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Randers SØ - Grenåvej 24B
Velbeliggende butiks-/udstillingsejendom med facade mod Grenåvej tæt på byens centrum. Ejendommen er indrettet med stort regulært udstillings-/salgsareal, større separat udstillingsrum, værksted-/lager med ny aluhejseport,
samt to kontorer, frokostrum og
toilet.

NY PRIS

TIL SALG
Kontantpris kr.
Etageareal m2
Grundareal m2

3.900.000
635
1.491

Randers tlf.

7020 3911

Vi søger
erhvervsejendomme
Opsvinget i dansk økonomi forventes at fortsætte. Privatforbruget stiger. Derfor oplever vi stor efterspørgsel på
gode erhvervsejendomme, især i Randers. Hvor der i året
frem til nu er gennemført mange handler.
Har du en ejendom, som du overvejer at sælge?
Østervold, Randers

Butik og detail.

Kontakt os på tlf. 7020 3911
Sag 6385

Sag 6106

Projektejendom.

TIL SALG
Randers SØ - Marsvej 7B
Boksbutik beliggende i stort indkøbsområde
nær Randers Storcenter. Ejendommen er beliggende i midten af 3 sammenhængende
boksbutikker i forskellig størrelse og udformning. Fælles p-område.

Nybolig Erhverv
Randers/Viborg/Skive

SOLGT

TIL SALG
Randers C - Vestervold 4
Fritliggende kontorejendom i Randers midtby
med udsigt over Gudenå-dalen. Opført i fire
etager og med fuld kælder. Stuetagen ejes af
RandersArkitekten, og resten af ejendommen
udgør en ejerlejlighed til ombygning.

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

An International
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Set i historisk perspektiv

mødes på udstillingerne. Samarbejderne kører som regel i mange år.“
Altid at være velforberedt er noget
meget centralt. „Vi er altid velforberedte og ved, hvilken kunde vi
står overfor. Vi har mange og lange
snakke med vores agenter om, hvad
vi skal kunne præsentere for slutkunden – herre-/damemodeller og
prisniveau m.m. Kommunikationen
med agenten er vigtig.“
Det er tankevækkende, at Randers
Det samme gælder agentkontrakAmtsavis i artiklen 30. novemten, der blandt andet omhandler
ber 1811 om starten på Randers
besøgsfrekvensen ved kunderne.
Handskefabrik skrev, at handsker
„Et godt samarbede handler også
fra Randers tidligere havde været
om at kende rettigheder og pligter.
en betydelig næringsvej for mange
Ikke to kontrakter er ens, og vi er
i byen og var blevet solgt til fjerne
meget grundige med dem.“
lande.
Arne siger, at det allervigtigste er
I dag, mere end 200 år senere, er
at kende sit marked. „Om det sker
Randers Biz på besøg ved verdens
via kunder, agenter eller andre er
ældste handskefabrik for at skrive
ikke så væsentom virksomligt. Men kender
heden, der fra
VI ER ALTID
du ikke markeat have været
VELFORBEREDTE OG
det, kommer du
meget hjemmetil at stå stille.
markedsorienteVED, HVILKEN KUNDE VI
Vi tager også
ret nu betegner
meget bestik
sig selv som en
STÅR OVERFOR
af, hvad der
eksportvirksomefterspørges i de forskellige lande.
hed.
Kollektionen er den samme, men
Tidligere blev handskerne fremdet er meget forskelligt, hvad der
stillet i Randers, men den sidste
sælger.“
produktion her stoppede sidste år.
Ejerleder Arne Vejrum både håber
Leverandører på venskabsbasis
og tror dog, at der på et tidspunkt
Randers Handskefabrik er kendt
igen laves handsker i Randers.
for kvaliteten, og det er således et
kvalitetsstempel for en skindleveranSalget i udlandet
dør, at de slipper gennem nåleøjet til
sker via agenter
Randers. Handskerne koster i butik„Cirka 25 procent af vores produkkerne mellem 300 og 3.000 kroner.
tion eksporteres,“ fortæller Arne
„Det er et langtidsprojekt at
Vejrum. „Eksporten er stigende,
oparbejde gode samarbejder inden
og vi arbejder meget på det, da de
for skind og læder. Vi lærer hinanden
største udviklingsmuligheder ligger
så godt at kende, at jeg nærmest vil
der.“
kalde det venskabsbasis.“
Randers Handskefabrik har egne
Virksomheden har sine egne
sælgere i Danmark, mens salget
designere, og det er af afgørende
i Norge, Sverige, Finland, Island,
betydning at
Frankrig, Belhave hånd i
gien, Tyskland
IKKE TO
hanke med råvaog Japan foregår
KONTRAKTER ER
rerne, som alle
via agenter. Sekommer gennest er Tyskland
ENS, OG VI ER MEGET
nem Randers.
kommet til i år.
„Du kan sagtens
„Vi arbejder hele GRUNDIGE MED DEM
lave et dårligt
tiden på at udprodukt af gode råvarer, men du
vide kundekredsen, og det kan godt
kan aldrig lave noget godt af noget
være, at England bliver den næste.
dårligt.“
Jeg tror, at der kommer til at ske
Råvarerne kommer fra hele vernoget, og at vi kan have et potentiale i England. Det vil nu i gang med den, og Arne viser et lammeskind
fra Etiopien, et kostbart vildsvineat undersøge.“
skind fra et vildsvin, der kun lever
Arne møder agenterne på de to
i Sydamerika – og et lakseskind.
årlige Bellamesser i København. „I
„Lakseskindet er noget helt nyt,
begyndelsen kommer agenterne
og vi har kun de første prøver. Jeg
også her, mens vi senere mest

arbejder Randers

Handskefabrik på igen

at erobre fjerne lande.
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Made in Randers

ved ikke, om det bliver klar i år eller
om to år. Men det har ikke noget
hastværk, og vi skal også udvikle
historien sammen med produktet.“
„Troskaben over for både historien
og kvaliteten gennemsyrer virksomheden og er vigtig for os. For 30-40
år siden var der 10 handskefabrikker i danmark og 20 i Norge. At vi
som den eneste stadig lever sker
i kraft af, at vi hele tiden har været
tro overfor navn og kvalitet.“ Der er
i alt 15 medarbejdere på kontoret
i Vestergrave i Randers, butikken
i Randers og butikken på Strøget i
København.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Ejerleder Arne Vejrum, Randers Handskefabrik
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Made in Randers
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GULD I BUTIKKERNE?
Mange taler om svære tider for detailbranchen.
Her kan du læse, hvordan fire ejerledere af
lokale smykkebutikker, på hver deres måde,
navigerer i et marked i forandring. Om
internethandel, markedsføring, bysammenhold,
medarbejderrekrutering og fremtiden for dem.

UDFORDRINGEN PÅ NETTET
Smykkebutik i Randers
Storcenter ser nethandel
med ringe og andre
smykker som en
udfordring.
Det sker næsten dagligt, at kunder
kommer ind til Mørup Ure-Guld for

Sussi Lind Olsen,
Mørup Ure-Guld, Randers
Storcenter, 8960 Randers SØ
Lene og Aage Kjølner,
Silver House + Det Runde
Hjørne, Rådhusstræde 15,
8900 Randers C
Lise-Lotte Krogh,
Guldcentret ApS,
Brødregade 2, 8900 Randers
Mikael Bræmer-Jensen,
Guldsmed Bræmer-Jensen,
Torvegade 2, 8900 Randers

ER RINGE

at få taget mål til en ring og derefter
Markedsføring
går igen uden at købe noget. „En
gennem storcentret
del af dem går givetvis hjem og
Der har ved Mørup Ure-Guld, som
handler på netogså har butiktet,“ siger salgsker i Silkeborg
DET ER MEGET
assistent Sussi
og Horsens,
FAGLIGT OG
Lind Olsen. „Vi
været snak
tager ikke noget
om at åbne
KRÆVER EN DEL
for at tage mål.
webshop, men
BAGGRUNDSVIDEN
Men det er vejder er ingen
ledende, da man
konkrete planer.
skal vide, hvilken ring det er til for at
Butikkerne i Silkeborg og Horsens
ramme størrelsen helt rigtigt.“
prøver sig lidt frem med Facebook,
men endnu bruges det heller ikke i
Randers.
„Det er nok anderledes at være
butik i et storcenter end i en by.
Markedsføringen foregår gennem
storcentrets avis og forskellig anden
fælles annoncering. Vi annoncerer
ikke selv, og samarbejdet med de
øvrige butikker foregår via centrets
møder og arrangementer m.m.“
Til daglig konkurreres der ikke på
prisen med andre butikker, men ved
diverse arrangementer i Randers
Storcenter og inde i byen køres der
med tilbud. „Vi holder øje med og
ved, hvad der foregår rundt om os.“
Der er syv ansatte. En af dem
stopper til september, og der søges
nu en elev med start efter sommerferien. „Det er meget fagligt og
kræver en del baggrundsviden, så vi
ansætter kun udlært personale eller
folk med mange års erfaring. Vi får
meget få uopfordrere ansøgninger
– men en del, når vi søger, og vi har
ikke haft problemer med at finde
nogen.“

Sussi Lind Olsen, Mørup Ure-Guld
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Erhvervsudvikling
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TO I ÉN SMYKKER OG DESIGN
To smykkebutikker med
samme ejere har til huse
i samme ejendom og har
fælles webshop.
Lene og Aage Kjølner ejer ejendommen i Rådhusstræde, hvor de driver
smykkebutikkerne Silver House og
Det Runde Hjørne. Der er adgang
mellem de to nabobutikker, som har
fælles webshop men hver sin hjemmeside.
„Vi er primært fysiske butikker,
og det vil vi blive ved med at være.
Det er her, vi udvikler os, mens
fremtiden for webshoppen er noget,
vi lige nu overvejer,“ fortælle Lene.
Hun er også designer og samarbejder med Heiring i Randers, der har
nogle af hendes ting med i kollektionen. „Jeg vil gerne have mere
tid til mit eget design, og her kan
webshoppen komme til at spille en
større rolle.“
Stadig mange gode
år i begge butikker
Lene og Aage siger, at de to forskellige butikker udvikler sig godt på
hver sin måde og er sikre på, at
der stadig er mange gode år i dem.
„Men det går stærkt, og det er en
udfordring at følge med. Vi skal
være til stede både på nettet og i
butikkerne og sørge for hele tiden at
udvikle os,“ siger Aage.
Annoncering foregår primært i
Amtsavisen samt i JP og Børsen

Lene og Aage Kjølner, Silver House og Det Runde Hjørne

krav og arbejder måske lidt mere
sammen med andre forhandlere.
målrettet end flere andre butikker.“
„Personalet står for opdateringer
Fra tid til anden er der også ansat
på Facebook. Vi planlægger det på
elever.
morgenmøder
Lene og Aage
og har som mål
VI SKAL VÆRE TIL
er med i Cityat opdatere
STEDE BÅDE PÅ NETTET foreningen og
2-3 gange om
turistforeningen.
ugen.“
OG I BUTIKKERNE
I mange år har
Der er syv
de været sponsor for Randers FC og
ansatte i de to butikker, og nogle
er det lige nu for Randers Kammergange kan det godt være sværere
orkester.
end andre at få de rigtige medarbejdere. „Vi stiller også forholdsvis høje

BUTIK OG NETHANDEL SKAL
Uanset prioriteringen af
den fysiske butik skal
webshoppen også tænkes
ind i forretningen.
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I BALANCE

Lise-Lotte Krogh i Guldcentret i
Brødregade overtog for 32 år siden
butikken fra sine forældre. Hun har
også en webshop, som hun selv
administrerer men erkender, at det
ikke er den, der prioriteres højest.
„Jeg bruger den lidt som et
vindue. Der er samme sortiment,
og folk bruger den meget til at
orientere sig på, inden de kommer i

butikken.“ Lise-Lotte siger, at det er
hendes fornemmelse, at der komme
en del i butikken for at se og prøve,
hvorefter de går hjem og handler på
nettet.
Henvender sig til
både unge og ældre
„Vi prioriterer den fysiske butik, men
skal også være med i webshoppen.
Erhvervsudvikling
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GULD I BUTIKKERNE?

