 erhvervslokaler og 4 boliger belig-
gende centralt i Randers.Ejendommen er i dårlig stand, idet der er konstate-
ret skimmelsvamp i ejendommen. Sælges ved tilbudsgivning. Tilbudsdoku-
menter kan rekvireres på doc@edc.dk. Tilbud skal være EDC Erhverv i hæn-
de senest torsdag, den 15/12-2016 kl. 12.00.

SOLGT

SOLGT

D

MØLLESTRÆDE 11A-B, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I DET ATTRAKTIVE SCHOUSGADE-
KVARTER I MIDTBYEN

Sag 89200842 Boligudlejningsejendom i det attraktive Schousgadekvarter 
Ejendommen er i dårlig stand, idet der er konstateret skimmelsvamp. 
Ejendommen sælges ved tilbudsgivning
Tilbudsmateriale kan rekvireres på doc@edc.dk 
Tilbudsfrist er d. 15/12-2016 kl. 12.00.

SOLGT

SOLGT

 C

MARKEDSGADE 1D-3, 8900 RANDERS C.

VELBELIGGENDE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM CENTRALT OG I
GÅAFSTAND TIL ALT.

Sag 89200843 Boligudlejningsejendom indeholdende 6 store lejemål. Ejen-
dommen er i dårlig stand, idet der er konstateret skimmelsvamp i ejendom-
men. Ejendommen sælges ved tilbudsgivning. Budmateriale kan rekvireres
hos EDC Erhverv på doc@edc.dk. Tilbud skal være EDC Erhverv i hænde
senest torsdag, den 15/12-2016 kl. 12.00.

SOLGT

TIL SALG

Areal 592 kvm Kontant kr. 3.400.000

ERHVERVSPARKEN 19, ØSTER BJERREGRAV

BLANDET BOLIG OG ERHVERVSEJENDOM I PÆNT ERHVERVSOMRÅ-
DE I ØSTER BJERREGRAV.

Sag 89200822 Ejendommen består af en dejlig og stor villa, et smedeværk-
sted med tilhørende administration, et kontorareal, der tidligere har været
anvendt til massage-/behandlerlokaler samt en dejlig dobbelt garage.
Smedeværkstedet har portadgang og der er god lofthøjde i hallen.

NYHED

TIL LEJE

Areal 120 kvm Årlig leje kr. 73.000

MARSVEJ 3, 8960 RANDERS SØ.

120 KVM. KONTOR UDBYDES NU I DETAILOMRÅDET PÅ MARSVEJ
VED RANDERS STORCENTER

Sag 89200861 Ved detailområdet omkring Marsvej, tæt på Randers Stor-
center, udbydes nu 120 kvm. kontor. Lejemålet, som fremstår lyst og pænt,
er meget regulært og derfor nemt at indrette. Ejendommen er en rødstens-
ejendom med tegltag og termovinduer. Udenomsarealer er delvis befæstet/
grønt. Der er parkering lige ved døren.

NYHEDHAR DU EN GOD
BOLIGUDLEJNINGS-

EJENDOM I RANDERS I
PRISNIVEAUET 2-6 MIO.?

SÅ ER DET NU DU SKAL SLÅ TIL...
 

VI HAR LIGE NU MERE END 40 POTENTIELLE KØ-
BERE, SOM SØGER INVESTERINGSEJENDOMME I

RANDERS.
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tlf. 70288830
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for udendørs oplag.

mailto:892@edc.dk


Det er en rigtig positiv udvikling 
og en stigning på 43% i forhold til 
sidste år, hvor der i gennemsnit i 
Region Midtjylland blev 19% flere 
Gazeller. Resultat vækker da også 

naturlig begejstring på borgmester-
kontoret. „Det er godt for virksom-
hederne, og det er godt for vores 
kommune, fordi vækst er lig med 
arbejdspladser. I Randers Kommune 

falder ledigheden mere end lands-
gennemsnittet, og antallet af nye 
gazeller afspejler den tendens. Det 
er utroligt positivt,“ siger borgme-
ster Claus Omann Jensen, Randers 
Kommune. „Jeg er naturligvis utro-
lig glad for, at så mange virksom-
heder i Randers Kommune brager 
derudad.“ 

På listen er der i år 19 helt nye 
Gazeller, ni der er med for anden 
gang, fire for tredie og en enkelt, der 
er med for femte gang. På de næste 
sider kan du læse mere om tre af 
Gazellerne:

Tj VVS & Blik ApS, (7 medarb.)
Tinghøjvej 14, 8920 Randers NV
www.tj-blik.dk, tlf. 28128450 

Kronjyllands Blik & VVS (16 medarb.)
Sdr Borupvej 19, Sdr Borup, 8940 
Randers SV
www.kronjyllandsblikvvs.dk, tlf. 
86437072

BioNutria Danmark ApS (5 medarb.)
Europavej 6, 8990 Fårup
www.bionutria.dk, tlf. 20439087
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Randers-Gazeller 2016
Vækst

i %

Virksomhedsnavn Post nr. Bruttores.

(1000 kr)

Antal

gazelle

kåringer

1.192,0 Auning Transport ApS Randers S 9.729 1

698,9 OnlinePOS ApS Randers NV  5.113 2

368,3 Headhouse Consulting ApS Randers SØ 2.365 1

250,6 Albers-Hansen Danmark A/S Randers SØ 5.837 1

248,9 Thomas Fisker, 943 Kristrup ApS Randers SØ 4.291 1

223,7 Edc Erhverv Danebo ApS Randers NV 3.224 2

223,6 Pk Transport A/S Randers SV 3.971 1

214,6 Best Selection A/S Randers NØ 9.196 2

204,1 Am-Rack ApS Randers NV 2.323 1

175,3 Autoa A/S Randers NV 8.603 2

174,5 2cap Biler A/S Randers SØ 2.910 1

164,4 Martinsen Nordic ApS Langå 1.909 1

160,7 Ot Transport ApS Fårup 5.983 1

150,5 Co4 Maskinfabrik A/S Randers SV 6.780 2

146,9 Tjørnbo ApS Langå 2.911 1

145,7 Plusindretning ApS Randers SV 4.754 1

141,2 Autofokus Drastrup ApS Randers SØ 5.853 3

140,9 Tj VVS & Blik ApS Randers NV 1.590 1

137,5 C & S Security ApS Randers SV 3.562 1

132,3 Pharma-Tech A/S Randers SV 12.479 2

128,0 BioNutria Danmark ApS Fårup 3.521 2

123,8 Tolstrup & Hvilsted ApS Randers NV 9.027 1

123,8 Atea Transport ApS Randers NØ 6.769 2

121,0 Hotel Kronjylland A/S Randers C 6.860 1

120,2 Randers Arkitekten ApS Randers C 4.320 1

115,3 Helsted Special Rengøring ApS Randers NV 1.477 3

114,2 Café K ApS * Randers C 4.945 3

109,9 Batco Nordic ApS Randers SØ 2.846 1

108,8 SR Food A/S Randers SØ 11.948 5

108,2 A1 Consult A/S Randers NV 7.615 3

102,9 Kronjyllands Blik og VVS ApS Randers SV 5.457 2

101,3 Bro Display A/S Randers C 14.727 2

101,0 Lykke Smeden A/S Gjerlev J 8.544 1

*) CVR-adresse:  Østervangs Alle 80, Auning Kilde: Dagbladet Børsen.

SPRING  
I RANDERS-GAZELLER

Ikke færre end 33 lokale virksomheder er blevet udråbt som 

2016 Gazeller i Børsens årlige vækstanalyse. 

Sådan defineres en  
gazellevirksomhed
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 regnskabsårene. Summen af 
det primære resultat skal være 
positivt. 

Omsætningen/bruttoresultatet 
skal mindst være fordoblet i løbet 
af de seneste fire år.
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For Kronjyllands Blik & VVS i Sdr. 
Borup er borgmesterens håndtryk 
det mest konkrete udbytte af at 
være Gazelle. Indehaver Michael 
Thinggaard Boel tager det som et 
stort skulderklap 
at kunne gen-
tage bedriften 
fra 2014 og 
nu igen være 
udnævnt som 
Gazelle.

„Jeg er da 
lidt stolt af det, 
men ellers er det er ikke noget, jeg 
tænker over i hverdagen,“ fortæller 
Michael Thinggaard Boel, der ser 
optimistisk på mængden af arbejds-
opgaver det næste par år. Der er nu 
16 ansatte mod 12 i 2014.

