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I samarbejde med virksomheder på havnen, foreninger, Norddjurs Kommune og andre 
aktører står Grenaa Marineforening og Djurs Musik og Event Forening i spidsen for en ny 
aktivitet på havnen i Grenaa, kaldet Fest i Vand. Tanken er at gøre Fest i Vand til en årlig 
tilbagevendende begivenhed med mange aktiviteter. Blandt andet tilbyder Grenaa Havn 
tre guidede havnerundture, ligesom der bliver lejlighed til at møde ’Poesi på havnen’ – en 
event under skriveskolen Ord På. Senest blev der præsenteret kunst og lyrik fra skrivesko-
len i et hjørne af fiskerihavnen den 21. marts.

Følg med på arrangørernes Facebook-side Fest i Vand. 



LEDER

I forbindelse med den årlige general-
forsamling skal ledelsen i en virksom-
hed både se bagud og frem. Den årlige 
generalforsamling i Grenaa Havn A/S 
gav bestyrelsen anledning til at se tilbage 
på et 2016 præget af dynamik og vækst. 
Samtidig har havnen en storslået udsigt til 
fortsat positiv udvikling.

Ja, mere end det. Et blik tilbage på 2016 
underbygger bestyrelsens opfattelse af, at 
Grenaa Havn A/S formentlig ikke har haft 
bedre forudsætninger for en positiv udvik-
ling end netop i 2017. Alt peger i retning 
af, at havnen vil fortsætte sin målrettede 
udvikling i et konstruktivt samarbejde med 
Norddjurs Kommune og det omgivende 
samfund i øvrigt. Dermed vil Grenaa Havn 
fastholde sin position som en betydelig 
motor for vækst – ikke bare i kommunen, 
men i et stort geografi sk område i det 
østjyske. 

Grenaa Havn har med en ny strategiplan 
iværksat en fokuseret plan for, hvordan 
havnen specifi kt skal udvikle sine styrke-
positioner i fremtiden. Direktionen har 
igangsat og gennemført en tilpasning af 
organisationen, så den matcher de krav 

og forventninger, strategiplanen stiller. 
Samtidig har Grenaa Havn skærpet sin 
profi l og har i højere grad vendt sig ud 
mod omverdenen, med blandt andet et 
nyt grafi sk design og styrket dialog med 
havnens interessenter.

Den fremtidige udvikling skal ske inden 
for områder, hvor Grenaa Havn i forvejen 
står stærkt eller på områder, hvor havnen 
har et særligt potentiale for at udvikle nye 
aktiviteter. Her er havnens beliggenhed og 
de kommende forbedrede forhold i infra-
strukturen bag havnen stærke kort.

“I de kommende år fokuserer havnen 
således på at udvikle sig inden for vind, 
bulk, projektlaster, recycle & waste mana-
gement, færge- og liniefart, udlejning 
samt stacking & maintenance af borerigge, 
platforme og skibe“.
“De første resultater af den nye strategiplan 
har vist sig, og havnens medarbejdere og 
samarbejdspartnere gør en stor og profes-
sionel indsats for at virkeliggøre planens 
mål. Jeg er sikker på, det vil lykkes“.

“Det er derfor med den største fortrøst-
ning, jeg efter 8 år i bestyrelsen for 
Grenaa Havn A/S har valgt at overlade 

formandsposten til nye kræfter. Mit ene 
år på formandsposten har primært haft 
til hensigt at sikre en glidende overgang 
efter direktørskiftet ultimo 2015, og det er 
lykkedes fuldt tilfredsstillende“.

“Nu skal nye kræfter præge havnens 
fortsatte udvikling, og jeg er ikke i tvivl om, 
at Grenaa Havn står over for en spæn-
dende ny æra. Jeg vil gerne rette en tak 
til direktionen, til havnens medarbejdere 
samt til mine kolleger i bestyrelsen og til 
Norddjurs Kommune for et godt samarbej-
de. Et samarbejde, der har ført til positive 
resultater og har skabt basis for yderligere 
vækst for Grenaa Havn A/S“.

Poul Anker Lübker
Afgående bestyrelsesformand
Grenaa Havn A/S

HAVNENS FUNDAMENT 
FOR VÆKST HAR ALDRIG
VÆRET STÆRKERE
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Generalforsamlingen i Grenaa Havn A/S kunne notere et tilfredsstillende 
resultat for 2016 og gode udsigter for 2017. Regionsrådsformand Bent Hansen 
valgt som ny formand for havnens bestyrelse.