Lise-Lotte Krogh, Guldcentret

get af sig selv og ved godt, hvad der
Det skal være en kombination, og
er interessant at få fortalt.“
jeg er endnu ikke der, hvor jeg skal
Butikken er med i Cityforeningen
være. Det kræver tid at ramme det
og i forskellige
rigtigt.“
Butikken
FORTSAT AT KUNNE leverandørnetværk. „Jeg er
henvender sig
SKAFFE KVALIFICERET
med i nogle
til både unge
forhandleres
og ældre og
PERSONALE KAN GODT
netbutik, hvor
markedsfører
BLIVE EN UDFORDRING
kunder her fra
sig både via
området henvitrykte medier
ses til mig.“
og på nettet. „Vi har en køreplan for
Lise-Lotte har altid kunne skaffe
Facebook og Instagram, og pigerne
i butikken er gode til det. De gør me- det nødvendige personale og søger

VIL UD OG EROBRE
Guldsmed Bræmer-Jensen
er klar til at satse stort på
nettet sideløbende med
den fysiske butik.
Mens butikken i Torvegade fortsat
prioriteres, gør indehaver Mikael
Bræmer-Jensen sig også mange
tanker om mulighederne for netsalg.
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Erhvervsudvikling

p.t. for første gang i seks år også en
elev. „Men fortsat at kunne skaffe
kvalificeret personale kan godt blive
en udfordring på den lidt længere
bane.“ Hun har også erkendt, at
det er et must at være med på de
sociale medier for at fange de unges
interesse. „Det er også planen at
bruge mere tid på det, men det skal
være i et tempo, hvor vi hele tiden
kan følge med.“

DANMARK MED WEBSHOPPEN

„Der er 4-5 store webshops i
branchen i dag, og mit mål er at
komme i top 10 i Danmark inden for
de næste tre år,“ siger han og tilføjer, at lagerstyringen i dag er koblet
på webshoppen.
„Webshoppen løber endnu ikke
rundt, men det tror jeg, at den gør
om et år eller to.“ Mikael overtog
butikken som 3. generation i 1990.
Hans datter, med en uddannelse i
digital konceptudvikling, har stået
for etableringen af webshoppen, der

lige nu varetages og videreudvikles
af en praktikant.
Butik og webshop
skal spille sammen
„Omdrejningspunktet er fortsat
den fysiske butik. Det skal bare
spille sammen og supplere hinanden med webshoppen som et
supplement. Jeg er blevet mere
opmærksom på at favne bredt og
både være der for fru Hansen, som
vi er DE’s med, samtidig med at de
www.randersbiz.dk · jun/jul 2017

ringe til, hvis jeg pludselig skulle
unge ikke må føle, at vi er gammelbruge en ny medarbejdder. Desuden
dags.“
er der på Facebook en lukket gruppe
Mikael siger, at det er en udfordring hele tiden at holde sig ajour og for indehavere og personale, som
også kan bruges
forny sig og gøre
til at finde
det spændende
MIT MÅL ER AT
job og søge
for alle kundeKOMME I TOP 10 I DANmedarbejdere.“
grupper. Han er
Der er i dag tre
med i CityforMARK INDEN FOR DE
fastansatte samt
eningen og har
NÆSTE TRE ÅR
tilkaldevagter,
tidligere siddet
mens hustruen
ti år i bestyreltager sig af økonomien.
sen. Sammen med mere end 30
butikker er han med i den nye kæde
Jeweltime, og i Danmarks Guld
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
smedeforening har han i ti år siddet
med i EDB-udvalget og været med
til at udvikle butikssystemer.
„Min datter styrer markedsføringen på Facebook, og jeg annoncerer
kun lejlighedsvis i aviserne.“ Får
han brug for en medarbejder, vil
han heller ikke annoncere efter en.
„Praktikanten har jeg fået gennem
Jobcentret, og dem ville jeg også

Tilflytning af virksomheder
Der er flere virksomheder, der fraflytter landets
største byer, end der flytter til, viser en analyse
fra Bisnode. Blandt kommunerne med mere end
50.000 indbyggere er det kun Randers, Vejle og
Roskilde, der har flere tilflytninger end fraflytninger, hvorimod Københavns Kommune, Aarhus,
Odense, Aalborg, Esbjerg, Kolding, Horsens og
Herning har flere virksomheder, der fraflytter, end
der flytter til.
„Virksomhederne rykker slet og ret ud af byen.
Men ikke alt for langt. De slår sig ned i omegnskommunerne,“ siger Martin Stabel, Risk Management Specialist hos Bisnode.
Vil booste østjysk turisme
Turismeaktører og politikere i Østjylland går nu
sammen om at udvikle turismen. Målet er blandt
andet at tiltrække flere svenske turister. I den
forbindelse har rederiet Stena Line, der eksempelvis sejler mellem Grenaa og Varberg, ambitiøse
planer for fremtiden.
„Turismen i området er steget, men vi har ikke
godt nok fat om det svenske marked, og det er
ærgerligt, når potentialet er så stort. Der er nemlig grobund for, at mange flere svenskere rejser
hertil, hvilket vil bidrage positivt til væksten både
for os som rederi og i Østjylland generelt. Det er
på tide, at vi smøger ærmerne op, og det vil vi
gerne bidrage til,“ siger Tony Michaelsen, der er
chef for Stena Lines ruter til Danmark.
Naturpark Randers Fjord i høring
Randers og Norddjurs kommuner har sendt forslag til naturparkplan for Naturpark Randers Fjord
i offentlig høring frem til 20. juni. Naturparkplanen skal bane vejen for, at området i og omkring
Randers Fjord kan blive certificeret som en af de
Danske Naturparker.
„Som formand for naturparkrådet for Naturpark
Randers Fjord ser jeg naturparkplanen som det
vigtigste værktøj, der sætter styringen for naturparken og helt centralt for, at vi kan blive endelig
certificeret som naturpark,“ siger Lars Søgaard,
udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune.
Det er Friluftsrådet, der udpeger naturparkerne,
og naturparkplanen er her afgørende for, at området kan blive certificeret.

Mikael Bræmer-Jensen, Guldsmed Bræmer-Jensen
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Landsbyklyngen Kronjylland en succes
Landsbyer står stærkere, når de står sammen. De
bliver bedre til at samarbejde og til at se langsigtet på udviklingen i deres lokalområde. Det
viser en ny evaluering af fem af landets første
landsbyklynger, som er gennemført af DGI og
Realdania.
En af dem er Landsbyklyngen Kronjylland, der
består af byerne Harridslev, Mellerup, Støvring,
Albæk, Østrup, Vestrup, Tjærby, Tvede, Lem,
Linde, Lindbjerg, Mejlby og Gimming. Nogle af
klyngens fokuspunkter er bedre udnyttelse af
Randers Fjords mange muligheder, udvikling af
fælles idrætsfaciliteter og -aktiviteter samt
videreudvikling af områdets forsamlingshuse.

Noter
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LANGÅ
Fem historier om positiv
udvikling i Langås
handels- og erhvervsliv.

Formand Brian Andersen,
Langå Handelsstandsforening
„Byen er stor og har et godt udvalg
af butikker og håndværkere m.m.,
og det nære er med til at underbygge den store loyalitet i lokalområdet.“
Direktør Morten Vagnø,
Langå Sparekasse
„Vi er er et lokalt pengeinstitut, som
er der for det lokale erhvervsliv klar
til at støtte op med långivning og
service.“

Direktør Martin Kempel,
Kempel ApS
„Vi er ved at udvide vores plads
med 8-900 m2 til maskinudstilling og
har ansat en mekaniker, så der nu
også hele tiden er en at træffe.“
Ejerleder Spanner,
Pneumatics ApS
„Vi har mange kunder, fordi vi som
de eneste i lokalområdet kan levere
det hele hurtigt og senest i morgen,
og de lokale kunder finder ofte selv
frem til os gennem mund til mund
metoden.“

Direktør Carsten Laursen,
William Laursen A/S
„Husk nu at lægge noget til side i
de gode år, for de magre år kommer
med sikkerhed på et tidspunkt. Vi
føler os rigtig godt gearet til de kommende år.“

ERHVERVSJORD
SÆLGES
– Industriparken i Langå
20.000 m2 til en meget attraktiv
pris – kun 50 kr. pr. m2 ex. moms
og tilslutningsafgifter.
Grundene kan ses på
erhvervsgrunde.randers.dk,
men du er også velkommen til
at kontakte Alex Weinreich på
tlf. 5156 2013 /aw@randers.dk
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Fokus Langå
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LANGÅ ER BÅDE

STOR OG LILLE
Handelsstandsforeningen
smelter sammen med byen og
tager del i hverdagen.
Den primære opgave for Langå Handelsstandsforening er at varetage de
36 medlemmers interesse. Handelslivet er afhængig af fællesskabet, og
derfor tager foreningen også aktivt
del i det.
„Byen er stor og har et godt
udvalg af butikker og håndværkere
m.m.,“ siger formand for Langå
Handelsstandsforening, Brian Andersen. „Samtidig er byen også lille
nok til, at vi alle kender hinanden i
blandt andet handels- og erhvervs-

livet og foreningerne. Det nære er
med til at underbygge den store
loyalitet i lokalområdet.“
Foreningen samler på optimisme
Handelsstandsforeningen laver
arrangementer og samarbejder
med andre om projekter og arrange
menter. „Vi har blandt andet et godt
samarbejde med sporten og med
projektet Langå i Udvikling.“ Foreningen har fra starten også været
aktivt med i projektet om at gøre
byens hovedgade mere spændende.
„Bredgade projektet har sat noget i
gang. Vi har været meget med i det,
og det skal vi bygge videre på. Selv
om der er meget, vi gerne vil, er vi

dog samtidig nødt til at afstemme
det i forhold til ressourcerne. Men
vi samler på optimisme godt hjulpet
på vej at det nye apotek, den nye
golfbutik og en bager, der er på vej.
Det er noget, der bliver snakket om
og er selvforstærkende.“
Handelsstandsforeningen står
også for den store infoskærm midt
i byen, hvor både erhvervsliv og
foreninger kan fortælle om deres aktiviteter. „Vi har mange gode kræfter
i byen og ikke mange tomme butikker. Tilflyttere, byfornyelse og Bredgadeprojektet er med til at forstærke
den gode energi.“

PENGEINSTITUT FUNGERER SOM

LOKAL SPARRINGKASSE
Langå Sparekasse vægter
individuelle løsninger gennem
nærhed og samarbejde.
Det lokale pengeinstitut vil allerhelst ud og møde erhvervskunden
på dennes hjemmebane – hellere
„Langå Sparringkasse“ frem for at
putte vedkommende i en standardkasse forsynet med en standardløsning.
„Vi er er et lokalt pengeinstitut,
som er der for det lokale erhvervsliv
klar til at støtte op med långivning
og service,“ siger direktør i Langå
Sparekasse, Morten Vagnø.
„At vi vægter den individuelle rådgivning frem for standardløsninger,
er måske netop det, der adskiller os
fra mange andre pengeinstitutter. Vi
er et lille pengeinstitut, hvor der ikke
er langt fra top til bund. Fleksibiliteten er stor, og vi kan hurtigt træffe
beslutninger.“
Morten siger, at sparekassen har
fungeret på den måde i alle 144 år,
www.randersbiz.dk · jun/jul 2017

og at det med de hurtige beslutninger om muligt vægtes endnu højere
i dag.
24 nye grunde til at vælge Langå
„I weekenden stod vi sammen med
den lokale ejendomsmægler og ham
der udstykker de 24 nye grunde på
Gydevej i Langå, klar til at byde nye
husejere velkommen til byen. Vi er
på den måde med til både at finansiere et erhvervsprojekt og koble
det sammen med serviceringen af
borgerne til lokalområdets fælles
bedste.“
Sparekassen har 28 ansatte. De
24 arbejder i hovedkontoret i Langå,
mens der er fire i Randers-afdelingen.
„Der er langt til næste pengeinstitut, og jeg mener at vi gør en forskel
ved at være en del af det lokale,
en del af Langås erhvervsliv og i
løbende dialog med lokalområdet.“
Morten kan faktisk ikke mindes,
at der i nyere tid har været lokale
opgaver, som måtte løses af et an-

det pengeinstitut, fordi det
oversteg Langå Sparekasses formåen.
„Så er vi også medlem
af bl.a. Langå Handel, og
en del af vores formåls
paragraf siger, at vi skal
være værdiskabende
for lokalområdet,
hvilket blandt andet det lokale
foreningsliv
nyder rigtig
godt af.“

Fokus Langå · Advertorial
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SUND FORNUFT
GIVER GOD MEDVIND
William Laursen A/S har
formået at styre virksomhed
og maskiner sikkert gennem
opgaverne.
Som i andre dele af erhvervslivet har
også entreprenør- og vognmandsbranchen oplevet perioder med
svære vilkår, men William og Poulas
vise ord har været en god rettesnor
for William Laursen A/S.
„Husk nu at lægge noget til side i
de gode år, for de magre år kommer
med sikkerhed på et tidspunkt,“
lyder ordene.
„Ved at lytte til det har vi gennem
alle årene opnået positive resultater,
og vi føler os også rigtig godt gearet
til de kommende år,“ siger direktør
Carsten Laursen.
Tidligt op og klar til opgaverne
En af hemmelighederne bag resultaterne er også de to dygtige piger,
der med hård hånd styrer administrationen fra adressen i Langå.