Mere gang i Randersområdet
Hovedparten af opgaverne er i Aar-
hus og Randers, og Michael glæder 

sig over, at der er ved at komme 
mere gang i Randers-området. 
„Vores største opgaver er for private 
udlejere, kommune og boligforenin-
ger.“ Han ser det som det største 

problem frem-
over at skaffe 
tilstrækkelig 
udlært arbejds-
kraft. „Vi har 
for tiden tre 
lærlinge, 
og der 
starter 

en ny til maj, hvor to af de 
nuværende er færdigud-
dannede. Så jeg ser lyst 
på tilværelsen og glæ-
der mig til kommende 
opgaver.“

  JEG ER DA LIDT STOLT 
AF DET, MEN ELLERS 
ER DET ER IKKE NOGET, 
JEG TÆNKER OVER I 
HVERDAGEN

SØGENDE BLIK  
HJÆLPER IKKE GAZELLE

TJ VVS & Blik i Råsted har i mere 
end et halvt år forgæves rettet et 
søgende blik mod en ny medarbej-
der. „Det går rigtig godt, men vi kan 
ikke skaffe folk,“ fortæller Adam 
Klausen. „Skulle der pludselig være 
to kvalificerede på samme tid, kan 
det såmænd godt være, at vi ta’r 
dem begge.“

Det kom som en stor overra-
skelse og et flot skulderklap, da der 
en dag dumpede en kuvert ind ad 
døren ved Adam Klausen og Mikkel 
Clausen. De to har drevet firmaet TJ 
VVS & Blik sammen i 15 år og var 
for første gang blevet Gazelle. Der 
er seks mand i firmaet og en indlejet 

to dage om ugen plus en halvtids 
kontormedarbejder.

Siger hver uge nej til kunder
80 procent af opgaverne er i Aar-
hus, blandt andet langtidsaftaler 
med boligforeninger. En af dem 
havde 600 lejligheder og købte så 
1.500 mere.

„Det kan nemt ende med, at vi 
må droppe samarbejde med eksiste-
rende kunder for at være sikre på, 
at vi stadig kan behandle de øvrige 
kunder ordentligt. Det bliver ikke 
ved med at hænge sammen, at kun-
der ekspanderer, mens vi ikke kan 
skaffe flere folk.“ Firmaet siger hver 

uge nej til enkeltopgaver og jævnligt 
også nej til boligforeninger.

„I dag gik jeg glip af et sjovt foto 
ved grossisten. På firmabilen står 
der, at jeg søger en svend, og på 
parkeringspladsen holdt vi ikke 
mindre end seks biler fra forskellige 
firmaer ved siden af hinanden med 
samme tekst på bilerne.“

TJ VVS & Blik søger også en lærling, 
da firmaets første lærling blev udlært i 
december og nu vil læse videre.

„Jeg var ude på skolen, da han 
var til svendeprøve, og de var kun 
tre elever. Da jeg gik der, var der to 
klasser med 16-20 stykker i hver. 
Der er bare noget helt galt.“

 BORGMESTEREN KVITTEREDE MED  

ET HÅNDTRYK
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Aflever affald i to kommuner til samme pris
Randers Kommune og Favrskov Forsyning har 
indgået et nyt samarbejde, der betyder, at lokale 
virksomheder nu kan benytte genbrugspladserne 
i begge kommuner, uden at skulle betale „dobbelt 
medlemskab“. På den måde bliver det både let-
tere og billigere at komme af med affaldet.
„Vi ved, at mange virksomheder har opgaver på 
tværs af kommunegrænsen og derfor vil have 
fordel af at kunne aflevere deres affald i begge 
kommuner uden at de både skal købe adgang 
til pladserne i Randers og i Favrskov, og dermed 
betale dobbelt,“ fortæller miljøtekniker Helle 
Jørgensen, Randers Kommune.

Støtte til affaldsprojekter
Miljøstyrelsen har doneret 1.86 mio. kr. til tre 
affaldsprojekter, der både kan skabe lokale 
arbejdspladser, styrke genbrug af ressourcer og 
samtidig sætte Randers Kommune i førersædet 
for viden om, hvad danskerne egentlig gør med 
deres affald. „Det er første gang, Affaldskontoret 
er hovedansøger på projekter, der kan styrke det 
landsdækkende mål om at genbruge halvdelen af 
vores ressourcer og samtidig indsamle ny viden, 
vi skal dele på landsplan,“ siger Tenna Zangen-
berg, der arbejder med planlægning og udviklings-
projekter på Affaldskontoret.

MolsLinien skaber lokale job
Til maj udvider Mols-Linien med endnu en hurtig-
færge, der kommer til at sejle på mellem Aarhus 
og Odden. KatExpress 3 løfter antallet af dag-
lige afgange til 30 overfarter, og med de ekstra 
afgange følger behovet for yderligere 50 hænder. 
„Langt de fleste nye medarbejdere skal findes i 
Østjylland,“ fortæller marketingchef i selskabet, 
Mikkel Hybel. „Ud af vores 330 medarbejdere, er 
mere end 80 procent bosat i Østjylland.“
Derudover lægger de årligt ordrer for et større to-
cifret millionbeløb hos over 100 østjyske leveran-
dører, som leverer varer, viden og serviceydelser.

Lettere at finde læreplads
Det er blevet lettere for unge i Østjylland at finde 
en læreplads. Virksomheder i Region Midtjylland 
har lavet en fjerdedel af alle uddannelsesaftaler 
inden for bygge- og anlægsuddannelser i 2016. 
En optælling fra oktober viser, at der er lavet 1220 
uddannelsesaftaler mellem elever og byggevirk-
somheder i regionen i løbet af 2016. Det svarer til 
en fjerdedel af alle aftalerne indgået på landsplan 
og er 48 flere aftaler end samme tid sidste år.
„Det viser, at de lokale håndværksvirksomheder 
er optimistiske i forhold til deres økonomi og 
tror på, at de kan tilbyde lærlinge udfordringer 
nok,“ siger formand for Dansk Byggeri Østjylland 
Michael Ancher.
Især glæder det ham, at stigningen i aftaler om 
lærepladser er med til at fortælle, at der for unge 
er fremtid i at tage en håndværksuddannelse. 
„Tallene viser jo, at unge, der vælger en hånd-
værksuddannelse, har rigtig gode chancer for at 
finde en praktikplads her i regionen. Det tror jeg 
på vil få flere til at vælge at blive for eksempel 
murer eller tømrer i fremtiden.“
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For andet år i træk er BioNutria Dan-
mark ApS at finde blandt Gazellerne 
og ved allerede nu, at det gentager 
sig om et år.

„Vi reklamerer med det på hjem-
mesiden, og jeg er sikker på, at 
anerkendelsens 
positive signaler 
har stor betyd-
ning for os,“ 
siger indehaver 
Ove Andersen 
og fortæller 
også, at der i 
2017 er gode udsigter for yderligere 
vækst.

Nye samarbejdspartnere  
og nyt marked
„Vi samarbejdede i 2016 med 
Silvan, og i år kommer samarbejdet 
om salg af vores gødningsprodukter 
også til at omfatte Stark og XL-
BYG.“

BioNutria har også øje på Ukraine 
og er lige nu ved at søge salgstilla-
delser hjem.

„Nogle af dem er på plads, og de 
sidste kan komme hvert øjeblik.“

Det handler i første omgang om 
salg til en 16.000 ha. stor farm med 
dansk driftsleder, og driftslederen 

skal derefter søge at etablere kon-
takt til nye kunder i området.

„Mulighederne er enorme, da 
farme på 250.000 ha. ikke er usæd-
vanligt. Det er bare en hel anden 
verden, og der skal ikke mange af 

den størrelse 
kunder til, før 
det virkelig bat-
ter noget.“

Det er et 
ganske ander-
ledes kundepo-
tentiale end den 

golfbranche, der for ikke ret mange 
år siden var virksomhedens kerne-
område.

Krisen betød store nedskæringer 
i budgetterne rundt om på golf-
banerne, og virksomheden valgte 
derfor også at satse på salg til land-
mænd og private.

„På det danske marked er der 180 
golfbaner, så de 40.000 landmænd 
og 1 mio. private kan hurtigt købe 
for samme beløb som golfbanerne.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

GAZELLE  
FORTSÆTTER SINE  

LYSTIGE  
SPRING

  JEG ER SIKKER PÅ, 

AT ANERKENDELSENS 

POSITIVE SIGNALER HAR 

STOR BETYDNING FOR OS



FALDT FOR TOYOTA MED  

 FULD TANK
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Indehaver af Hinge Autoværksted, 
Tom Kjeldsen, arbejdede i 1984 på 
Aarhusvejens Autoværksted i Ran-
ders. „Da vi fik en Toyota ind, var 
benzintanken fyldt op, mens jeg var 
tom for penge, så den kørte jeg i,“ 
fortæller han. „Den kørte godt, og 
jeg endte med at købe den til ræs 
og gav 3.000 kroner.“

Sejre og pokaler i kassevis
Tom har stort set altid kørt rally og 
blev meldt ind i Randers Autosport 
i 1969. „Da det gik vildest for sig 
var vi fem mand afsted til hvert løb 
16-18 weekender om året, to i bilen 
og tre til at passe den op.“ Og det 
har altid været med Tom bag rattet. 
„Jeg tør sgu ikke køre så stærkt 
med andre.“

Hvert løb kostede et sæt dæk til 
5.000 kroner + startgebyr. „Men 
sådan er det. Alt hvad der er sjovt, 

koster penge.“ De fyldte pokalhyl-
der i den lille ølstue i privaten vidner 
også om mange 
sejre. „Det bed-
ste var et DASU-
mesterskab 
for mange år 
siden.“ Et sted i 
huset står der fem flyttekasser med 
endnu flere pokaler.