Allerede få måneder efter vedtagelsen 
af den ny strategiplan for Grenaa Havn 
blev de første resultater af den fokuserede 
indsats på havnens styrkepositioner hevet 
hjem med ankomsten af den enorme bo-
rerig Mærsk Inspirer, og strategiplanen får 
sin del af æren for, at Grenaa Havn kom ud 
af 2016 med et positivt regnskabsresultat 
og fremgang på de væsentlige områder.

På den ordinære generalforsamling i 
Grenaa Havn A/S den 24. april 2017 kunne 
bestyrelsens formand, Poul Anker Lübker
orientere om, at havnen i 2016 havde 
fremgang i både aktiviteter og omsætning.  
Havnens samlede omsætning steg således 
i 2016 til 52,7 mio. kr. mod 46,4 mio. året 

før, og Grenaa Havn A/S håndterede i 2016 
1,4 mio. tons gods mod 1,2 mio. tons i 2015. 
Regnskabsresultatet for 2016 blev på 8,1 
mio. kr.

Bestyrelsen for Grenaa Havn forventer 
øget fremgang i indeværende år. Strategi-
planen omfatter bl.a. en tilpasning af 
o rganisationen, som nu er gennemført, 
og Poul Anker Lübker betegnede havnens 
fremtidsmuligheder som formentlig de 
bedste nogensinde.

VINDMØLLEPROJEKT SKRINLAGT
Ikke alt gik dog lige efter planen, fremgik 
det af formandens beretning på general-
forsamlingen. Havnens planer om at op- 

  stille vindmøller ud for havnen blev efter 
længere tids grundig analyse endeligt opgi-
vet i løbet af året. Samlet har analyser m.v. 
vedr. dette projekt kostet cirka 1,5 mio. kr.

”Men det betyder ikke, at Grenaa Havn 
opgiver alle de kompetencer, havnen har 
vedrørende havvindmøller, og Grenaa 
Havn vil stadig satse på at være en aktiv 
spiller i fremtidig udvikling af havvind-
mølleparker – men det bliver i rollen som 
en professionel assembly/afskibnings-
havn”, sagde Poul Anker Lübker. Foruden 
vind er bulk, projektlaster, recycle & waste 
management, færge- og liniefart, udlej-
ning samt stacking & maintenance af 
bore rigge og skibe de styrkeområder, hvor 

NY STRATEGIPLAN
SATTE POSITIVE 
SPOR I HAVNENS 
2016-REGNSKAB

Investeringer i materielle 
anlægsaktiver Godsomsætning i mio. tons Omsætningsfordeling i procent

2015 2016

1,41,2

Skibs- og kajafgift Leje arealer og 
bygninger

Øvrige 
indtægter

43% 32% 25%
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Grenaa Havn har betydelige fordele og 
kompetencer. Det er derfor dem, der skal 
satses på i fremtiden.

NY FORMAND VALGT
Efter 8 år som medlem af bestyrelsen og et 
enkelt år som formand for bestyrelsen 
havde Poul Anker Lübker forud for gene-
ralforsamlingen meddelt, at han ikke 
ønskede genvalg.

”Som formand har det bl.a. været min 
opgave at sikre, at den nye direktør fik mu-
lighed for at sætte sig grundigt ind i jobbet 
og komme godt i gang. Det er lykkedes 
fuldt tilfredsstillende, og jeg finder tiden 
inde til at overlade havnen til nye kræf-
ter,” sagde Poul Anker Lübker og takkede 
bestyrelsen og havnens medarbejdere for 
godt samarbejde.

Som ny formand valgte bestyrelsen efter 
generalforsamlingen regionsrådsformand 
Bent Hansen, der har siddet i bestyrelsen 
for Grenaa Havn A/S siden 2015. Bent 
Hansen har været formand for Region 
Midtjylland siden 2007 og var formand 
for Viborg Amtsråd fra 1990-2007. Han er 
desuden formand for Danske Regioner. 
Bent Hansen genopstiller ikke til regions-
rådsvalget i år men bevarer selvsagt sit 
enorme politiske netværk. Som formand 
for bestyrelsen i Grenaa Havn A/S vil han 
yderligere kunne styrke Grenaa Havns 
position som en vigtig del af den østjyske 
infrastruktur.

Antal medarbejdere Grenaa Havn A/S årsrapport 

Regionsrådsformand Bent 
Hansen – ny formand for  
bestyrelsen i Grenaa Havn A/S.