„Desuden står vi tidligt op.“
Carsten møder kl. 5, de tre
formænd kl. 5.30-6.30, mens de øvrige medarbejdere som hovedregel
møder direkte på arbejdspladserne,
hvor de er klar kl. 7 og fortsætter til
kl. 16.
„I vores branche skal du have
sans for forretning og føling for vejret. Vi holder os altid opdateret med
vejret dagen igennem. Er der udsigt
til dårligt vejr, er medarbejderne alle
villige til at tage et par ekstra timer
på de gode og tørre dage.“
De 30 ansatte ved William
Laursen A/S arbejder inden for jord,
kloak, kabler, vand, fjernvarme,
anlæg og belægninger. Enkelte har
været med siden det hele begyndte
med en traktor med en gravearm
monteret til en rendegraver, til i dag
med mere end 100 maskiner og
knap 10.000 m2 under tag.
Opgaverne svinger fra vognmandsopgaver til 500 kroner til
store kloak- og anlægsopgaver til 25
mio. kroner.

LEJ MATERIEL
TIL AT HOLDE

HJULENE
I GANG
Travl udlejningsvirksomhed
har masser af materiel til det
travle lokalområde.
Kempel ApS med tre ansatte
udlejer blandt andet maskiner, lifte,
stilladser og have- og entreprenørmateriel. Brødrene Michael og
Martin Kempel har selv opbygget
virksomheden, og der er virkelig
fuld fart på. Udlejningsmateriellet
bruges på travle steder rundt om
ved en kundekreds, der primært
ligger inden for en radius af 50 km,
så travlhed er bestemt ikke noget
fremmedord.
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Mere plads og stor fleksibilitet
„Vi er ved at udvide vores plads
med 8-900 m2 til maskinudstilling
og har ansat en mekaniker, så der
nu også hele tiden er en at træffe,“
fortæller Martin.
„Fleksibilitet og service er to vigtige nøgle ord, og vi lægger os ikke
fast på bestemte træffetidspunkter
men laver gerne individuelle aftaler
med kunderne.“
Martin fortæller, at de i den kommende tid vil arbejde for at få endnu
flere faste aftaler med virksomheder. „Vi kommer gerne på besøg
med et katalog under armen til en
snak om mulighederne.“

Gennem Kempel Ejendomme I/S
udlejer brødrene også lokaler og
overtog pr. 1/6 bygningen, der har
huset Langås nu lukkede bageri.
„Vi har savnet bageren, og da
muligheden for at overtage ejendommen bød sig, slog vi til. Via
mit netværk kom jeg i kontakt med
Guldbageren på Løgstørvej i Randers, som 29. juni åbner et brødudsalg. Så må vi se, om der også
kommer gang i bageovnen igen.“
Der er to lejligheder i bygningen,
og rygtet om overtagelsen er løbet
så stærkt, at der allerede på overtagelsesdatoen har været ti henvendelser fra interesserede lejere.“
www.randersbiz.dk · jun/jul 2017

TRYKLUFT

BLÆSER MOD VINDEN
Pneumatics ApS har valgt at
gå en helt anden vej end de
fleste andre i branchen.
Pneumatics ApS i Langå sælger
pneumatik til industrien. Mens andre
tilsvarende virksomheder vælger
at have centrale lagre rundt om i
Europa, er Pneumatics ApS gået
mod strømmen og har både lager og
værksted i Langå.
Pneumatics ApS har et bredt sortiment af pneumatiske komponenter og lagerfører cylindre, ventiler,
luftbehandling, slanger og fittings.
„Vi kan dermed hurtigt hjælpe vores
kunder videre.“ fortæller ejerleder
Per Spanner. „Vi løser opgaven ud
fra halvfabrikata og ofte så hurtigt,
at kunden får varen med hjem.“ Per
er maskiningeniør med ansvar for alt
det tekniske og har været i branchen
siden 1993.
Alle kunder er velkomne
„Vi har mange kunder, fordi vi som
de eneste i lokalområdet kan levere
det hele hurtigt og senest i morgen.

Alle kunder er velkomne, men
Per forstår også erkendelsen af at
være en lille virksomhed. „Vi er i
øjenhøjde med vores kunder. Om
kunden køber for 50.000 kroner eller for 500.000 kroner, forsøger vi at
yde den bedst mulige service.“
For at være på forkant med et
generationsskifte er sælgeren, Brano
Zdrnja, i år blevet en del af ejerkredsen. Brano har tidligere solgt værktøj
og tekniske artikler, men har de
seneste tre år arbejdet som ekstern
sælger ved Pneumatics ApS.
Hovedparten af vores kunder er
fra Midt og Nordjylland. „De lokale
kunder finder ofte selv frem til os
gennem mund til mund metoden,“
udtaler Brano.
Pneumatics ApS har tre fuldtidsansatte samt en ekstern bogholder
og en pensionist, der hjælper til efter behov. „Vi sysler i øjeblikket med
en udvidelse af vores forretningsområde, som inden for overskuelig
fremtid gerne skulle resultere i
yderligere to ansatte.“

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 myndighedskasketten på. Stærk erhvervsservice er et omdrejningspunkt.”
Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune
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Den nye kommunaldirektør er
vendt hjem til ønskejobbet i
Randers Kommune.

og skaber kontakter på samme måde som gennem
børnene. Nogle gange finder jeg også legekammerater
til Freja i hundeskoven eller via Facebook.“
Når det ikke regner, er avisen med på morgenens
hundeluftetur omkring kl. 6.15, hvor dagens overskrifter
så lige skimmes igennem.

Stressfri travlhed
Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt har i 21 år
„Jeg har stort set altid travlt, men jeg føler mig ikke
boet med familien i Hornbæk. Efter at have været komstresset og sørger for også at holde fri. Rikke, min
munaldirektør i Hinnerup og Norddjurs kommuner starhustru, vil gerne til udlandet, og sidste år var vi i USA.
tede han 1. april som kommunaldirektør i Randers KomJeg vil gerne være hjemme, så sidste år købte vi også
mune. „Jeg er kommet hjem til ønskejobbet, og det er
et lille sommerhus i Løkken.“
jeg rigtig stolt at. Hvis jeg selv får lov at bestemme, kan
Turen er i foråret gået til Løkken cirka hver anden
jeg ikke forestille mig, at jeg skal lave andet.“
weekend. Kr. Himmelfartsdag
Jesper Kaas Schmidt siger, at
og frem til søndag var ren afdet altid er krævende at skifte
HUNDE GIVER
slapning med to dage i Løkken,
job. „Èn ting er bygninger og
FÆLLESSKABER OG SKABER
en dag hjemme i haven og en
steder m.m., men du skal også
lære en masse mennesker at
KONTAKTER PÅ SAMME MÅDE dag med golf og landbrugsmesse på Gl. Estrup. „På Gl.
kende, og det kan du ikke læse
Estrup fik jeg også en snak med
dig til.“
SOM GENNEM BØRNENE
nogle politikere, og når jeg er i
sommerhus tjekker jeg også mail og kigger på ugen,
Relationer mellem mennesker
der kommer. Den tid jeg bruger en søndag aften, giver
Både arbejdsmæssigt og privat betyder fællesskabet
et bedre overblik over ugen og er givet godt ud.“
med andre mennesker rigtig meget. „Alt drives af
mennesker, og der skabes fællesskaber og relationer
Sundheden skylles ned med grøntsagsjuice
mellem mennesker. Går noget galt, er det ofte fordi det
Løbeture hører til en lidt mere sjælden fritidsbeskæfikke lykkes med relationerne, mere end det handler om
tigelse. „Jeg har aldrig været ret god til sport, og jeg
styringen.“
vil gerne være bedre til at løbe lidt mere. Jeg har også
Jesper siger, at vi alle gerne må blive endnu bedre til
en stående invitation om en kajaktur med Carsten
at vise stolthed over det, vi gør og anderkende andre
Enemark på Kyst- og Fjordcentret i Voer og har faktisk
for det, de gør.
altid godt kunnet tænke mig at sejle kajak. Så det gør
„Jeg er imponeret over de fællesskaber, der er
jeg måske også end dag.“ Af og til ser Jesper også
rundt omkring i kommunen, især på landet. Jeg kender
med på stadion, når fodboldspilmange byboere, der er blevet
lerne i Randers FC er i aktion
overraskede over, at man ikke
JEG FØLER MIG IKKE
– og får samtidig snakket med
behøver at føle sig alene på
en masse.
landet, og hvor hurtigt man kan
STRESSET OG SØRGER FOR
Både den mentale og den
blive en del af fællesskabet.“
fysiske sundhed krydres med
OGSÅ AT HOLDE FRI
grøntsagsjuice. „Jeg laver masVisse omkostninger
ser af grøntsagsjuice, går op i det og kan lide det. Jeg
At være kommunaldirektør i sin hjemkommune har
er fast leverandør af ingefærshots her til kontoret og
dog også visse omkostninger. „Jeg har ydet min
havde også en flaske med i morges.“ Når muligheden
indsats i skolebestyrelse, dagtilbud og golfklubbens
byder sig, tager han også helst vegetarmad på tallerkejuniorarbejde, men den slags kan ikke forenes med mit
nen. „Skal der kød til, skal det være godt kød.“
nuværende arbejde.“
Derfor dyrkes fællesskabet på anden vis – sammen
med familien, og blandt andet også som golfspiller og
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
hundelufter. Sammen med labradoren Freja bliver det til
mange timers gåture i lokalområdet og mange møder
med andre hundeejere. „Hunde giver fællesskaber
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NYT JOB I DET

HJEMLIGE

FÆLLESSKAB

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Randers Kommune
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HELLERE PUDSE BIL
END SLÅ GRÆS
Niels Molberg i Gassum drømte
bare om „et eller andet“.
„Jeg købte min Austin sammen
med min søn for 17-18 år siden, men
omstændighederne gjorde, at jeg
først flere år senere kom i gang med
at sætte den i stand sammen med
en kammerat,“ fortæller tømrermester Niels Molberg. „Det var et
stort projekt, og den har nu været
kørende i otte år.“ Niels har ikke
haft andre veteranbiler og drømte
bare om „et eller andet“, så det var
tilfældigt, at det lige netop blev en
Austin.