Toyota på pension
„Jeg kører primært for sportens 
skyld, selv om der også er lidt no-
stalgi forbundet med den gamle To-
yota.“ Men nu har den gjort det så 
godt, at den i 2016 kørte sit sidste 
løb. „Den er gået på pension og kan 
komme med på ture til Kalø og hvad 
jeg ellers finder på, og så finder jeg 
en lidt hurtigere bil til ræs.“

En enkelt gang har det været tæt 
på at gå helt galt i Toyotaen. „Jeg 

kørte alt for stærkt og væltede ud 
over en skrænt og blev slået bevidst-

løs, efter at bilen 
havde taget ti 
kolbøtter. Det 
var ubehageligt. 
Jeg er væltet 
4-5 gange i alt, 

også på havnen i Randers. Det var 
pinligt foran alle dem, der kiggede 
på.“

Og en gang endte bilen i en 
betonklods. „Vi kunne næsten ikke 
komme ud, og det var ikke så godt, 
da der var ild i bilen.“ Men det er en 
del af gamet. „Hvis du ikke vælter 
en gang i mellem eller får sved på 
panden, kører du ikke stærkt nok og 
vinder aldrig. Der skal sgu games – 
hver gang.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

En Toyota med fuld tank blev starten på 
en lang rallykarriere i Randers Autosport.

  JEG TØR SGU IKKE 
KØRE SÅ STÆRKT MED 
ANDRE
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Randers‘ muskler
En ny bog ser fra en original vinkel på industri-
byen Randers, der er rundet af stærke hånd-
værkere med handelstalent og generationer af 
fabriksarbejdere. Bogen søger svar på spørgsmål 
som: Hvordan kan vi bruge vores historiske arv 
til at stå stærkere nu og i fremtiden? Hvad i vores 
industri historie kan vi kan lade os inspirere af? Er 
der overhovedet perspektiver i made in Randers? 
Trine Wiese og Annemarie Winther er de to 
forfattere.

Med i Studenterhus Aarhus
Tradium har, som den første ungdoms-
uddannelses institution nogensinde, tegnet 
erhvervs medlemsskab i Studenterhus Aarhus. 
„Sammen med Studenterhus Aarhus kommer vi 
til at arrangere „International dag“, en event der 
giver vores elever indsigt i den globale verden og 
som vil blive en fast del af vores program. Der-
udover giver medlemskabet en lang række andre 
fordele for elever, ansatte og os som virksom-
hed,“ siger lektor Henrik Vestergaard, Tradium 
HHX.
Studenterhus Aarhus har stort fokus på at styrke 
relationen mellem virksomheder og studerende, 
og som erhvervsmedlem får institutionen en unik 
og direkte kontakt til mere end 50.000 stude-
rende i Aarhus.

Østjyske iværksættere er stærke
Virksomhedernes overlevelsesrater i Business 
Region Aarhus er høje sammenlignet med de 
øvrige vækstområder. Det viser en analyse af 
nye tal fra Danmarks Statistik. Tallene viser også, 
at andelen af nye virksomheder i forhold til den 
samlede virksomhedsbestand i Business Region 
Aarhus er den højeste blandt vækstområderne 
uden for Hovedstaden.
„Vi kan se en løbende fremgang i antallet af virk-
somheder, der bliver etableret i Business Region 
Aarhus, og en høj andel af dem består efter fem 
år. Vi kan dermed forvente, at det bliver ved med 
at give udslag i flere arbejdspladser, så vi kan be-
stemt være stolte af iværksætterne i Østjylland,“ 
siger Claus Wistoft, formand for Business Region 
Aarhus og borgmester i Syddjurs Kommune.

Sammen om bedre erhvervsservice
11 østjyske kommuner er gået sammen om at 
styrke rekrutteringsservicen over for erhvervs-
livet, så det bliver mere effektivt og mindre 
besværligt for virksomhederne.
Skanderborg, Norddjurs, Syddjurs, Horsens, 
Aarhus, Randers, Silkeborg, Hedensted, Odder, 
Samsø og Favrskov Kommune står bag den nye 
aftale, som skal sikre, at alle virksomheder vil 
blive kontaktet inden for 24 timer efter hen-
vendelse, for at aftale den ønskede service fra 
jobcentrene. Den efterfølgende hjælp kan både 
være i form af rådgivning og en liste med et 
antal relevante kandidater, som virksomheden 
kan kalde til jobsamtale. Eller hjælp til alternative 
løsninger som virksomhedspraktik, løntilskud og 
opkvalificering.
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Toyota Starlet 1,3
Årgang: 1979
Motor: Baghjulstræk
 5 gear
 125 hk
Nypris: 12.000,-
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Fodboldspillere, musikere og 
hestepiger er normalt ikke det man 
først lige tænker på i forbindelse 
med medarbejdere i et pengeinsti-
tut. Ikke desto 
mindre dækker 
det over nogle af 
de 26 ansattes 
fritidsinteres-
ser i Langaa 
Sparekasse, der 
5. december 
åbnede en ny af-
deling på Øster-
vold med fem 
ansatte. Siden 
Langaa Sparekasse i sin tid åbnede, 
gik der 94 år, før der også blev åbnet 
en filial i Stevnstrup. Yderligere 50 
år senere valgte man så at skifte 
Stevnstrup afdelingen ud med en ny 
afdeling på Østervold.

„Det gav praktiske udfordringer at 
være den lille afdeling i Stevnstrup,“ 
fortæller afdelingsdirektør Morten 
Bering.

„Vi tjener kundernes interesser 
bedst ved at tilpasse os virkelig-
heden og satse på den lidt større 
afdeling her på Østervold samtidig 
med, at det lokale fortsat er vores 
DNA.“

At være tæt på det lokale betyder 
også, at sparekassen er med i city-
foreningen og i erhvervsrådet – og 
har bidraget med et pænt beløb til 
lamper og julebelysning på Øster-
vold.

Smagfulde fredage
Den 1. og 3. fredag hver måned 
er der kl. 14.30-16 „Smagfulde 
fredage“, hvor kunder og alle andre 
inviteres indenfor til lidt lækkert fra 
en lokal leverandør og mulighed 
for en snak med hinanden og med 
sparekassens ansatte.

„Vores mødelokale med tilhø-
rende køkken og AV-udstyr står 
ubenyttet hen en del af tiden og kan 
gratis lånes af alle.“

Da Randers 
Biz besøgte spa-
rekassen, havde 
„hestepigen“ 
bag skrivebordet 
været på skade-
stuen søndagen 
forinden efter 
et styrt med 
hesten, og afde-
lingsdirektøren 
og erhvervs-

kunderådgiveren fortalte om deres 
fritidsinteresser med henholdsvis 
musik og fodbold/håndbold.

„Som aktive i lokalområdet er vi 
med i lokale netværk og har også 
der igennem fingeren på den lokale 
puls,“ fortæller erhvervskunde-
rådgiver Jan H. Kristensen.

„Jeg tror, at vi skiller os ud i 
forhold til mange andre pengein-
stitutter. Vi er tættere på kunderne 
og tilbyder 
eksempelvis at 
komme ud til 
både private og 
erhvervskunder, 
hvis det passer 
kunderne bedst. 
Vi ser ikke 
udelukkende på tal, men også på 
menneskene bag tallene.“

Stor frihed til de ansatte
Jan fortæller, at de ansatte ikke 
måles på salget men arbejder under 
stor frihed, og nok lidt atypisk. 

Det kan ikke mindst Morten 
Bering nikke genkendende til, også 
selv om han i dag krummer tæer 
over at tænke tilbage på „sagen“. 
„Vi åbnede på Østervold 5. decem-

ber, og jeg havde 
læst korrektur på 
avisannoncen og 
godkendt den med 
angivelse af 28. 
november som 
åbningsdag. Det 
var ikke godt.“

Samtidig spør-
ger han med glimt 
i øjet, i hvor mange 
andre pengeinstitut-
ter det mon er afde-
lingsdirektørens ansvar 
at læse korrektur på 
avisannoncer.

Det er i øvrigt ham der er 
musikeren og spiller bas 
i tre forskellige orkestre. 
Og selv om han sammen 
med 11-mands store Soul-
function spiller for døve 
ører, krummer han i dette 
tilfælde ikke tæer over sin 
fortælling.