17 i 2015

17 i 2016

Hovedtal i mio. kr. 2016 2015

Omsætning 53 46

Årsresultat 8 8

Nøgletal 2016 2015 2014

Egenkapitalens forrentning i % 5,0 5,3 3,0

Soliditetsgrad i % 52,0 48,8 47,4

Flere tal og detaljer findes på 
www.grenaahavn.dk/om-os
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Siden han var ansat på en sildekonserves-
fabrik i Tyskland i 1961 havde Sven Erik 
Christensen drømt om at komme til at ar-
bejde med marinerede sild. Han er søn af 
Thorbjørn Christensen, som stiftede den 
kendte Grenaa virksomhed Thorfisk, men 
trods et liv med fisk i fami lievirksomheden 
var det ikke blevet til noget. Og da virk-
somheden blev solgt i 1990 var planen, 
at Sven Erik Christensen skulle gå på en 
tidlig pension. Det gjorde han også – men 
ikke ret længe.

”I sommeren 1993 var jeg sammen 
med min hustru på cykeltur i den svenske 
skærgård. Vi havde sejlet der mange gange 
– nu ville vi se det fra landsiden. Undervejs 
besøgte jeg en lille sildefabrik, og vi nåede 
hurtigt frem til, at jeg skulle forsøge mig 
med et lille agentur i Danmark. Sådan lidt på 
hobbyplan”, fortæller Sven Erik Chris tensen.

Hjemme tog han kontakt til de største 
danske dagligvarekæder. De ville såmænd 

godt købe den svenske sild – men den 
skulle smage anderledes. Og så gik Sven 
Erik Christensen i gang med at lave en 
sild, danskerne kunne li’.

FØRENDE LEVERANDØR
Det lykkedes. I dag er Kattegat Seafood 
den førende leverandør af gammeldags 
modnede sild. Virksomheden har siden 
1996 været eneleverandør til Irma og var 
sidste år den største fiskeleverandør til 
Coop. Produktsortimentet er udvidet til 
at rumme flere varianter af marinerede 
sild, rejer, kaviar, laks og forskellige andre 
produkter.

Kattegat Seafood er skabt gennem op-
køb af flere danske fiskeindustrier. Produk-
tionen af sild foregår i dag på fabrikken i 
Hirtshals, og produktionen af rejer sker i 
Grenaa, hvor hovedkontoret ligger. Samlet 
har virksomheden 65 ansatte, heraf de 15 
i Grenaa.

TÆNK, HVIS DER 
PLUDSELIG IKKE 
VAR SILD PÅ 
HYLDERNE TIL 
PÅSKE OG JUL?
Sven Erik Christensen
Kattegat Seafood

Kattegat Seafood er Dan-
marks førende leverandør af 
gammeldags modnede sild.

Det skulle have været en hobby – men det blev til Kattegat Seafood, 
som i dag er en af Danmarks førende leveran dører af sild i højeste 
kvalitet.

VILD MED SILD

Produktionen af sild foregår 
på Kattegat Seafood’s afde-
ling i Hirtshals.
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FØRST OG SIDST: KVALITET
De gammeldags modnede sild markeds-
føres under navnet Hirtshals Sild og er 
virksomhedens flagskib. Sildene købes 
hele i Norge eller i Island og lagres gen-
nem mindst seks måneder, før de fileteres. 
Skipper Sild er navnet på forskellige vari-
anter af bl.a. marinerede sild, kryddersild, 
karrysild og sennepssild.

”Min far lærte mig, at man aldrig skal 
gå på kompromis med kvaliteten. Leverer 
man en god kvalitet, så skal kunderne 
nok komme”, siger Sven Erik Christensen. 
Tiden har vist, at det gamle råd stadig 
gælder.

”Vi holder fast i de gamle dyder, og 
derfor har vi meget lange kundeforhold. 
Kunderne kender vores kvalitet og de ved, 
at de kan stole på os. Det er vigtigt med en 
sæsonvare, som sild jo primært er. Tænk, 
hvis der pludselig ikke var sild på hylderne 
til påske og jul. Det ville være en katastrofe 
for danskerne”, siger Sven Erik Christensen.

SKANDINAVISK SPISE
Foruden danskerne er det mest vores 
skandinaviske broderfolk, der nyder et 

stykke med sild. Men til gengæld er det en 
tradition, vi tager med os ud i verden. Der-
for sælger Kattegat Seafood i dag eksem-
pelvis rigtig godt i Belgien, hvor de mange 
skandinaver i EU-administrationen har 
lært deres kolleger at holde af den nordiske 
fiskespise.

Andre eksportmarkeder er Tyskland, 
Holland, Frankrig, Spanien, Canada og 
Australien. Kattegat Seafood satser på at 
øge eksporten markant over de kommen-
de år – mest til de skandinaviske lande 
men også til de øvrige eksportmarkeder, 
der allerede har stiftet bekendtskab med 
virksomhedens produkter. 