16

Bilen & Bossen

købte han en gammel Triumph HeHver tirsdag får han besøg af 6-7
rald, som nok bliver midtpunkt nogle
stykker og deres gamle biler, og
af den komnår vejret er til
mende vinters
det fra april til
DET VAR ET STORT
tirsdage. „Men
september/oktoPROJEKT, OG DEN HAR
om sommeren
ber, kører de ud
handler det om
i sommerlandet.
NU VÆRET KØRENDE I
at holde min
Det bliver også
OTTE ÅR
røde Austin pæn
til mange ture
og skinnende,
med hustruen
og jeg vil nu hellere pudse bil end
Alva. „Jeg kører kun i godt vejr, og
slå græs.“
det bliver nok til 3-5.000 km om
året. Sidste år var vi på Fanø, og i år
kører vi i syv biler til Langeland.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Niels er medlem af MG-klubben
og har sammen med tirsdagsvennerne stiftet Gassum Automobil
Klub – GAK. For et års tid siden

Austin-Healey Sprite 1961
Hastighed:
120-130 km/t
Teknik:
Målt til 68 hk
Original moter er 998 cc
– den er købt med 1275 cc
To S.U. karburatorer
Skivebremser for
– tromler bag
Tandstang
Vægt:
700 kg
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Nye selskaber
Cvr nr
38665162
38663607
38662678
38657992
38649418
38647970
38646974
38640771
38640119
38639587
38636960
38630334
38629905
38626930
38622501
38621289
38620673
38613715
38613383
38612492
38611429
38608568
38606948
38606778
38606719
38605348
38604449
38603213
38603167
38599585
38595857
38590006
38585150
38582798
38582682
38575457
38573721
38573217
38565788
38564021
38563289
38563092
38562479
38562444
38561928
38561472
38560875
38559486
38558188
38556878
38553097
38544780

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
RH Copter Service IVS.............................................................................. 25.05.2017
Tandlægerne Nord-Smil.dk Randers ApS................................................. 24.05.2017
ZetaLAN IVS.............................................................................................. 24.05.2017
KEMPEL BOLIG & ERHVERV ApS............................................................ 22.05.2017
Økologik nu IVS........................................................................................... 17.05.2017
Philip Bork IVS............................................................................................. 17.05.2017
Fredberg og Thomsen IVS.......................................................................... 17.05.2017
Socialcenter Kronjylland IVS.......................................................................15.05.2017
Designogbyg IVS........................................................................................15.05.2017
Falby Paper ApS..........................................................................................15.05.2017
Bodani IVS...................................................................................................12.05.2017
Tømreren Jeppe Sørensen ApS................................................................ 09.05.2017
KEbab House IvS....................................................................................... 09.05.2017
Restaurant M Randers ApS....................................................................... 08.05.2017
Fårup Byg og Montage ApS.......................................................................07.05.2017
Good4Body IVS......................................................................................... 05.05.2017
Goldman Bullion DK ApS........................................................................... 05.05.2017
Au2cars ApS.............................................................................................. 03.05.2017
Jokai Engineering & Consulting ApS......................................................... 03.05.2017
Basisting IVS.............................................................................................. 02.05.2017
BJ Automobiler IVS................................................................................... 02.05.2017
Iconic Companies IVS.................................................................................01.05.2017
Norden Living Pop-up Stores IVS...............................................................01.05.2017
ASM O. Hornbæk ApS................................................................................01.05.2017
Mc Persontransport ApS............................................................................01.05.2017
JJ Mink ApS............................................................................................... 30.04.2017
Skan Cosmetics Group IVS....................................................................... 29.04.2017
My Stack ApS............................................................................................ 28.04.2017
Zunshine Living A/S................................................................................... 28.04.2017
ProTecCon IVS............................................................................................27.04.2017
Capital Cash Solutions ApS....................................................................... 26.04.2017
madeithappen.dk IVS................................................................................ 24.04.2017
CBX ApS......................................................................................................21.04.2017
Sabine Dannemand IVS............................................................................. 20.04.2017
PILU Arctic Care IVS.................................................................................. 20.04.2017
JD Acting IVS..............................................................................................18.04.2017
JD Assets IVS............................................................................................. 17.04.2017
Kapow Brand Building IVS.......................................................................... 17.04.2017
Jysk Blik & VVS ApS................................................................................... 11.04.2017
Leasing4you IVS......................................................................................... 11.04.2017
By Zweidorff ApS........................................................................................10.04.2017
Unik Konstruktion ApS................................................................................10.04.2017
Polar Trawldoors DK ApS...........................................................................10.04.2017
Eco Damp ApS............................................................................................10.04.2017
Jumyfi ApS..................................................................................................10.04.2017
Familyhood IVS...........................................................................................10.04.2017
LS 2017 IVS.................................................................................................10.04.2017
Salon1 ivs................................................................................................... 08.04.2017
Enghaven Økologisk IVS.............................................................................07.04.2017
Prima Pitstop ApS.......................................................................................07.04.2017
PB Montage og Byg ApS........................................................................... 06.04.2017
Dansk Special Trailer IVS........................................................................... 04.04.2017

38543725
38542214
38541099
38538616
38537776
38529250
38525859
38518704
38510940
38510320
38508474
38506242
38503839
38503162
38502069

The Money Bin IVS.................................................................................... 03.04.2017
Midtgaard Tagdækning ApS...................................................................... 03.04.2017
ProDrone IVS............................................................................................. 03.04.2017
Randers Fly Service IVS.............................................................................01.04.2017
RESPECT clothing IVS................................................................................31.03.2017
Konnect ApS.............................................................................................. 29.03.2017
Lerhøy´s grill og ishus IVS......................................................................... 28.03.2017
CAT.dk IVS................................................................................................. 24.03.2017
Entreprenørfirma Erik G. Hansen ApS...................................................... 22.03.2017
Nord Gas ApS............................................................................................ 22.03.2017
SoftwareNerds ApS....................................................................................21.03.2017
HOFFMANS HAVE & MULTISERVICE IVS...............................................21.03.2017
LPJ-Consult IVS......................................................................................... 20.03.2017
nytænk IVS................................................................................................. 20.03.2017
Bækengen ApS.......................................................................................... 20.03.2017

Selskabsændringer
32346057
36899468
29527539
36977396
31477743
36688394
37063185
27243045
35391142
37110264
37152943
28489714
29519293
32099491
27717624
37743224
75923813
35248889
36722703
26668778
25572173
30488199
34611602
31181054
32949398
36980087
21294977
10052017
34714029
78493518
33779208
34461872
38031724
35818022
36728957

SECRETHOST ApS.................................................26.05.2017 virksomheden opløst
Jysk Handel & Service ApS....................................26.05.2017 virksomheden opløst
ENTREPRENØRFIRMA POUL ARNE JØRGENSEN A/S.. 23.05.2017 virksomheden opløst
Hesteviden Danmark ApS....................................... 19.05.2017 opløst ved erklæring
INGENIØRFIRMAET STEFFEN ANDERSEN ApS..16.05.2017 virksomheden er opløst
B.A Rengøring IVS.................................................. 11.05.2017 virksomheden opløst
Mediabrokr ApS....................................................10.05.2017 Konkursdekret afsagtd
FORSIKRINGSSELSKABET AF 01.07.2003 A/S.... 09.05.2017 Likvidation vedtaget
BUTIK KIDMOSE ApS........................................08.05.2017 virksomheden er opløst
MEAL PREP IVS.................................................08.05.2017 virksomheden er opløst
Kaffebryg ApS.....................................................08.05.2017 virksomheden er opløst
BRDR. MOGENSEN KOMPLEMENTARSELSKAB ApS..03.05.2017 opløst ved erklæring
SIESTEDT KOMPLEMENTAR 11 ApS....................03.05.2017 opløst ved erklæring
IJ ØKOLOGISK MARKBRUG ApS.................. 03.05.2017 Anmodning om opløsning
SCANDIWOOD ApS DANMARK............................ 26.04.2017 opløst ved erklæring
Heart Care Servicecenter IVS............................... 25.04.2017 Konkursdekret afsagt
ROLF JONSSON ApS.............................................. 18.04.2017 Likvidation vedtaget
PIROUZ CONSULTING ApS........................... 12.04.2017 Anmodning om opløsning
Anette Gregersen ApS................................... 12.04.2017 Anmodning om opløsning
SJB ApS.......................................................... 12.04.2017 Anmodning om opløsning
BRINGSVERD TRADING ApS................................11.04.2017 Konkursdekret afsagt
Selskabet af 26. marts 2007 ApS......................... 09.04.2017 Konkursdekret afsagt
INNOSCIENCE ApS............................................ 07.04.2017 virksomheden er opløst
CAFE BLICHER A/S................................................ 07.04.2017 virksomheden opløst
LA MOKKA ApS......................................................07.04.2017 Konkursdekret afsagt
East Africa Agencies Limited IVS................... 05.04.2017 Anmodning om opløsning
RYPA ApS....................................................... 05.04.2017 Anmodning om opløsning
JL VORUP ApS........................................................ 31.03.2017 opløst ved erklæring
VÆRUM MASKINVÆRKSTED ApS....................... 31.03.2017 virksomheden opløst
LISSY WESTERGAARD KERAMIK-GULD- PROTESER ApS.30.03.2017 opløst ved erklæring
RAMCO ApS............................................................ 29.03.2017 opløst ved erklæring
MASKON ApS.......................................................... 27.03.2017 Likvidation vedtaget
Jobmakers ApS........................................................ 24.03.2017 opløst ved erklæring
VORUP BLIK & VVS ApS....................................... 23.03.2017 Konkursdekret afsagt
Axel D Jensen ApS................................................ 22.03.2017 Konkursdekret afsagt
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

MATCHER DINE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

KLUMME – FORSIKRING

FORSIKRINGSDÆKNINGEN?
Når der sker en skade med
økonomisk tab står folk næsten på nakken af hinanden
for at fraskrive sig ansvar.
…men er det altid en god
idé?
Hvis du har betalt for en
dyr erhvervs- og produktansvarsforsikring, burde den
så ikke dække det ansvar,
du har pådraget dig i din
virksomhed?
Mit svar er umiddelbart:
„JO“! Desværre har mange
virksomheder fraskrevet sig
næsten alt i sine salgs- og
leveringsbetingelser. Konsekvensen bliver, at firmaet
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ikke er ansvarlig, og dermed
dækker forsikringen ikke.
Du kan have mange gode
grunde til at ville kompensere for din fejl i form af en
økonomisk erstatning. Det
kan være moralske grunde
og det kan være af forretningsmæssige grunde for at
beholde en rigtig god kunde.
I gamle dage blev handlen
beseglet med et håndslag
og skete der noget ulykkeligt, fandt man også ud af
det. Sådan er det desværre
ikke længere.
Konklusionen er, at fraskriver
du dig alt ansvar, vinder du
sikkert sagen, men taber
kunden!

Hvis du ikke har mulighed
for forsikringsdækning bør
fraskrivelse overvejes.
Men hvis du har mulighed
for forsikringsdækning,
behøver du ikke fraskrive dig
ansvaret og kan komme din
kunde i møde. Måske skal
ansvaret blot begrænses.
Det lyder enkelt, men jeg ser
det særdeles sjældent gennemført i praksis.
Af Bent Ketelsen, Dansø

Med den rigtige erhvervsog produktansvarsforsikring
og salgs- og leveringsbetingelser der matcher, bliver du
klædt bedre på til at kunne
kompensere dine kunder,
hvis uheldet er ude.

Forsikringsmæglere Djursland ApS
www.dansoe.dk

Ajour
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boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Udbud

Se nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal

Solgte

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler

Min boligside

Log ind

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:

Find statistik om boligmarkedetFor område:

Salgspris pr. m²

For boligtype:

Boligsidens Markedsindeks

Vælg

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre
mulighederne for at søge statistik.
(Du kan sammenligne

Vælg
Læs seneste pressemeddelelsen:
Huspriserne runder magisk grænse

op til fire områder)

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
Danmark ×
Randers ×
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.
Se nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

Villa/Rækkehuse ×
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal
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TABEL
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For boligtype:

For område:

Salgspris pr. m²

Vælg

Find statistik om boligmarkedet
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Salgspris pr. kvm.
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Villaer/Rækkehuse
13.000
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Boligsidens
Markedsindeks
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TABEL
Huspriserne runder
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12.000 for at søge statistik.
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boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, 13.000
ligger under fanen solgte.