„Vi skal om ikke så 
længe spille ved en konfe-

rence 
for døve 
i Aalborg. 
Vi har 
gjort det 
før, og 
det er en 
fantastisk 

oplevelse. De døve mærker 
rytmerne i rummet, og sid-
ste gang var der en døvetolk 
på scenen, som oversatte 
teksterne, mens der blev 
danset på livet løs.“ Mor-
ten spiller også med i King 
of Queen og i det lokale 
bluesorkester Van Ness i 
Randers.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

ØSTERVOLDS NYE FACADE  

SMILER TIL RANDERS
Langaa Sparekasse er flyttet til Østervold og gemmer 

på lokal forankring inde bag facaden.

  JEG TROR, AT VI 

SKILLER OS UD I FORHOLD 

TIL MANGE ANDRE 

PENGEINSTITUTTER

  VORES MØDELOKALE 

MED TILHØRENDE 

KØKKEN OG AVUDSTYR 

STÅR UBENYTTET HEN 

EN DEL AF TIDEN OG KAN 

GRATIS LÅNES AF ALLE
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Erhvervskunderådgiver Jan H. Kristensen og afdelingsdirektør Morten Bering
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På næsten samme tidspunkt som 
den store brand på Hotel Randers 
4. juni 2015 var en renovering sendt 
i udbud. Det handlede om renove-
ring og ombygning i reception og 
kælder samt af personalets bade- og 
omklædnings-
faciliteter og 
frokoststuen.

Efter branden 
blev først tagre-
noveringen og 
senere renove-
ringen af de øde-
lagte værelser sendt i udbud, og alle 
tre udbud blev vundet af Bolther-
Stensgaard A/S. Værelserne er gjort 
færdige i fire etaper, hvor den fjerde 
og sidste etape tages i brug omkring 
tidspunktet, hvor dette nummer af 
Randers Biz er på gaden.

Skærpede krav til håndværkerne
Under hele arbejdet måtte der tages 
hensyn til den sideløbende drift i 
festsale og i køkkenet. Da de første 
gæster i september 2016 flyttede 
ind i værelserne, skærpedes kravene 

til håndværkerne 
yderligere.

„Der skulle 
mange steder 
være klinisk 
rent, der måtte 
ikke snakkes 
højt eller spilles 

høj musik, og diverse boremaskiner 
m.m. måtte ikke bruges før kl. 9,“ 
fortæller tømrermester for Bolther-
Stensgaard A/S, Jakob Bolther. 
„Nogle gange var der også skuespil-
lere og musikere på værelserne, 
hvor vi måtte tage hensyn til, at de 

sov på andre tider af døgnet.“ Og alt 
dette mens 50-60 mand hver dag 
arbejdede på fuld kraft med renove-
ringen. „Jeg var den eneste lokale, 
der bød ind på opgaven, da mange 
andre mente, at tidsplanen var for 
stram. Men det er tidsmæssigt gået 
efter planen, og alt er afleveret til 
tiden.“

Hensyn har været et nøgleord
Ordet hensyn har været et nøgleord 
i forhold til både gæster, personale 
og hotellets sideløbende drift, så in-
gen fik gener af støv, larm, og kulde 
m.m. – og så der kunne lukkes af til 
køkkenet for at holde det klinisk rent 
og fuldt funktionsdygtigt.

Der skulle også tages hensyn til 
Randers og til naboerne. Bare det 
at få fjernet 7-800 tons affald inden 

HOTEL RANDERS KLAR I  

NY 2017 UDGAVE

Den omfattende 

renovering af Hotel 

Randers nærmer sig 

nu afslutningen.

  VI KAN GODT 

LIDE DEN SLAGS 

UDFORDRENDE OPGAVER 

OG PRIORITERER DEM
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starten på renoveringen var noget af 
en opgave.

„Vi kan godt lide sådanne udfor-
drende opgaver og prioriterer dem. 
Det er noget 
ganske særligt 
at arbejde med 
bevaringsvær-
dige og fredede 
bygninger. På 
en måde er vi jo 
også med til at 
skrive histo-
rie, da vi nu er 
blevet en del af et kapitel i hotellets 
historie og har været med til noget, 
som ikke mange prøver.“

Dørhåndtag, vægmaling, stuk-
lofter, stoffer, minibar, skohorn og 
sanitet m.m. – hver en lille detalje 
har været vendt under planlæg-

ningen. Og meget dukkede først 
op, da arbejdet var i gang – blandt 
andet af bygningens skævheder og 
forskellige niveauer. Hele hotellet 

var i september 
2015 pakket 
ind i plastik. Og 
hvem havde 
lige tænkt, at de 
første gæster 
i september 
nærmest ville 
komme til at bo 
som i et drivhus, 

hvis der pludselig blev usædvanligt 
varmt. For der blev pludselig usæd-
vanligt varmt i Danmark.

Fremtiden er tænkt ind i hotellet
„Vi har tænkt fremtiden ind i det, så 
det også er tidssvarende og funktio-

nelt om 20 år,“ fortæller hoteldirek-
tør Svend Eskildsen. Hvis der tidli-
gere kom vandskade på et værelse, 
kunne det betyde lukning af en hel 
gang. Fremover kan man nøjes med 
at lukke det enkelte værelse af.

„En ombygning vil altid genere 
nogen, men vi har haft dygtige folk 
på, og gæsterne har taget det utrolig 
flot. Vi har godt nok været ude i 
nogle vilde udfordringer hen ad ve-
jen, men kemi og samarbejde med 
Bolther-Stensgaard har fungeret 
upåklageligt, og med vores fælles 
forståelse for ironi og sarkasme har 
det givet mange gode grin hen ad 
vejen.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  KEMI OG 

SAMARBEJDE MED 

BOLTHERSTENSGAARD 

HAR FUNGERET 

UPÅKLAGELIGT

Divisionsdirektør Jakob Bolther, Bolter-Stensgaard A/S og hoteldirektør Svend Eskildsen, Hotel Randers



 JANNIE MØDER LIVET MED  

FULD  
MUSIK
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Salgschef Jannie Holm, Radio ABC



Jannie Holm er uddannet grafiker i Hammershøj. Hun 
kom derefter til Ugebladet Randers og har nu i godt 15 
år arbejdet hos Radio ABC og 
de seneste syv år været salgs-
chef for Radio ABC’s aktiviteter 
i Randers-området. „Grafiker-
jobbet begyndte at blive kede-
ligt, og derfor blev jeg konsulent 
og tog ud på kundebesøg, og 
det har jeg aldrig fortrudt. Det er 
det, jeg brænder for,“ fortæller 
Jannie Holm. „I dag er ABC min legeplads, og jeg føler 
mig privilegeret af at have sådan et arbejde.“ Hun er 
født og opvokset i Randers, gift med Jan, der arbejder 
med IT-sikkerhed, og har to børn på 18 og 21 år. 
 
Arbejde og fritid flyder sammen
„Vi bor i Helsted, og jeg har et nært forhold til Randers. 
Jeg kan ikke få øje på andre steder, jeg hellere ville bo. 
Her har jeg de omgivelser, familie, arbejde og relatio-
ner, jeg sætter pris på. Gennem netværk og relationer 
møder jeg mennesker, der skaber værdier på alle 
måder. Arbejde og fritid flyder sammen og relationer 
krydser hinanden og er ikke rodfæstet i enten det ene 
eller det andet – men i det hele.“ For Jannie handler 
livet også om at skabe værdier for andre. Da børnene 
var mindre, sad hun med i forældreudvalg, bagte kage 
og kørte land og rige rundt med ungerne til diverse 

aktiviteter. „Jeg sidder aldrig stille, hverken dengang 
eller nu. For fem år siden tog 

jeg en NLP Master, og jeg 
er halvandet år henne i en 
lederuddannelse, som jeg 
gør færdig i 2018.“ Jan-
nie siger, at det beriger 

hende at udvikle sig som 
person. „Jeg læser for 
min egen skyld og 
udnytter mulighederne nu, hvor børnene er 
store. Jeg sidder også med i tre netværks-
grupper og har foden indenfor i forskellige 
rådgivningsfunktioner, tænketank m.m. Jeg 

tænker ikke over at måle Randers med an-

dre byer og steder og/eller holde øje med, om græsset 
er grønnere på den anden side. Jeg tænker på, hvordan 
mit eget græs bliver grønnere.“ 
 