Se nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

11.000

12.000

Kroner

10.000

Udbud
9.000

11.000
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal

Solgte

10.000

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler

Min boligside

Log ind

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:
Salgstid

8.000

9.000

Find statistik om boligmarkedetFor område:

Maj
2014

NYT! Boligsidens
Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
8.000
udseende.
fortsat på
siden, og vi vilJan
løbende
forbedre
Maj
Sep
Maj
SepVi arbejder
Jan
Maj
(Du2015
kan sammenligne
2014
2015
mulighederne2014
for at søge statistik.

2014

2015

2015

Danmark

Område

Salgstid

Sep
Sep

op til fire
områder)
2015

2015

Randers

Læs seneste pressemeddelelsen:
SepMaj
Jan Maj runder magisk
Huspriserne
grænse

Jan
2016

Sep
2016

Jan

(Du
op til tre boligtyper)
2016kan sammenligne
2017

2016

2016

2016

1,3%

Ændring år

1,3%

Pressemeddelelser

4,6%

Boligsidens Markedsindeks

Villa/Rækkehuse

-2,0%

-4,9%

Er
du fx
studerende eller
journalist,
kan dunøgletal, område Vælg
dato nedenfor,
at hente
gør
Brug
rullemenuerne
nedenfor
til at vælge
og boligtype.
Du kanfor
vælge
én type nøgletal men op til fire Sådan
områder
ogvialle boligtyper.
kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få
pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:
FAQ
For boligtype:
Jeg vil gerne se:
For område:
statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig
Fakta om Boligsiden
Vælg dato
Salgstid
Vælg
Vælg
selv
og baggrunden for dit ønske, så vender vi
Kontakt
tilbage hurtigst muligt.

210

Ønsker du mere statistik?

Pressemeddelelser
(Du kan sammenligne op til fire områder)
Danmark ×

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Randers ×

Villa/Rækkehuse ×

Sådan gør vi
GRAF
TABEL
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Vælg dato

210

180

200

190

Dage

170

160

180

170

160

150

150

140

Maj
2014

140

Sep
2014

Maj
2014

Jan
Sep
2014
2015

Jan
2015

Maj
2015

Maj
2015

Danmark

Danmark
Boligtype

Område
Danmark

Område

Sep
Sep
2015
2015
Randers

Randers

Villa/Rækkehuse

Boligtype Villa/Rækkehuse

Randers

Danmark

Jan Maj
20162016

Jan
2016

-2,4%

-7,1%

Ændring
måned-0,9%
-0,3%

Sep
2016

Ændring år

-2,4%

-7,1%

Boligsidens
Markedsindeks
-0,3%
-0,9%

Vælg dato nedenfor, for at hente
pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:
Vælg dato

TABEL

Sådan gør vi
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Jan
2017

Intego
Den tekniske servicevirksomhed Intego har åbnet afdeling i
nye lokaler i Vorup. Afdelingsleder er Henrik Hougaard.
Virksomheden har 13 afdelinger i Danmark og beskæftiger
500
ca. 700 medarbejdere.

Boligsidens Markedsindeks
Kilde: Boligsiden.dk
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tidligere husede AJ Huset.
Indehaver er stadig Claus
Frølund og både personale og
vareudvalge er fortsat som
hidtil.
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Langå 300
Apotek
Det tidligere Langå Apoteksudsalg 200
er flyttet til Vestjysk
Banks 100
tidligere afdeling på
hjørnet af Markedsgade og
0
Bredgade
og har samtidig
skiftet status til et egentligt
apotek. Det drives af apoteker
Jeanette Abel.
I am Muse
Susie Frank (39) har åbnet
egen butik med modetøj og
tilbehør i Houmeden. Sussie
har siden
2015 haft sit eget
6
tøjmærke
Muse, der hidtil kun
5
har kunnet købes gennem
4
andre butikker.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
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KALENDER
ERHVERV
Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
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den nødvendige medicin efter
behandling og vores behandling og service på hospitalet
skal være på patienternes
præmisser,“ siger lægefaglig direktør Lone Winther
Jensen, Regionshospitalet
Randers.

Villa/Rækkehuse

Villa/Rækkehuse

BoligtypeVilla/Rækkehuse
Randers

Danmark

Ønsker
statistik?
Udbud du mere
Solgte

220

Vælg

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet.
Alt om
dvs.
Danmark
Villa/Rækkehuse
×udbud,Randers
× Villa/Rækkehuse
Danmark
Randers
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger
under fanen Boligtype
solgte.
Se nøgletal
fra Boligsidens
Markedsindeks
Område
Ændring
måned
Ændring år

Danmark

Dage

For boligtype:

Boligsidens Markedsindeks

Vælg

KIWI
I forbindelse med KIWI
kædens lukning, konverteres
KIWI på Bøsbrovej 54 til en
Meny-butik, hvorimod KIWI
på Mariagervej, KIWI på Gl.
Hobrovej og KIWI i Assentoft
lukker.

Ajour
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My Home
Møbler
1
Møbelkæden
med hovedsæde i 0Fårup er blevet solgt
til svenske Bygghemma, der
i forvejen driver Trademax,
Chilli og Furniturebox. My
Home Møbler har 30 butikker rundt om i landet. De nye
ejere omsætter for over 2
mia. kr. årligt.

Dronningborg Apotek
Regionshospitalet Randers
har indledt et samarbejde
med Dronningborg Apotek
der betyder, at der er åbnet et
apotek i hospitalets forgang.
„Det skal være nemt for borgere og patienter at skaffe sig

Habitree ApS
Et nyt slags juletræ, der er
bæredygtigt og fremstillet
af Kebonytræ, har vundet
European Product Design
Award 2017 i kategorien
Indretningsprodukter/Dekoration. Træerne kan købes på
virksomhedens webshop og
den holder til på Langelandsvej i Randers.
SR Food
På Erhverv Randers’ årsmøde
blev Årets Erhvervspris tildelt
SR Food. Bestyrelsen havde
på forhånd nomineret SR
Food, Boldsen A/S, Sparekassen Kronjylland og Actec
A/S til prisen og valget blev
overladt til de 120 fremmødte
medlemmer via en smsafstemning.
Ecco Sko
Ecco Shops Vestdanmark har
åbnet ny skobutik på Torvegade. Ansvarlig for butikken
er direktør Lars Flemming
Hansen.
Jysk Blik & VVS ApS
Rune Olofsen har startet ny
installationsforretning Jysk
Blik & VVS ApS, der holder til
på Gl. Hobrovej.
Regionshospitalet Randers
Flid, faglig stolthed og nytænkning blandt personalet i
Patientkøkkenet ved Regions
hospitalet Randers sikrer
dem Le Cordon Bleu du Saint
Esprit Danemark ordenens
Initiativpris 2017. Begrundelsen for prisen er, at køkkenets
personale hver dag fremstiller
den gode mad selv.
„Jeg er meget stolt over, at vi
modtager så flot og anerkendt
en pris. Vi har fokus på høj
kvalitet i ernæring til vores
patienter og brugere, og jeg
er meget glad for at det bliver
lagt mærke til uden for hospitalet,“ siger cheføkonoma

Mona Carøe, Regionshospitalet Randers.
Bosal-Sekura Industries A/S
Et Hollandsk konsortium,
bestående af investerings
firmaerne Foreman Capital og
Standard Investment, har købt
Randers-baserede Bosal-Sekura Industries A/S af Bosal
koncernen. Samtidig er navnet ændret til Sekura Cabins
A/S. Aktiviteterne fortsætter
uændret i Randers.
Kvist & Jensen
Revisionsfirmaet Vogelius
Revision i Aarhus bliver fra 1.
oktober 2017 en del af Kvist
& Jensen, Statsautoriserede
Revisorer. Alle 15 medarbejdere fortsætter hos Kvist &
Jensen, der herved vokser
til i alt 120 medarbejdere, og
Poul Vogelius fortsætter som
partner og leder af Aarhus
afdelingen i Kvist & Jensen.
„Vi har længe haft Aarhus
som et mål for vores næste
kontor og er utroligt glade
for at det nu lykkedes. Vi
ser frem til at udbygge den
gode platform i Aarhus, som
Vogelius Revision allerede
har skabt,“ udtaler partner og
statsautoriseret revisor Lasse
Nejsum, Kvist & Jensen.
Tradium
Uddannelsesinstitutionen har
igangsat byggeriet af en ny
tømrerskole ved Tradiums
afdeling på Blommevej. Det er
KPF Arkitekter, der har tegnet
vinderbyggeriet, der løber op i
en samlet pris på omkring 50
mio. kr. Byggeriet er på 3000
m2 og det skal stå færdigt ved
udgangen af året. Dermed
bliver alle Tradiums bygge- og
anlægsuddannelser samlet på
Campus Nord. Tømrerafdelingen flytter fra Vester Allé
26, hvor der bliver plads til at
bygge et nyt elevhotel.
Erhvervsakademi Dania
Fire uddannelser flytter fra
Hadsten til Randers, hvor de
starter i nyopførte lokaler. Det
drejer sig om vvs-installatører,
elinstallatører, energiteknolog
og automationsteknologer.
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Tømrermester A/S
Tømrermester Mads Stads
gaard, ejerleder i Tømrer
mester A/S i Langå, vandt
titlen som Årets Håndværker
2017 i kategorien Årets
Arbejdsmiljø. Prisen blev uddelt i Cirkusbygningen blandt
over 1.000 deltagere i det
store awardshow.
FOA Randers
Generalforsamlingen i FOA
Randers har blandt tre kandidater valgt Nana Højlund
Skjødt til ny næstformand
i afdelingen. Hun kommer
fra en stilling som social- og
sundhedsassistent i Syddjurs
Kommune, og har igennem
de sidste tre år været meget
engageret i FOAs ungdomsarbejde.
Louis Nielsen
Ruben Enger (41) er optaget
som partner og startet som
chefoptiker hos Louis Nielsen
på Østervold.
Nørhald Auto
P.H. Auto i Øster Tørslev har
skiftet indehaver og navn til
Nørhald Auto. Det er Christina
(39) og Michael (41) Boje der
har overtaget værkstedet,
hvor Michael har arbejdet i
halvandet år. Tidligere ejer var
Peter Ole Lykke.
Arbejdernes Landsbank
Jesper Stærmose (37) er startet som filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Randers.
Han kommer fra en lignende
stilling i bankens Hjørring
afdeling. Jesper afløser Lars
Møller på posten.
DI Randers-Norddjurs
Dansk Industris regionale forening DI Randers-Norddjurs
har fået to nye medlemmer
i bestyrelsen. Det er HRdirektør Margrete Larsen,
Verdo A/S og fabriksdirektør Peter Bogh Lindgaard,
Derma Pharm A/S. De afløser
direktør Ronnie Bach Nielsen,
Dandomain A/S og direktør
Mikkel Egelund Jensen, Derma
Pharm A/S.
Resten af bestyrelsen består
af direktør Per Hastrup, Prodan A/S (formand), direktør
Poul Petersen, Seafood.Sup-
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ply.DK ApS (næstformand),
vice president HR Kirsten
Nielsen Sørensen, Terma
Aerostructures A/S (næstformand), direktør Palle Martin,
Randers Tandhjulsfabrik A/S,
direktør Søren Mark Andersen, Toppac A/S, direktør
Peter Eriksen, BilButikken
A/S, direktør Ebbe Sørensen,
Grenaa Motorfabrik A/S og
managing director Morten
Hartvig Jakobsen, Projector A/S.
Sparekassen Kronjylland
Per Munkholm Poulsen er
blevet ny bestyrelsesformand
i Sparekassen Kronjylland,
hvor han har afløst Jørgen
B. Nielsen, der har været
formand siden 2009. Per er
uddannet civiløkonom og har
en fortid som bankdirektør
i Jyske Bank, ligesom han
tidligere har været udlands
direktør samme sted. Han har
været en del af Sparekassen
Kronjyllands bestyrelse siden
2013.
Jan Dahl (53) er samtidig
indtrådt i bestyrelsen. Han har
været selvstændig i næsten
30 år og driver blandt andet
otte McDonalds-restauranter
i Midt- og Østjylland. Jan
beskæftiger cirka 475 medarbejdere i sin virksomhed, og
sidder i en række bestyrelser
som eksempelvis McDonalds
Danmark Marketing Coop
A/S, Hotel Randers A/S og
Loop A/S.
Bestyrelsen i Sparekassen
Kronjylland består herefter
af Per Munkholm Poulsen
(formand), Anne Lind Gleerup
(næstformand), Peter H. Christensen, Hans-Jørgen Olsen,
Anders Buhl-Christensen, Jan
Dahl, Ole Møller Sørensen
(medarbejdervalgt), Jens Frovin Stampe Dahl (medarbejdervalgt) og Jakob Thorgaard
(medarbejdervalgt).
LO Randers
Lene Hartmann er valgt til
ny formand for LO Randers.
Hun arbejder som formand for
FOA i Randers. Som næst
formand valgtes formand for
3F Randers Ole Christensen.
Erhverv Randers
Efter to år i bestyrelsen er
HR-direktør Margrete Larsen,

Verdo udtrådt. Hun er belevet
erstattet af ejerleder Frank
Hansen, Ønskebørn i Kirkegade.
Regionshospitalet Randers
Christian Skjærbæk (49)
er tiltrådt som ny ledende
overlæge i Akutafdelingen på
Regionshospitalet Randers,
hvor han har været i en konstitueret stilling siden februar.
Han er ph.d. og speciallæge
i almen medicin og har de
seneste ti år specialiseret sig
inden for akutmedicin. „Christian Skjærbæk har viden om
og erfaring i akutområdet, der
gør ham til den helt rette kandidat til jobbet som ledende
overlæge i Akutafdelingen.
Han kan løfte den akutte behandling til gavn for patienter
og vores sundhedsfaglige
personale på hospitalet,“
siger lægefaglig direktør Lone
Winther Jensen, Regions
hospitalet Randers.
Randers Kommune
Steinar Eggen Kristensen,
direktør for Social og Arbejdsmarked er blevet konstitueret
som direktør for Børn og
Skoleforvaltningen efter Hans
Minor Vedel er fratrådt sin
stilling for at blive direktør i
Favrskov Kommune.
Han er uddannet cand.scient.
pol og har mange års ledelseserfaring både med fokus
på udvikling, samarbejde og
økonomistyring.
Steinar fortsætter samtidig
i stillingen som direktør for
Social og Arbejdsmarked, en
opgave han vender tilbage til
på fuld tid, når en ny direktør
for Børn og Skole forventes at
tiltræde i efteråret.
Jakob Ljungberg (42) er
startet som sekretariatschef
i Børn- og skoleforvaltningen.
Jakob er uddannet cand.jur.
og har en bred og lang ledelseserfaring inden for både
udvikling, strategi og sekretariatsbetjening i politisk ledede
organisationer. Han kommer
fra en stilling som administrationschef for Arkitektskolen
Aarhus, og var indtil 2016 chef
i Favrskov Kommune – først
som sekretariatschef i Teknik
og Kultur og derefter chef for

Borgmestersekretariat, HR og
Borgerservice.
Erik Mouritsen (59) er udpeget som vicekommunaldirektør af Randers Byråd – en opgave der både betyder, at Erik
Mouritsen skal være stedfortræder for kommunaldirektør
Jesper Kaas Schmidt og får
ansvar for en række tværgående opgaver, samarbejder
og særlige projekter. Samtidig
fortsætter Erik Mouritsen som
direktør for Sundhed, Kultur
og Omsorg.
Erik er uddannet inden for
skatteforvaltningen og på Forvaltningshøjskolen. Han har
tidligere arbejdet som skattedirektør i Randers og som
socialdirektør i Randers Kommune, inden han i forbindelse
med kommunesammen
lægningen i 2007 blev ansat
som direktør for Sundhed og
Ældre – en forvaltning der
siden er vokset til Sundhed,
Kultur og Omsorg. Siden
2007 har Erik Mouritsen tre
gange været konstitueret som
kommunaldirektør.
Der sker ikke ændringer i den
nuværende opgavefordeling
i direktionen, ligesom de
enkelte direktører fortsat refererer til kommunaldirektøren,
der også er reference for stabene Politik, Kommunikation
og Digital Service, Erhverv
og Udvikling samt Økonomi,
Personale og HR.
Claus Engstrup er udpeget
som ny chef for Kultur og
Fritid. Claus har været leder af
Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter siden
kommunalreformen i 2007,
og er tidligere aktivitets- og
områdeleder på Lindevænget.
Han har en lederuddannelse
fra hæren og en masteruddannelse i offentlig ledelse. Han
har overtaget ansvaret efter
Anders Høgstrup, der gik på
pension marts 2017.
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Alle data er indhentet i perioden
20.03.2017 - 26.05.2017.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdat.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S ELEKTRO-JØRGENSEN.
RANDERS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,1
(4,2)
Resultat før skat
0,8
(0,9)
Egenkapital
4,1
(4,1)
Antal ansatte
7
ADVOKATANPARTSSELSKABET
ADDUCO
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
-1,4
(16,9)
Resultat før skat
-13,6
(6,9)
Egenkapital
-21,8
(-8,2)
Antal ansatte
7
APPLEJACK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
4,7
(5,2)
Resultat før skat
0,4
(1,0)
Egenkapital
3,1
(2,8)
Antal ansatte
15
ATEA TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,5
(6,8)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
1,3
(1,8)
Antal ansatte
18
AUTO-G. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
12,9
(12,0)
Resultat før skat
1,2
(1,3)
Egenkapital
8,7
(8,2)
Antal ansatte
35
AUTOA A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,7
(8,6)
Resultat før skat
4,4
(4,1)
Egenkapital
8,6
(6,6)
Antal ansatte
9
AXACON A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,9
(7,6)
Resultat før skat
0,9
(1,5)
Egenkapital
2,8
(2,9)
Antal ansatte
11
BEC APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,9
(5,9)
Resultat før skat
0,1
(1,4)
Egenkapital
0,7
(3,4)
Antal ansatte
13
BENCON KEMI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,8
(2,6)
Resultat før skat
0,5
(0,5)
Egenkapital
2,2
(2,3)
Antal ansatte
8
BILBUTIKKEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
23,9
(23,1)
Resultat før skat
6,3
(6,4)
Egenkapital
14,1
(14,0)
Antal ansatte
45
BILHUSET HALDRUP RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
16,7
(13,4)
Resultat før skat
0,3
(-1,7)
Egenkapital
4,9
(4,6)
Antal ansatte
40

BRYGHUSET I RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,9
(1,1)
Antal ansatte
5
BY I BYEN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,9
(14,6)
Resultat før skat
2,9
(12,3)
Egenkapital
13,1
(10,8)
Antal ansatte
5
C.J. HVIDEVARESERVICE APS
Regnskabsafslutning 31-10-2016
Bruttofortjeneste
11,1
(8,2)
Resultat før skat
1,5
(0,9)
Egenkapital
3,0
(2,3)
Antal ansatte
35
CAJU HORSENS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,4
(6,5)
Resultat før skat
0,5
(-0,1)
Egenkapital
1,2
(0,8)
Antal ansatte
17
CAJU RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
10,7
(9,3)
Resultat før skat
1,0
(1,5)
Egenkapital
3,7
(4,2)
Antal ansatte
27
CAJU VEJLE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
14,4
(12,7)
Resultat før skat
2,4
(2,0)
Egenkapital
7,1
(6,7)
Antal ansatte
30
CARELINK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
19,2
(13,6)
Resultat før skat
8,7
(5,0)
Egenkapital
12,3
(5,5)
Antal ansatte
340
CCL LABEL A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
69,1
(71,6)
Resultat før skat
23,3
(27,5)
Egenkapital
76,8
(70,8)
Antal ansatte
175
CENTERLAK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
4,4
(2,7)
Resultat før skat
1,0
(0,5)
Egenkapital
1,5
(0,7)
Antal ansatte
15
CHINA CAFÉ FAMILIERESTAURANT,
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,3
(2,1)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
6
CO4 MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
7,1
(6,8)
Resultat før skat
0,3
(0,6)
Egenkapital
3,5
(3,5)
Antal ansatte
16
COMPFITT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,1
(3,6)
Resultat før skat
-2,1
(1,6)
Egenkapital
2,0
(4,6)
Antal ansatte
12
CONPLAST APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
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Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

4,8
1,9
8,1
6

(4,3)
(1,5)
(7,3)

CWS DANMARK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,7
(3,7)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
3,5
(3,2)
Antal ansatte
6
DAHLITECH A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
14,0
(12,3)
Resultat før skat
1,2
(1,2)
Egenkapital
3,7
(2,7)
Antal ansatte
23
DAN-REHAB A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
7,7
(8,5)
Resultat før skat
4,5
(5,5)
Egenkapital
7,0
(6,5)
Antal ansatte
6
DANBOX DANMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,9
(5,3)
Resultat før skat
1,1
(2,8)
Egenkapital
3,4
(3,0)
Antal ansatte
21
DANISH STEVEDORE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
55,9
(49,6)
Resultat før skat
4,8
(6,0)
Egenkapital
14,2
(11,1)
Antal ansatte
64
DANOTEK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
17,4
(12,4)
Resultat før skat
0,7
(-2,6)
Egenkapital
0,5
(0,0)
Antal ansatte
36
DANSK ALVØEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,3
(7,2)
Resultat før skat
1,9
(1,9)
Egenkapital
6,8
(6,0)
Antal ansatte
9
DANSK GARTNERI MONTAGE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,7
(5,2)
Resultat før skat
1,4
(0,5)
Egenkapital
2,4
(1,7)
Antal ansatte
8
DANSK PARKERINGS SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
3,3
(3,6)
Resultat før skat
0,8
(1,1)
Egenkapital
3,9
(3,6)
Antal ansatte
7
DANTON MURER- OG
SKORSTENSENTREPRENØR A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,7
(4,4)
Resultat før skat
1,3
(0,3)
Egenkapital
2,1
(1,3)
Antal ansatte
8
DEN RENE LINIE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
16,1
(16,8)
Resultat før skat
1,2
(1,6)
Egenkapital
1,0
(2,6)
Antal ansatte
150
DES LABELS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,4
(2,5)
Resultat før skat
0,1
(0,2)

Egenkapital
Antal ansatte

0,6
7

(0,5)

DESIGN SMEDIE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,9
(3,4)
Resultat før skat
0,8
(0,8)
Egenkapital
2,0
(2,1)
Antal ansatte
8
DET SUNDHEDSFAGLIGE
BØRNETEAM APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
29,7
(35,7)
Resultat før skat
0,0
(3,8)
Egenkapital
0,5
(1,4)
Antal ansatte
50
DEVELTRON A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,4
(5,5)
Resultat før skat
1,0
(0,0)
Egenkapital
1,8
(1,1)
Antal ansatte
11
DJ SUPPLY A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
8,5
(8,5)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
5,2
(5,2)
Antal ansatte
14
DOMINO MØBLER APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
10,5
(9,3)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
3,9
(3,9)
Antal ansatte
24
DOMUS BYG A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,0
(7,3)
Resultat før skat
1,5
(1,4)
Egenkapital
4,3
(3,1)
Antal ansatte
16
DPL ENTREPRISE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,0
(2,6)
Resultat før skat
0,0
(-0,3)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
9
E.C. DIESEL-ELEKTRO A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
2,9
(3,4)
Resultat før skat
-0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,9
(1,0)
Antal ansatte
9
EDC DANEBO RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,7
(2,9)
Resultat før skat
0,9
(0,8)
Egenkapital
-0,4
(-1,1)
Antal ansatte
5
ELKA LABELS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
4,2
(4,9)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
3,9
(3,8)
Antal ansatte
9
ENGSKO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,6
(6,6)
Resultat før skat
3,9
(3,2)
Egenkapital
9,0
(6,9)
Antal ansatte
9
ENTREPRENØR
NELS HERHOLDT MADSEN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,4
(1,4)
Resultat før skat
0,4
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(-0,1)
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Antal ansatte