Et presset efterår 
Jannie har altid gang i en fagbog og en krimi og går 
ture for at komme ned i tempo, slappe af og mærke 
vejret og verden. „Jan er med i Randers Vinlaug, og in-

teressen for god vin og mad er 
vi fælles om og dyrker sammen, 
og så har vi også altid rejst me-
get. Men jeg har ikke før været 
så presset som i efteråret. Min 
far fik i sommer konstateret 
kræft. Mine forældre bor tæt på, 
og jeg var tæt på ham under det 
korte sygdomsforløb indtil hans 

død i september. I samme periode havde vi på arbejde 
gang i tre travle måneder med ABC Business Club, og 
jeg skulle samtidig passe min uddannelse.“ I november 
og december brugte Jannie mere end 200 timer på 
uddannelse herunder faget strategisk ledelse. „Da jeg 
havde afleveret opgaven til den eksamen, jeg skulle op 
til lige inden jul, var det bare så dejligt bagefter at tage 
hjem og lave noget så praktisk som at gøre rent, skrue 
op for musikken uden at tænke på noget bestemt. Jeg 
var bare mig og det var fantastisk.“ 

Fodbold og stille morgener 
Jannie ser også af og til fodbold i Randers. „Nogle 
gange er jeg i VIP området på Verdo-tribunen og nogle 
gange på „Sparkron-tribunen“. Jeg kender menne-
sker begge steder og får både snakket og set fodbold 
begge steder.“ Hun erkender dog også, at hun skal 
have øje for at passe på sig selv. „Men det tror jeg nu 

også, at jeg forstår, også med 
venners og familiens hjælp. Jeg 
er god til at finde ind til roen og 
komme hurtigt ned i gear. Min 
NLP uddannelse hjælper mig 
med at tage min egen medi-
cin.“ Stille morgener for sig selv 
står højt på prioriteringslisten. 
„Klokken 5 i morges sad jeg 

med kaffen og kiggede på nogle idéer til min eksa-
men.“ Andre gange læser hun en bog eller går en tur 
og henter rundstykker, inden familien vågner.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Med Randers som midtpunkt danser 
salgschefen gennem tilværelsen i 
raske rytme.
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  GENNEM NETVÆRK OG 

RELATIONER MØDER JEG 

MENNESKER, DER SKABER 

VÆRDIER PÅ ALLE MÅDER

  JEG ER GOD TIL AT 

FINDE IND TIL ROEN OG 

KOMME HURTIGT NED I 

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

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

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

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

mulighederne for at søge statistik.

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

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

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Region Hovedstaden: Her falder boligpriserne

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

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

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse -0,4% 4,3%

Randers Villa/Rækkehuse -2,2% 6,5%

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

kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få

statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig

selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi

tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ

Fakta om Boligsiden

Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

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

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler Min boligside
1

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

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

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Øg omsætningen i din webshop
Workshop 1: 02. februar 16.30-19.00 
(alle), Webbureauet Infoserv ApS, 
Niels Brocks Gade 10A, st.th., 8900 
Randers.
Hvem kan og skal du sælge til. Vi 
giver dig også Få indsigt i danskernes 
adfærd på nettet. Ram dine 
målgrupper. Lav trafikanalyser.
Workshop 2: 28.februar. Tiltræk 
relevant trafik.
Workshop 3: 30. marts. Kan du opnå 
topplaceringer med SEO.
Workshop 4: 25. april. Sociale medier.
Workshop 5: 16. maj. Optimering af 
trafik & Analyse.
Info/Tilm.: www.infoserv.dk s. 27. 
januar.
Pris: 1.200-1.450 ex. moms. 

Ehandel for detailområdet
8. februar kl. 9.15-12 på Randers 
Hovedbibliotek, Stemannsgade 2, 

8900 Randers C, mødelokale 4, 2. sal.
Fokus på e-handel i detailhandlen – 
hvordan gør vi det fornuftigt? Få en 
unik mulighed for at få inspiration om 
e-handel og gratis rådgivning. 
30 minutters oplæg af rådgiver Steen 
Olsen fra SoAlive.dk
Herefter besøger Steen Olsen 
interesserede virksomheder (først til 
mølle), der ønsker en kort individuel 
rådgivning i egen butik eller på 
Randers Hovedbibliotek.
Arr.: It-forum og E-business Randers
Tilm.: msg@erhvervranders.dk, 
s. 1. februar.

Iværksættercafé
8. februar 2017, kl. 15.00-17.00 Erhverv 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
Få vejledning og sparring omkring dine 
iværksætterdrømme og mød andre 
iværksættere. Få hjælp fra Erhverv 

Randers eller en af vores tilknyttede 
advokater, revisorer eller andre 
konsulenter. 
Tilm.:erhvervranders.dk

Biznet Handelstræf
2. marts 2017, kl. 16.30-20.00 på 
Tronholmen 1
Kom med til det største handelstræf 
i Randers til dato. Få møder med lige 
præcis de lokale beslutningstagere du 
ellers ikke har kontakt til. 5 individuelle 
møder og fælles netværkstapas. 
Tilm.:erhvervranders.dk

NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk

mailto:jobcentererhverv@randers.dk
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KLUMME – FORSIKRING

Vi oplever flere danske 
agenturer for udenlandske 
forsikringsselskaber, der 
tæppebomber forsikrings-
markedet med billige, 
men uholdbare forsikrings-
løsninger. 

Sidst har vi oplevet at 
25.000 private forsikrings-

kunder pludselig stod uden 
dækning da Gable  Insurance 
gik konkurs. Dette  selskab 
stod bag  Husejernes 
Forsikring, der solgte 
ejerskifte forsikringer til 
dumpingpriser.  Udenlandske 
forsikringsselskaber er ikke 
nødvendigvis omfattet af 
den danske garantiordning 
og kunderne har jo forud-
betalt flere års forsikrings-
præmie. Heldigvis gik 
regeringen og forsikrings-
branchen ind og lavede en 
aftale for de kunder, der er 
kommet i klemme. 

Regeringen havde nok 
ikke gjort det samme, hvis 
det var erhvervsvirksomhe-
der, det gik udover. 

Ofte hører jeg erhvervs-
ledere stolte fortælle, at de 
er forsikret hos Lloyds of 
London og noget mere sik-
kert findes da ikke! 
– Hvad er Lloyds? 
Det startede som en kaffe-
bar, der var mødested for 
forretningsmænd. Siden 
har det udviklet sig og er i 
dag et af verdens førende 
forsikringsmarkeder, hvor 
man kan forsikre næsten 
alle risici. Coverholder at 
Lloyds betyder blot at man 
har et agentur og Lloyds 
har mange tusinde med-
lemmer. De hæfter ikke for 
hinanden! Hvad nu med det 
kommende Brexit? Skades-
behandlingen oplever vi 
også mange gange kritisa-

bel, når det foregår igennem 
Coverholdere. 

Dansø har valgt ikke at 
have agenturer, men vi er 
nogen gange tvunget til 
at bruge agenturer. Det er 
derfor vigtigt at informere 
om risikoen. Danske forsik-
ringsselskaber kan også gå 
konkurs. Det har vi jo ople-
vet med de store forsikrings-
selskaber Baltica og Hafnia. 
De blev reddet ved opkøb 
af deres på dette tidspunkt 
meget små kolleger, Codan 
og Tryg, der i dag er førende 
på markedet. 

Af Bent Ketelsen, Dansø 

 Forsikringsmæglere Djursland ApS 

www.dansoe.dk

DANSKE AGENTURER PÅ UDENLANDSKE 
FORSIKRINGSSELSKABER   – PAS PÅ!!!

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38326643 Namadi Care ApS ....................................................................................... 12.01.2017
38319965 VVS konsulent Søren Risum Østergaard IVS ............................................10.01.2017
38319949 Lindberg Group ApS ..................................................................................10.01.2017
38310372 Vanko IVS ...................................................................................................06.01.2017
38309668 NS-Tagteknik IVS .......................................................................................05.01.2017
38306073 Kærby Biler ApS .........................................................................................05.01.2017
38305514 Amberlize IVS .............................................................................................04.01.2017
38299239 Sollok Consulting IVS.................................................................................03.01.2017
38297538 Golden Eagle Danmark IVS .......................................................................02.01.2017
38297430 RSV Randers ApS ......................................................................................02.01.2017
38297287 OnScope A/S .............................................................................................02.01.2017
38296167 GOOGS fonden Randers ...........................................................................02.01.2017
38285580 BI PIAO GM ApS ........................................................................................ 27.12.2016
38283545 ANDSØ Træ- og Skovservice IVS ..............................................................25.12.2016
38282115 Indochine Decor IVS ..................................................................................23.12.2016
38282050 Danko Danmark IVS ...................................................................................23.12.2016
38279939 Lou Advokatfirma Komplementarselskab ApS .........................................22.12.2016
38278274 JustGo ApS ................................................................................................22.12.2016
38277871 J.U.S.T. ApS ...............................................................................................22.12.2016
38271032 Pro Developments Øst A/S .......................................................................20.12.2016
38270966 Proces Team Danmark ApS .......................................................................20.12.2016
38269607 Chr. Rørholms Eftf. ApS ............................................................................20.12.2016
38266764 24/7 Randers ApS ...................................................................................... 19.12.2016
38260146 AK Food IVS ............................................................................................... 16.12.2016
38256262 IRM SOLUTIONS IVS ................................................................................ 14.12.2016
38251430 Kids Rescue IVS ......................................................................................... 13.12.2016
38251155 06.12.2016 ApS.......................................................................................... 13.12.2016
38242792 En Hjælpende Hånd IVS ............................................................................09.12.2016
38240307 Randers Byg og Montage ApS ..................................................................08.12.2016
38237268 Global W Elite IVS ...................................................................................... 07.12.2016
38228501 SignRemote ApS........................................................................................04.12.2016
38227092 Next-Stay IVS .............................................................................................03.12.2016
38224034 INCA-Properties IVS .................................................................................. 01.12.2016
38224026 INCA-Living Denmark IVS ......................................................................... 01.12.2016
38224018 Inca-Capital IVS ......................................................................................... 01.12.2016
38222082 Allé Husene Aps ........................................................................................ 01.12.2016
38219898 Ciha IVS ...................................................................................................... 30.11.2016
38218034 Rent Fokus IVS .......................................................................................... 30.11.2016
38214616 The Beauty Academy IVS .......................................................................... 29.11.2016
38212621 Chaos Wrestling Aps ................................................................................. 28.11.2016
38209337 ETMA Consult IVS ..................................................................................... 25.11.2016
38208853 2CAP ApS................................................................................................... 25.11.2016
38207938 Cart Care Danmark ApS ............................................................................ 25.11.2016
38207482 dewelloop IVS ............................................................................................ 25.11.2016

Selskabsændringer
35477551 BLICHERS PUB & BLICHERS MALERFORRETNING ApS 27.12.2016 virksomheden opløst
34617996 EGELUND ANLÆG ApS .........................................27.12.2016 virksomheden opløst
29399581 SUSSIE FRANK ApS ...............................................27.12.2016 virksomheden opløst
35658378 BT BYG & MONTAGE ApS .....................................27.12.2016 virksomheden opløst
36077344 JFMONTAGE IVS ...................................................22.12.2016 Konkursdekret afsagt
36200146 INNOVATIVE LØSNINGER & DESIGN IVS .............20.12.2016 opløst ved erklæring
25881230 J.B. KØD ApS...........................................................19.12.2016 Likvidation vedtaget
30243692 NORDIC LUBE A/S ..................................................19.12.2016 Likvidation vedtaget
37189332 S.A., Randers ApS ................................................. 18.12.2016 Konkursdekret afsagt
34203709 AMS Assentoft ApS ...............................................16.12.2016 virksomheden opløst
19144941 STINA SYSTEM INVENTAR ApS .......................... 15.12.2016 Konkursdekret afsagt
37180017 Renty Billig Biludlejning ApS ..........................14.12.2016 Anmodning om opløsning
26711266 FREDBERG & THOMSEN ApS ...............................13.12.2016 Likvidation vedtaget
29211787 MICSEBA ApS .........................................................12.12.2016 opløst ved erklæring
36493038 FOODBELTS NORDIC IVS .................................... 09.12.2016 virksomheden opløst
30361490 MASKINFABRIKKEN VITO A/S ............................. 09.12.2016 virksomheden opløst
28847904 EXPRESS DE PARIS A/S ....................................... 09.12.2016 virksomheden opløst
26933781 FJORDENS SERVICE ApS .................................... 09.12.2016 virksomheden opløst
36706066 Dansk Virksomhedsfremme IVS ........................... 09.12.2016 virksomheden opløst
35483470 GRØNHÅNDVÆRKER.DK ApS ...............................07.12.2016 opløst ved erklæring
36433078 P. SØBY TRANSPORT ApS ................................... 07.12.2016 Konkursdekret afsagt
35410171 RLD ApS ................................................................ 05.12.2016  virksomheden opløst
36403276 DANSK DESIGN LAGER ApS ................................. 05.12.2016 opløst ved erklæring
32475949 ØSTJYDSK VILLABYG MURER- OG TØMRERFORRETNING ApS 04.12.2016  virksomheden opløst
31182514 Driftsselskabet af 01.04.2008 ApS ....................... 04.12.2016 virksomheden opløst
36051671 Kronjysk Total service IVS ................................ 04.12.2016  virksomheden er opløst
36052740 DOORTECK ApS ................................................... 04.12.2016  virksomheden opløst
81768714 DC II A/S...................................................................02.12.2016 Likvidation vedtaget
15733012 STEFF FOOD A/S ....................................................02.12.2016 Likvidation vedtaget
73792118 ANTONIUS A/S ........................................................02.12.2016 Likvidation vedtaget
25717333 CHIRO CONSULT IVS..............................................02.12.2016 opløst ved erklæring
34219370 SEJLERLIV-RANDERS ApS ...........................30.11.2016 Anmodning om opløsning
21068535 RANDERS FUGETEKNIK A/S.................................29.11.2016  opløst ved erklæring
36040149 RANDERS HANDEL & SERVICE IVS ....................26.11.2016  virksomheden opløst
29918848 MIDTJYSK BYGGE- OG ANLÆG ApS ..................26.11.2016  virksomheden opløst
20419431 RAJOLE BYG VMBA .............................................26.11.2016  virksomheden opløst
30806204 AUT. KLOAK- OG MURERMESTER OLE BOEL ApS ..25.11.2016  virksomheden opløst
35393021 TOMASZ GERMEL ApS ........................................25.11.2016  virksomheden opløst
34477744 COMO GRUPPEN ApS ..........................................25.11.2016  virksomheden opløst
35633715 DANSK PORT KOMPAGNI GRUPPEN ApS .......... 25.11.2016 Konkursdekret afsagt

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Alle data er indhentet i perioden 
25.11.2016 - 16.01.2017.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdat. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

A.K. IVERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 8,1 (8,3)
Resultat før skat 0,8 (1,6)
Egenkapital 8,0 (7,4)
Antal ansatte 35

AEB UDLEJNING APS
Regnskabsafslutning 31-7-2016 
Bruttofortjeneste -0,4 (18,6)
Resultat før skat -0,7 (8,4)
Egenkapital 12,8 (19,7)
Antal ansatte 28

AUTOMOBILHUSET. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 11,4 (9,6)
Resultat før skat 3,1 (2,0)
Egenkapital 8,0 (6,6)
Antal ansatte 20

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

BIONUTRIA DANMARK APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,8 (3,5)
Resultat før skat 1,1 (1,4)
Egenkapital 3,3 (3,4)
Antal ansatte 5

BYGGEFIRMAET 
FRITZ KRISTENSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,8 (2,9)
Resultat før skat 0,9 (0,5)
Egenkapital 5,2 (4,5)
Antal ansatte 3

C&L TURNED PARTS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 12,9 (12,3)
Resultat før skat 0,9 (-0,8)
Egenkapital 4,8 (4,1)
Antal ansatte 30

CON WAY 
FURNITURE TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,0 (4,1)
Resultat før skat 0,7 (1,8)
Egenkapital 2,4 (1,9)
Antal ansatte 15

CONFAC A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 38,6 (27,8)
Resultat før skat 27,3 (16,9)
Egenkapital 42,7 (23,6)
Antal ansatte 64

CONSEPT APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,4 (-0,4)
Antal ansatte 3

DANISH CROWN A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2.009,0 (1.985,0)
Resultat før skat 418,0 (726,0)
Egenkapital 2.038,0 (2.533,0)
Antal ansatte 6289

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

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

DINTANDLÆGEHAVNDAL APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,9)
Resultat før skat 1,1 (1,1)
Egenkapital 0,9 (0,1)
Antal ansatte 4

DOMINOS RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,4)
Resultat før skat -0,3 (-0,3)
Egenkapital -0,5 (-0,2)
Antal ansatte 35

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

EMVI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 8,3 (6,3)
Resultat før skat 5,7 (4,3)
Egenkapital 8,4 (4,7)
Antal ansatte 3

EN OG EN HEL DEL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital -0,2 (-0,2)
Antal ansatte 7

ERHVERVSPARKEN DANIA A/S
Regnskabsafslutning 31-8-2016 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,4)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 25,7 (25,2)
Antal ansatte 3

ERIKSEN RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-8-2016 
Bruttofortjeneste 9,5 (9,8)
Resultat før skat 3,5 (3,9)
Egenkapital 18,6 (15,9)
Antal ansatte 11

FISKBÆK 
LASTVOGNSSERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,3 (5,6)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 10

FJORDBLINK 
SWIMMING POOLS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,9 (2,7)
Resultat før skat -0,8 (-1,7)
Egenkapital -4,0 (-3,1)
Antal ansatte 10

FRILAND A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 14,0 (11,0)
Resultat før skat 6,7 (6,2)
Egenkapital 31,3 (31,3)
Antal ansatte 8

FÅRUP MONTAGE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (0,9)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 5