5

ENTREPRENØRFIRMA
BRDR. ANDERSEN RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,8
(16,4)
Resultat før skat
2,0
(1,1)
Egenkapital
7,1
(5,5)
Antal ansatte
30
ENTREPRENØRFIRMAET KRC
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,9
(1,5)
Resultat før skat
-0,0
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
7
ERIK MORILD MØLLER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
3,0
(2,7)
Resultat før skat
1,4
(1,1)
Egenkapital
3,9
(3,6)
Antal ansatte
5
EVENT-BASEN.DK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,2
(2,4)
Resultat før skat
-0,5
(0,3)
Egenkapital
0,3
(0,7)
Antal ansatte
6
FABRIKA A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,8
(4,3)
Resultat før skat
0,3
(1,0)
Egenkapital
1,1
(1,1)
Antal ansatte
6
FELDBÆK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(0,0)
Resultat før skat
-0,4
(-0,5)
Egenkapital
1,8
(2,6)
Antal ansatte
5
FLEXOPRINT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
40,3
(35,1)
Resultat før skat
14,4
(13,4)
Egenkapital
27,8
(21,7)
Antal ansatte
54
FOOD FROM HOME APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,0
Resultat før skat
0,3
Egenkapital
0,3
Antal ansatte
5

(-)
(-)
(-)

FYSIODANMARK RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
8,3
(7,9)
Resultat før skat
0,8
(0,8)
Egenkapital
1,5
(0,9)
Antal ansatte
25
GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
-13,2
(-21,7)
Resultat før skat
-38,4
(-47,1)
Egenkapital
33,8
(43,7)
Antal ansatte
33
HANSEN MØBLER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
5,9
(2,6)
Resultat før skat
1,2
(-2,1)
Egenkapital
2,4
(1,2)
Antal ansatte
11
HC FARVER A/S
Regnskabsafslutning 30-11-2016
Bruttofortjeneste
4,1
(2,7)
Resultat før skat
1,3
(0,1)
Egenkapital
4,6
(3,6)
Antal ansatte
15
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HEILSKOV A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
10,3
(12,7)
Resultat før skat
0,8
(2,5)
Egenkapital
4,2
(14,7)
Antal ansatte
18
HEIRING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,2
(2,0)
Resultat før skat
1,4
(0,6)
Egenkapital
2,9
(1,7)
Antal ansatte
6
HELSTRUP DÆK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,6
(4,9)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
7
HK AUTOMOBILER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,9
(2,3)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
2,4
(2,2)
Antal ansatte
9
HORNBÆK PLASTINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
18,9
(18,1)
Resultat før skat
7,1
(4,7)
Egenkapital
17,4
(15,8)
Antal ansatte
28
HOTEL KRONJYLLAND A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,2
(6,9)
Resultat før skat
0,4
(1,1)
Egenkapital
27,6
(27,3)
Antal ansatte
15
HR-INDUSTRIES A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
45,9
(30,7)
Resultat før skat
2,9
(2,0)
Egenkapital
6,0
(5,2)
Antal ansatte
80
HÖRMANN DANMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
18,4
(15,7)
Resultat før skat
0,9
(0,3)
Egenkapital
13,2
(12,5)
Antal ansatte
42
INDASIA A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
10,9
(10,2)
Resultat før skat
0,4
(0,6)
Egenkapital
0,9
(0,7)
Antal ansatte
35
INTERFJORD RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,5
(-)
Resultat før skat
-1,3
(-)
Egenkapital
0,6
(-)
Antal ansatte
8
J.H. STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
12,5
(8,7)
Resultat før skat
1,8
(-0,4)
Egenkapital
1,3
(-0,2)
Antal ansatte
25
JAGT- OG FISKERIMAGASINET.
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(1,0)
Resultat før skat
-0,9
(-0,8)
Egenkapital
0,5
(1,4)
Antal ansatte
5
JEAN DITLEVS EFTF. APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,7
(2,7)

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,8
1,6
5

(1,1)
(1,3)

JEANNE D ARC LIVING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
12,5
(12,4)
Resultat før skat
1,5
(3,1)
Egenkapital
5,1
(4,9)
Antal ansatte
23
JENS PIND APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,1
(0,8)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
0,3
(-0,0)
Antal ansatte
7
JETTE LANNG APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
-0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
7
JOHN DREJER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
20,9
(20,2)
Resultat før skat
1,4
(1,1)
Egenkapital
4,6
(5,5)
Antal ansatte
75
JYDSK AUTOMOBIL CENTRUM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
24,1
(21,0)
Resultat før skat
5,8
(2,3)
Egenkapital
6,9
(2,4)
Antal ansatte
50
JYDSK FUGETEKNIK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,8
(1,9)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
7
JYSK MASKINCENTER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
6,2
(10,9)
Resultat før skat
-9,5
(-15,3)
Egenkapital
-0,3
(-0,7)
Antal ansatte
41

Rådgivernetværk – Langvangen
8. juni 2017 kl. 15-17 hos Falck, 
Langvangen 1, 8930 Randers NØ.
Kære rådgiver. Der findes ikke et bedre
tidspunkt at lære dit netværk bedre at
kende, end når det bliver lidt socialt.
Det er igennem det sociale du faktisk
skaber den bedste relation.
Arr./tilm.: erhvervranders.dk
8640 1066 / aas@erhvervranders.dk
senest 7. juni kl. 12:00.
Iværksættercafé
14. juni 2017 kl. 14-17 i Business Park
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.
Arr./tilm.: erhvervranders.dk
Strategisk Forretningsudvikling
som Drivkraft til Fornyelse
22. juni 2017 kl. 14-17 i B
 usiness Park
Randers, Parkboulevarden 31, 8920

KDO LOGISTICS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,5
(4,2)
Resultat før skat
1,0
(0,4)
Egenkapital
1,6
(0,9)
Antal ansatte
15
KEMPEL APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,7
Resultat før skat
-0,3
Egenkapital
-0,2
Antal ansatte
7

(-)
(-)
(-)

KETTY & VILLYS BUSLINIER APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,3
(3,4)
Resultat før skat
1,0
(1,0)
Egenkapital
4,2
(3,5)
Antal ansatte
5
KNUDSEN SERVICE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,1
(9,6)
Resultat før skat
1,2
(2,1)
Egenkapital
7,7
(11,7)
Antal ansatte
5
KRONJYLLANDS TAXABUS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
10,7
(8,4)
Resultat før skat
4,6
(2,7)
Egenkapital
8,7
(5,0)
Antal ansatte
15
LIMO LABELS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
72,3
(58,4)
Resultat før skat
12,9
(9,5)
Egenkapital
25,9
(26,9)
Antal ansatte
103
LINDHOLT’S
FOURNITUREHANDEL APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,4
(3,0)
Resultat før skat
0,3
(-0,2)
Egenkapital
2,6
(2,4)
Antal ansatte
8
LIS ANN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
2,5
(2,1)
Resultat før skat
-0,2
(-0,5)

Randers NV
Spændende eftermiddag med fokus på
Strategi og forretningsudvikling
Lederne Kronjylland, Erhverv
Randers og CBS Executive har sat
professor Flemming Poulfelt fra CBS,
som underviser på 2-dagskurset
„Strategi og Forretningsudvikling som
Drivkraft for Fornyelse“, i stævne til
et inspirerende indlæg om, hvorfor
strategi og forretningsudvikling bør
stå på toppen af alle virksomheders
agenda.
Arr./tilm.: erhvervranders.dk
8640 1066 / aas@erhvervranders.dk
senest 21. juni kl. 16:00 
Virksomhedsbesøg hos Tulip
17. august 2017kl. 07:30-09:30 hos
Tulip, Tulipvej 1, 8940 Randers SV
Hør Direktør Kasper Lenbroch fortælle
om Tulips historie og virksomhed samt
give rundvisning på hovedkontoret.
Morgenmad.
Arr./tilm.: erhvervranders.dk
8640 1066 / aas@erhvervranders.dk
senest 14. august 2017 kl. 23:30
For medlemmer af Erhverv Randers.

Ajour
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Egenkapital
Antal ansatte

1,2
15

(1,4)

LITO TRYK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,4
(8,8)
Resultat før skat
1,5
(1,3)
Egenkapital
2,5
(2,9)
Antal ansatte
16

NEW FEET MEDICAL
FOOTWEAR A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,3
(9,5)
Resultat før skat
3,0
(3,7)
Egenkapital
12,3
(11,4)
Antal ansatte
11

Resultat før skat
1,0
Egenkapital
5,5
Antal ansatte
14
RAN-MIX APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,7
Resultat før skat
0,2
Egenkapital
2,1
Antal ansatte
6

LOEVSCHALL A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
23,1
(20,9)
Resultat før skat
11,0
(7,8)
Egenkapital
7,2
(17,0)
Antal ansatte
18

NOMUS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,2
(5,0)
Resultat før skat
1,0
(0,8)
Egenkapital
3,8
(3,0)
Antal ansatte
20

RANDERS JERNSTØBERI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
12,5
(17,7)
Resultat før skat
7,3
(12,3)
Egenkapital
19,7
(22,8)
Antal ansatte
7

MALER KELD APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,3
(1,9)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
6

NØRGAARD CHOKOLADE,
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,8
(3,4)
Resultat før skat
0,8
(0,9)
Egenkapital
2,1
(1,9)
Antal ansatte
6

RANDERS KEMISKE INDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
8,4
(7,1)
Resultat før skat
3,5
(2,0)
Egenkapital
6,4
(5,2)
Antal ansatte
10

MASTER BOWL APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,0
(3,0)
Resultat før skat
0,6
(0,6)
Egenkapital
1,9
(1,5)
Antal ansatte
6
MELLERUP TØMRER- OG
ENTREPRENØRFORRETNING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,8
(7,3)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
22

Antal ansatte

32

O L GRAFIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,2
(3,7)
Resultat før skat
-1,2
(0,4)
Egenkapital
4,0
(4,5)
Antal ansatte
8
OLSENS TAGDÆKNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,9
(3,9)
Resultat før skat
-0,4
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,9)
Antal ansatte
11

MICHAEL BONDE PEDERSEN,
962 RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,7
(3,4)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
11

PEDERSEN & NIELSEN
AUTOMOBILFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
104,0
(97,5)
Resultat før skat
4,9
(8,0)
Egenkapital
45,9
(38,1)
Antal ansatte
200

MTD PRODUCTS DENMARK APS
Regnskabsafslutning 31-10-2016
Bruttofortjeneste
3,3
(3,5)
Resultat før skat
-0,0
(-0,9)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
8

PER MICHAEL HANSEN,
855 HELSTED APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,0
(4,7)
Resultat før skat
0,4
(0,6)
Egenkapital
1,3
(1,2)
Antal ansatte
12

MUNCK KRANER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,3
(4,9)
Resultat før skat
0,3
(1,3)
Egenkapital
1,8
(2,6)
Antal ansatte
7
MV PLAST APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,9
(8,0)
Resultat før skat
0,7
(0,2)
Egenkapital
4,3
(3,7)
Antal ansatte
16
MY HOME 4 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,0
(4,2)
Resultat før skat
2,6
(1,5)
Egenkapital
5,5
(4,0)
Antal ansatte
8
MY HOME 7 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,3
(4,0)
Resultat før skat
1,8
(0,2)
Egenkapital
3,0
(1,6)
Antal ansatte
13
NEOPERL NORDIC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
14,4
(13,2)
Resultat før skat
7,6
(7,5)
Egenkapital
37,9
(38,2)

22
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PHARMA-TECH A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
11,7
(12,5)
Resultat før skat
3,6
(3,3)
Egenkapital
6,9
(5,7)
Antal ansatte
15
PHOENIX DESIGN AID A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,5
(7,1)
Resultat før skat
0,5
(0,9)
Egenkapital
3,8
(3,8)
Antal ansatte
9
POS CREATIVE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
23,5
(20,0)
Resultat før skat
0,5
(1,0)
Egenkapital
12,6
(7,6)
Antal ansatte
43
PROMAX INDUSTRIES APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
14,9
(6,1)
Resultat før skat
10,1
(1,8)
Egenkapital
19,6
(12,1)
Antal ansatte
7
PROVINSFORLAGET
MILJØKALENDERE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,6
(7,9)