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

HEDEBO H.J. A/S. INGENIØR OG 
ENTREPRENØRFIRMA
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,9 (5,6)
Resultat før skat 1,7 (0,6)
Egenkapital 3,0 (1,6)
Antal ansatte 15

HORNBÆK ELFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 11,7 (10,2)
Resultat før skat 1,2 (1,1)
Egenkapital 5,1 (6,6)
Antal ansatte 23

INGENIØRFIRMAET POUL TARP A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 32,7 (32,9)
Resultat før skat 2,4 (3,4)
Egenkapital 17,6 (18,0)
Antal ansatte 50

INNOVISIO APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,2)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital -0,0 (-0,2)
Antal ansatte 7

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

JES HANSEN. RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,8)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital -0,2 (-0,2)
Antal ansatte 3

JP FOOD APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,2 (4,2)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,4 (1,4)
Antal ansatte 35

KAMMI TAG APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,9 (5,9)
Resultat før skat -1,1 (-0,1)
Egenkapital -0,8 (0,1)
Antal ansatte 8

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

KOUSTED VOGNMANDS
FORRETNING  TAGE SVENDSEN & 
SØNNER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 7,7 (12,7)
Resultat før skat 3,2 (1,5)
Egenkapital 5,8 (15,3)
Antal ansatte 9

KRONJYLLANDS CAMPING & 
MARINE CENTER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 7,9 (6,7)
Resultat før skat 1,1 (0,6)
Egenkapital 3,4 (2,6)
Antal ansatte 15

KVIK CENTER RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,4)
Resultat før skat 0,4 (0,7)
Egenkapital 1,2 (1,2)
Antal ansatte 7

KVIK REGION MIDT A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 6,7 (6,3)
Resultat før skat 1,2 (1,0)
Egenkapital 1,7 (1,6)
Antal ansatte 10

KVIST & JENSEN STATS
AUTORISEREDE REVISORER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 6,1 (32,2)
Resultat før skat 8,6 (6,8)
Egenkapital 10,0 (6,8)
Antal ansatte 55

KØBMANDEN ØSTER TØRSLEV APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,4)
Resultat før skat 0,2 (-0,6)
Egenkapital 1,1 (2,5)
Antal ansatte 6

LARS RASMUSSEN AUTO APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,0)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

MALERFIRMA VILLY POULSEN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,7)
Resultat før skat 0,5 (0,6)
Egenkapital 2,5 (2,2)
Antal ansatte 9

MARCUS ODENSE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,3)
Resultat før skat -0,2 (0,1)
Egenkapital -0,4 (-0,2)
Antal ansatte 3

MARCUS RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 5,8 (7,1)
Resultat før skat 0,6 (0,9)
Egenkapital 2,7 (2,3)
Antal ansatte 20

MARCUS ÅRHUS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat -0,3 (-0,4)
Egenkapital -0,1 (-0,0)
Antal ansatte 3

MIDTJYDSK COMPUTER SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,9)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 0,5 (0,6)
Antal ansatte 3

MLN KONSULENT A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,0)
Resultat før skat 0,9 (0,8)
Egenkapital 6,6 (5,7)
Antal ansatte 3
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Individuelt modulbyggeri til 
udlejning vækster
For godt et halvt år siden 
rykkede Focus Moduler A/S 
fra Hammel til Assentoft. En 
voldsom vækst krævede mere 
plads, og det har direktør Claus 
Glud Løgager fået i de tidligere 
VSB-lokaler.

„Her var nogle lokaler, der 
dækkede de behov, vi har ift. 
modulbyggeri. Det kræver 
rigtig meget plads med meget 
håndtering både ude og inde. 
Samtidig ligger Randers meget 
centralt i det jyske, og specielt 
med den nye omfartsvej fra 
Djursland til motorvejen gør, at 
det er nemt for os at komme i 
alle retninger. Samtidig er pris-
niveauet lavere end i Aarhus-
området, og vi har lidt lettere 
ved at finde arbejdskaft. Siden 
vi flyttede, har vi allerede fået 
en del nye medarbejdere, der 
alle bor i lokalområdet.“
Virksomheden tæller nu 15 
medarbejdere, incl. de to 
ejere, og direktøren forven-
ter at væksten fortsætter. 
„Tidligere har vi lejet under-
entreprenører ind, men den 
løsning er for dyr i længden, så 
nu ansætter vi selv de fagfolk, 
der er behov for. Vi bygger 
organisationen op til at løse 
det hele selv.“

Individuelle løsninger
Claus Løgager mener, Focus 
Moduler adskiller sig fra de 
øvrige udlejere ved at have 
fokus på at tilbyde lejeløsnin-
ger, der kan tilpasses kun-
dernes ønsker og behov fra 
opgave til opgave. „Vi tilbyder 
ofte at bygge specialløsnin-
ger med vægt på, at kunden 
selv kan bestemme størrelse, 
indretning og materialevalg. Vi 
kan også efter behov bygge 

centrale ventilation- og køle-
installationer ind i loftkonstruk-
tionerne. Vi får en del opgaver 
ved at være fleksible, og lave 
det kunderne ønsker.“

Med til at finansiere
Kunderne er både private og 
offentlige virksomheder. „Men 
specielt for vækstvirksomhe-
der i det private er det ofte en 
stor hjælp, at vi tager finan-
sieringsrollen for kunderne. Vi 
finansierer selv, både gennem 
vores pengeinstitut og via lea-
singselskaber. Det kan vi gøre, 
fordi vi har mange længere-
varende kontrakter, som er en 
garanti for os.“

Væksten fortsætter
Balancen i den knap fem år 
gamle virksomhed er vokset 
fra 9,7 mio. kr. i 2013 til 50,6 
mio. kr. i 2016-regnskabet. 
Og antallet af medarbejdere 
er næsten fordoblet det sidste 
år. Helt samme stigningstakt 
tør Claus Glud Løgager ikke 
love, men han er ret sikker på, 
at den positive udvikling vil 
fortsætte. „Vi tror på, at 2017 
bliver med et højt aktivitets-
niveau. Det tror jeg også for 
2018, så jeg forventer sti-
gende omsætning og dermed 
også stigende indtjening både 
på kort og mellemlang sigt.“
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N.V. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 21,9 (21,3)
Resultat før skat 9,3 (10,1)
Egenkapital 90,1 (83,5)
Antal ansatte 19

NORDIC CONCEPT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,6)
Resultat før skat -0,6 (0,3)
Egenkapital 0,6 (1,2)
Antal ansatte 3

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

RANDERS HH A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 15

RANDERS HK A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,0 (7,5)
Resultat før skat -1,3 (-0,1)
Egenkapital 2,7 (1,8)
Antal ansatte 35

SM SMEDE OG MONTAGE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,6)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 1,5 (2,2)
Antal ansatte 3

STOKVAD RÅDGIVENDE 
 INGENIØRER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 13,1 (9,6)
Resultat før skat 1,0 (0,6)
Egenkapital 1,9 (1,6)
Antal ansatte 23

SØREN LUND MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 6,9 (7,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 7,9 (7,9)
Antal ansatte 25

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

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

THORTRANS RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 59,3 (48,1)
Resultat før skat 4,7 (3,7)
Egenkapital 16,6 (13,0)
Antal ansatte 75

TIMM MØBLER. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,7)
Resultat før skat -1,0 (-0,5)
Egenkapital 1,6 (2,4)
Antal ansatte 7

TULIP FOOD COMPANY A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 670,0 (612,0)
Resultat før skat 269,0 (296,0)
Egenkapital 1.391,0 (1.046,0)
Antal ansatte 1061

UNIQUE MANAGEMENT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,6)
Resultat før skat 1,1 (1,4)
Egenkapital 17,9 (17,1)
Antal ansatte 3

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

VERNER HØJ MIKKELSEN OG 
 SØNNER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 13,3 (12,4)
Resultat før skat 2,4 (1,6)
Egenkapital 10,2 (8,3)
Antal ansatte 35

VITO STEEL A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,8)
Resultat før skat -1,3 (-0,3)
Egenkapital 0,7 (1,8)
Antal ansatte 11

VULKAN DÆK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 6,3 (7,1)
Resultat før skat 0,1 (0,9)
Egenkapital 4,7 (4,7)
Antal ansatte 14

AAGE LANNGS FABRIKER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 7,0 (6,6)
Resultat før skat 1,1 (0,3)
Egenkapital 1,9 (1,0)
Antal ansatte 12

Indehavere Carsten Vinther og Claus Glud Løgager, Focus Moduler A/S

Focus Moduler A/S
Vandværksvej 42
Assentoft, 8960 Randers SØ

Regnskabsafslutning 30-9-2016

Bruttofortjeneste 10,8 (7,2)

Resultat før skat 2,3 (1,4)

Egenkapital 4,6 (2,9)

Antal ansatte 15 (7)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Innovation Living A/S 
Randers Kommunes erhvervs-
pris 2017 er gået til Innova-
tion Living A/S, der med et 
internationalt udsyn formår at 
skabe lokale arbejdspladser. 
Direktør Morten Lind fik over-
rakt prisen i forbindelse med 
erhvervslivets nytårskur.
„Vi er meget beæret over 
prisen. Vi forsøger at passe 
vores niche og samtidig tage 
del i lokalområdet, og vi er 
meget glade for at være en 
del af erhvervslivet i Randers. 
Tak til alle, der har peget på 
os,“ sagde Morten Lind.

BurgerInc
Indehaver Søren Størup, 
Ebeltoft, har på de sociale 
medier meddelt, at  afdelingen 
af BurgerInc i Randers er 
lukket. Tilgodebeviser eller 
Sweetdeals kan enten bruges 
i Ebeltoft, eller refunderes ved 
henvendelse der.

ABC Lavpris
Tranekærcentret på Hobrovej 
er overtaget af ABC Lavpris 
på tvangsauktion. De ønsker 
at åbne et lavprismarked i 
 lokalerne, der i den forbin-
delse skal sættes i stand. De 
nuværende lejere på første-
salen vil fortsætte uændret.

Sparinvest
Id-Sparinvest, filial af Spar-
invest S.A., Luxembourg, 
flytter i løbet af foråret fra 
Sparinvest Huset og flytter 
ind hos DanDomain A/S. 
Afdelingen beskæftiger 
omkring 40 medarbejdere, og 
en stor del af dem pendler til 
og fra Randers, og de vil nyde 
godt af bedre tilgængelighed.

Kvist & Jensen
Dansk Leder Center er blevet 
en del af revisionsfirmaet 
Kvist & Jensen. Sammen-
lægningen sker under navnet 
Kvist & Jensen Rådgivning, 
der vil beskæftige sig med 
rådgivning og undervisning, 
med fokus på ledelse, forret-
ningsdrift og -planlægning.
I efteråret 2016 gennemførte 
Kvist & Jensen og Dansk 
Leder Center sammen et 
ELP-forløb for private
virksomheder i Randers, 
og her deltog adm. direktør 

Danske Bank A/S

C

Erhvervsafdelingen i Randers 
har fået ny chef, idet Johnny 
Kjærgaard med base i Aarhus 
er nyudnævnt erhvervsdirek-
tør for Danske Bank i hele 
Østjylland. Han har afløst 
Hardy Husum, der har valgt 
at takke ja til en fratrædelses-
ordning. Afdelingen på Øster-
vold dækker udover Randers 
Kommune også Mariagerfjord 
og Djursland.

Tradium

C

Kim Tange er tiltrådt som chef 
for Tradium Retail & Manage-
ment. Han kommer fra en 
stilling markedschef i Tradium 
og Kim afløser Helle Guld-
hammer Kristensen, der har 
fået nyt arbejde på Business 
College Syd, hvor hun skal 
være vicedirektør.
„Jeg glæder mig til den nye 
udfordring, og sammen med 
mine dygtige kolleger i afde-
lingen holder jeg naturligvis 
fast i Tradium Retail & Ma-
nagements særlige DNA med 
stringent fokus på kundens 
ønsker og behov,“ siger Kim 
Tange.

Hotel Randers A/S
Direktør Sven Nørskov 
Eskildsen (50) skifter i 
sensommeren sin titel som 
hoteldirektør ud med en plads 
i selskabets bestyrelse.

Bauhaus Randers

C

Esben Hansen (36) er tiltrådt 
som varehuschef i Bauhaus 
Randers. Han har siden 2008 
arbejdet for kæden hvor han 
har bestridt forskellige chef-
stillinger. Esben er uddannet 
købmand og har bland andet 
arbejdet i Netto i Randers.

Best Western Plus 
Hotel Kronjylland

C

Peter Laigaard Jensen (47) er 
blevet ansat som hoteldirektør 
for Best Western Plus  Hotel 
Kronjylland i Randers. Han 
har i en årrække haft forskel-
lige ledende stillinger i Best 
Western International flere 
steder i verden, ligesom han 
tidligere har været direktør for 
bl.a. Color Hotel Skagen.

Regionshospitalet Randers
Christian Skjærbæk (49), 
speciallæge i almen medicin 
og afsnit ansvarlig overlæge 
i Akutafdelingen på Regions-
hospitalet Viborg, tiltræder 
1. februar stillingen som kon-
stitueret ledende overlæge i 
Akutafdelingen på Regions-
hospitalet Randers.
Konstitueret oversygeplejer-
ske Bente Birgitte Fogh (62) 
er samtidig tiltrådt som ny 
fast oversygeplejerske for 
afdelingen.

i Kvist & Jensen, Thomas 
Hedegaard, der kunne se at 
de to virksomheders værdig-
rundlag og strategier, passede 
umådeligt godt sammen.

Østjyllands Politi
Cirka 35 medarbejdere, der 
hidtil har haft arbejdsplads 
i Aarhus, er flyttet til politi-
stationen i Randers. Roke-
ringen er led i en større 
reorganisering, der skal sikre, 
at Østjyllands Politi også 
fremadrettet kan leve op til 
nye krav og kriminalitetsformer.
Østjyllands Politi går fra at 
være delt op i beredskab, 
lokalpoliti og efterforskning til 
nu at være tre centre: Opera-
tivt Center, Efterforsknings-
center og Borger- og forebyg-
gelsescenter. Hertil kommer 
det nye Særlig Efterforskning 
Vest (SEV).

Dandomain A/S
DanDomain er blevet opkøbt 
af den globale IT-virksomhed, 
belgiske Intelligent. De vil 
sammensætte en stærk 
ledelse i Danmark for at gen-
nemføre fremtidsplanerne. 
Direktør Ronnie Bach Nielsen, 
DanDomain A/S er blevet 
medejer af hele koncernen 
og udnævnt til administre-
rende direktør. Han vil lede 
Intelligents SMV-afdeling 
under udvidelsen i Danmark. 
Brandet DanDomain videre-
føres, og DanDomain-teamet 
fortsætter også deres virke fra 
kontoret i Randers.

SkilteService 
Buchs AS har overtaget 
Skilte Service og den hidtige 
ejer, Lone Thrue, vil blive en 
del af skilteafdelingen.

Pro Display A/S
Deku-Pack Gruppen og dens 
selskaber Pro Display A/S, 
Deku-Stans A/S, Embal-
lageform ApS, DM Plast 
ApS samt Vejle Print A/S har 
skiftet navn til DS Smith.
Det er startskuddet på en ny 
og forstærket displayforret-
ning, der samler styrkerne fra 
to nøgleaktører på det danske 
marked for display- og embal-
lageløsninger under navnet 
DS Smith Display.



2017 er i gang....
Det har været et indholdsrigt 2016 med mange spæn-
dende afsluttede sager. Der er tydelige tegn på øget akti-
vitet i Randers, og vi er således optimistiske i forhold til
at 2017 bliver med fortsat fremgang. Vi søger derfor nye
emner til salg og leje.
Skal du købe eller sælge en erhvervsejendom, planer om
at investere, eller brug for en vurdering?

Ring til os på 7020 3911

An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Randers/Viborg/Skive

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

Sag 6335Produktion og lager.

Randers NV - Gl. Hobrovej 34C
Præsentabel og velholdt erhvervsejendom til
værksted, håndværk, lager m.v. I begge gavle
er der en stor aluhejseport. Indrettet med
kontorer, frokostrum og mandskabsrum. End-
videre koldhal og mindre tilbygning.

TIL SALG

SOLGT

Sag 5878Butik og værksted.

Randers SØ - Grenåvej 32
Præsentabel erhvervsejendom p.t. anvendt til
automobilforretning med udstilling og værk-
sted beliggende med facade til Grenåvej, der
er en befærdet indfaldsvej til Randers cen-
trum. Evt. inventar kan efter aftale medfølge.

TIL SALG

UDLEJET

Sag 6295Investeringsejendom.

NYHED

Randers C - Prinsessegade 1
Regulær og tidssvarende forretningsejendom
opført og udlejet til samme lejer siden 2002.
Ejendommen ligger i et blandet erhvervs- og
boligområde ved havneområdet og i gåaf-
stand fra bykernen.

TIL SALG

Kontantpris kr. 10.500.000
Etageareal m2 1.205
Afkast v. finansiering % 13,95

Randers tlf. 7020 3911

Sag 6429Produktion, lager og værksted.

NYHED

Spentrup - Industrivej 41, 27
Ejendommen består af værksteds- og kontor-
bygning samt koldlager opført i 2015. 2 matr.
nr. hvoraf den ene anvendes til oplag af biler.
Telemast, der giver en årlig lejeindtægt på ca.
kr. 17.000 til ejer af ejendommen.

TIL SALG

Kontantpris kr. 2.300.000
Etageareal m2 706
Grundareal m2 5.032

Randers tlf. 7020 3911

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