(1,1)
(5,1)

(1,4)
(-0,1)
(1,9)

RANDERS KØD ENGROS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
20,2
(19,0)
Resultat før skat
6,7
(5,2)
Egenkapital
7,5
(5,6)
Antal ansatte
30
RANDERS MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,9
(7,4)
Resultat før skat
0,5
(0,7)
Egenkapital
4,0
(3,6)
Antal ansatte
23
RANDERS MATERIEL SERVICE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,1
(3,3)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
6
RANDERS NY DYREHOSPITAL APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,6
(3,7)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,0
(0,1)
Antal ansatte
21
RANDERS RØR INDUSTRI APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,4
(3,3)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,7
(0,9)
Antal ansatte
13
RANDERS TEKNISKE FORRETNING
A/S, RANDERS
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
9,7
(8,3)
Resultat før skat
2,6
(1,4)
Egenkapital
8,2
(6,4)
Antal ansatte
15
RANDI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
10,6
(6,2)
Resultat før skat
0,9
(-3,3)
Egenkapital
34,5
(33,8)
Antal ansatte
17
RANLAK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
4,0
(6,0)
Resultat før skat
-0,9
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,9)
Antal ansatte
16
RANTEK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
15,8
(15,1)
Resultat før skat
5,0
(4,8)
Egenkapital
4,4
(5,4)
Antal ansatte
12

RENOMMÉ-TAG APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,2
(2,9)
Resultat før skat
0,8
(0,8)
Egenkapital
1,5
(1,4)
Antal ansatte
6
REPRO & DESIGN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
8,6
(8,1)
Resultat før skat
2,3
(1,9)
Egenkapital
4,6
(3,5)
Antal ansatte
10
RESTAURANT SKOVBAKKEN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,7
(5,6)
Resultat før skat
0,6
(0,6)
Egenkapital
4,8
(4,4)
Antal ansatte
13
RISSKOV REJSER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
17,8
(18,4)
Resultat før skat
2,2
(2,5)
Egenkapital
15,3
(15,5)
Antal ansatte
34
RUTEK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
12,4
(13,6)
Resultat før skat
1,2
(2,1)
Egenkapital
4,3
(5,4)
Antal ansatte
22
SAMSON APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,4
(7,3)
Resultat før skat
3,3
(4,1)
Egenkapital
3,8
(6,3)
Antal ansatte
10
SCAN AUTO & DYBBROE GROUP A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
13,2
(12,9)
Resultat før skat
2,6
(1,8)
Egenkapital
4,1
(2,1)
Antal ansatte
21
SEKURA CABINS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
38,5
(27,5)
Resultat før skat
21,5
(9,2)
Egenkapital
39,8
(43,2)
Antal ansatte
140
SPARMASAN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,2
(3,6)
Resultat før skat
-1,6
(0,3)
Egenkapital
2,0
(2,2)
Antal ansatte
8
SR FOOD A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
15,4
(11,9)
Resultat før skat
11,3
(6,9)
Egenkapital
12,0
(9,7)
Antal ansatte
5
SVANE GLAS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
11,8
(11,2)
Resultat før skat
1,9
(0,8)
Egenkapital
5,0
(4,0)
Antal ansatte
26
SYSTEMCENTER RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,3
(6,9)
Resultat før skat
1,0
(1,1)
Egenkapital
1,7
(1,0)
Antal ansatte
16
TAULBORG BYG APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,8
(4,9)
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Vækst i menneskereparationer
Rygkirurger og håndkirurger
er den primære målgruppe for
den relativt nye Randers-virksomhed Innosurge A/S. Men
de gladeste er uden tvivl de
patienter, der profiterer af den
opfindsomhed, der betyder en ret
voldsom vækst i virksomheden.
Direktør Heinz Kvottrup
Lorentzen og hans partner
Michael Maigaard er begge
rigtige Randers-drenge, og
han fortæller, at de uanset
vokseværk har tænkt sig at
beholde hovedsæde, kontor
og lagerlokaler i Randers, og
så alene have sælgere på de
udenlandske markeder, der
lige nu også vokser ret solidt.
„Vi er også ret godt inde hos
en del hospitaler i Norge, Sverige og Finland, så jeg er ikke
i tvivl om at væksten vil fortsætte, for der er en kæmpe
interesse for de produkter, vi
sælger, selv om man godt kan
sige, de er lidt specielle.“
Amerikanske nerver
„Vi har fået at vide af Sundhedsstyrelsen, at vi er den
første danske, ja vist endda
skandinaviske private virksomhed, der må importere humant
væv direkte fra USA. F.eks.
importerer og sælger vi nerver,
der er høstet fra kadavere i

USA, til udvalgte hospitaler,
som så kan sy nerverne i hos
patienter, der af en eller anden
årsag har fået ødelagt eller
beskadiget deres.“
Ryg-, ben- og
håndproblemer afhjælpes
Mange er født med defekter
i bevægelsesapparatet. Man
vil helst undgå at operere på
børn, der stadig vokser, men i
nogle tilfælde er det nødvendigt at operere i eksempelvis
ryggen, så denne skal forlænges. „Vi har fundet et helt
unikt system, hvor patienten
efter operationen bliver forlænget via en kraftig magnet, som
lægges uden på ryggen, og
derefter forlænges. Tidligere
skulle patienterne opereres
hvert halve år, hvor man så
ville forlænge ryggen „manuelt“,“ forklarer Heinz, der
også kan levere et nyt produkt
til benforlængelse, hvis man
eksempelvis har fået knust sit
ben i en trafikulykke. „Tidligere
fik folk sat store rammer på
benet. Men nu kan vi få indsat
et søm, så patienten selv via
OMSÆTNING
en magnet kan forlænge
benet
hver dag.“
God formiddag direktør jens nikolajsen
SØGNING

DIN SIDE

KREDITRAPPORTER UDLAND

Direktør Heinz Kvottrup Lorentzen, Innosurge A/S

produkter til vævsbanken som
af økonomisk power, der er
blandt andet stamceller, så
konkurrenter til Innosurge.
Heinz er ikke i tvivl om, at de
„Vi oplever, at de store ofte
seks på Randerskontoret får
glemmer at give den gode
mere at se til de kommende
service til kunderne. Her
år. „Sidste år steg indtjeninskiller vi os positivt ud. Vores
gen med 50%, og det sker
gode personale og vi lægger
nok ikke i år, men vi kommer
en masse energi og mange
til at vækste yderligere, for
timer i at hjælpe hospitalerne
vi har masser af idéer, så vi
og finde nyt til dem. Mange
bliver også flere, både her og i
af de produkter, vi har, er ret
udlandet.“
unikke.“
Der samarbejdes med udvalgte
hospitaler omkring konkrete
Innosurge A/S
opgaver, så det er ikke alle
Alsikevej 16
sygehuse, virksomheden leve8920 Randers NV
rer til. Desværre ikke Randers,
Regnskabsafslutning 31-12-2016
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Kraftig vækst i indtjeningen
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11.079
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Konkurrerer på god service
Det er kæmpestore amerikanske koncerner med masser
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0
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2015
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ÅRETS RESULTAT
1.598

TAULBORG VVS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,6
(3,3)
Resultat før skat
0,6
(0,1)
Egenkapital
1,0
(0,5)
Antal ansatte
7
TJ VVS & BLIK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,6
(1,6)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
0,7
(0,2)
Antal ansatte
6
TOPPAC A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
43,5
(37,5)
Resultat før skat
23,4
(21,1)
Egenkapital
44,6
(40,4)
Antal ansatte
24
TØMRER- SNEDKERFIRMAET APS
KELD ELLEGAARD SØRENSEN
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,1
(4,5)
Resultat før skat
1,1
(1,1)
Egenkapital
1,0
(1,0)
Antal ansatte
7
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TØMRERFIRMAET NØRRIS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,1
(3,5)
Resultat før skat
0,7
(0,8)
Egenkapital
1,2
(1,2)
Antal ansatte
9
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2015

2016

-926

EGENKAPITAL

6.471

TØMRERMESTER
HANS KIRK. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
8,7
(9,5)
Resultat før skat
1,2
(2,1)
Egenkapital
6,4
(5,5)
Antal ansatte
35
0

2013

2014

2015

2015

2016

-96

UNI-TEK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,0
(5,0)
Resultat før skat
2,7
(1,4)
Egenkapital
3,2
(1,6)
Antal ansatte
10
VINK PLAST APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
90,0
(71,5)
Resultat før skat
20,3
(14,3)
Egenkapital
62,1
(54,3)
Antal ansatte
110
VINTHER OG LASSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
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Kort og Rutevejledning Hent VCARDHent VCARD
Kort og Rutevejledning

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte
0

2013

2014

2015

2015

21,4
2,3
4,5
35

(22,8)
(2,5)
(3,5)

2016

-536

0

0

-96

55.312

VOGNMAND PETER JENSEN.
ASSENTOFT APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,5
(4,0)
Resultat før skat
0,3
(0,6)
Egenkapital
3,5
(3,3)
Antal ansatte
7
0

2013

2014

2015

2015

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

2016

VOGNSEN.
RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
9,3
(10,5)
Resultat før skat
1,8
(2,7)
Egenkapital
2,1
(2,9)
Antal ansatte
12
VORUP TØMMERHANDEL
OG BYGGECENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
135,6
(62,4)

33,9
139,2
200

(20,7)
(128,9)

WIND ESTATE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
134,9
(158,3)
Resultat før skat
53,2
(49,9)
Egenkapital
237,9
(209,0)
Antal ansatte
18

20142013
20152014
20152015
20162015

-96

2016

BALANCE
BALANCE

0

2013

VOGNMALEREN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste BALANCE5,0
(5,0)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,6
(1,5)
Antal ansatte
10

20142013
20152014
20152015
20162015

2016

0

2013

20142013
20152014
20152015
20162015

WOOD STEP A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
10,5
(9,3)
Resultat før skat
3,9
(4,0)
Egenkapital
4,9
(4,3)
Antal ansatte
35
XL-BYG BREJNHOLT RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
21,1
(31,1)
Resultat før skat
3,3
(5,9)
Egenkapital
27,9
(48,9)
Antal ansatte
40
ØFO - ØSTJYDSK FACADERENS OG
OVERFLADEBEHANDLING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,8
(5,9)
Resultat før skat
0,3
(0,6)
Egenkapital
1,3
(1,1)
Antal ansatte
15

Ajour

23

2016
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Erhverv Danebo
Danebo
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BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM – 10 RÆKKEHUSE I MØRKE

8 GODE RÆKKEHUSE I ASSENTOFT

UDLEJNINGSEJENDOM BESTÅENDE AF TO EJERLEJLIGHEDER

Sag 89200713 Ejendommen er opført i 2010 som 5x2 rækkehuse i røde
BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM – 10 RÆKKEHUSE I MØRKE
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Sag 89200712 Ejendommen er opført i gule sten og med ensidig taghæld8 GODE RÆKKEHUSE I ASSENTOFT
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Sag 89200904 Ejendommen ligger tæt på midtbyen i sygehuskvarteret. Der
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”MARIENBORGHUS” TIL SALG
Sag 89200903 Pæn rødstensejendom med 10 lejligheder og 3 garager.
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PRODUKTIONS- OG LAGEREJENDOM I DEN NORDVESTLIGE BYDEL
AF RANDERS
PRODUKTIONS- OG LAGEREJENDOM I DEN NORDVESTLIGE BYDEL
Sag 89200538 Ejendommen er opført i 1965 og fremstår som en pæn og
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BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM OMBYGGET I 2014
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PRODUKTIONS- OG LAGEREJENDOM I AUNING

TIDLIGERE RIDESKOLE TIL SALG ELLER UDLEJNING

BUTIKSEJENDOM MED SÆRDELES SYNLIG PLACERING
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