Kattegat Seafood har ansat en kommer-
ciel direktør, som sammen med Sven Erik 
Christensens døtre Usha og Sujal skal være 
med til at udvikle Kattegat Seafood, mens 
det fortsat vil være ham selv, der værner 
om produkternes kvalitet og holder fast i 
de gamle dyder. Som 77-årig må han siges 
at være den rette til det.

MIN FAR LÆRTE 
MIG, AT MAN  
ALDRIG SKAL GÅ 
PÅ KOMPROMIS 
MED KVALITETEN
Sven Erik Christensen
Kattegat Seafood

Produktionen af rejer foregår 
på fabrikken i Grenaa. Her 
arbejder 15 af de i alt 65 med-
arbejdere.

Ud over marinerede sild i flere varianter omfatter pro-
dukterne fra Kattegat Seafood rejer og en vifte af røgede 
fiskeprodukter.
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Vi har både erfaringen og kapaciteten til professionelt at hjælpe 
dig gennem ethvert erhvervsbyggeprojekt, uanset størrelse.

Kontakt uforpligtende projektchef og tømrermester 
Klaus Allermann, og få kompetent sparring 

til dit næste projekt!

Telefon 40 34 97 88 · kla@aat.dk

aat.dk

INDUSTRI- OG 
ERHVERVSBYGGERI

Telefon 40 34 97 88 · kla@aat.dk

Lokal ekspertise.
Global rækkevidde.
Læs mere om, hvad vi kan gøre for din forretning 
på smv.deloitte.dk eller kontakt Klaus Tvede-Jensen, 
Partner i Deloitte.

Professionel Skrothåndtering

Tel.: 7628 0102    www.port-trade.com

Konecranes Gottwald

Har du brug for en lokal 
erhvervsbank?
Så anbefaler vi, at du kontakter en af vores 13 
erhvervsrådgivere i Auning eller Grenaa.
Venlig hilsen erhvervsdirektør Lene Holm Pedersen 
og bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Djurslandsbank.dk • Auning: 8630 3230 • Grenaa: 8630 3055
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Stormen Urd var hård ved dele af kyst-
strækningen på Anholt. Men borgerne 
på Kattegat-øen er fortrolige med blæse-
vejr og giver ikke op, selv om øen er i 
strid modvind i spørgsmålet om, hvordan 
Anholts kyster skal sikres - og hvem der 
skal betale.

Norddjurs Kommune kæmper side om 
side med de cirka 140 beboere på øen: ”Vi 
fastholder, at kysten og de vitale interes-
ser på Anholt skal sikres på den optimale 
måde – og at det er en opgave, staten må 
gå mere aktivt ind i”, siger kommunens 
borgmester Jan Petersen.

For ham og borgerne på Anholt er pro-
blemet med havets gnaven i kysten på An-
holt lidt anderledes end i andre områder af 
Danmark, hvor statens rolle i forbindelse 
med kystsikring også drøftes.

ØENS LIVLINE
”Anholt er et isoleret øsamfund, der er dybt 
afhængigt af vejforbindelsen mellem by 
og havn, og det er præcis den strækning, 
der er mest udsat, når stormene hærger. 
Øens 85.000 årlige turister skal alle færdes 
ad den vej, og den er samtidig de faste 
beboeres forbindelse til omverdenen. I 
værste fald risikeres det, at havnen på An-
holt isoleres fra byen, og det er et virkeligt 
problem – for eksempel i forbindelse med 
en nødsituation. Vi skal huske, at havnen 
på Anholt jo også spiller en rolle som 
mulig nødhavn for søfarten generelt. I 
Norddjurs Kommune er vi af den opfattel-
se, at kystsikring på Anholt i høj grad er i 
nationens interesse, og derfor må staten 
gå ind i et projekt med mere end de 6 mio. 
kr., der indtil videre er givet tilsagn om”, 
siger Jan Petersen.

AFVISER REDUCERET PROJEKT
Det er øens hovedvej, Nordstrandsvej, der 
er mest udsat. Tre gange på fem år er vejen 
blevet delvist ødelagt af storme, og efter 
stormen Urd den 27. december 2016 var 
vejen og dele af øens campingplads skyllet 
i Kattegat. Borgerne på Anholt ved, at det 
kan ske igen, og derfor haster det med at 
fi nde en løsning på fi nansieringen af den 
helt nødvendige kystsikring.

Et oprindeligt projekt er budgetteret 
til 16,8 mio. kroner, hvoraf de seks mio. 
kan fi nansieres via statens kystsikrings-
pulje. Norddjurs Kommune har foreløbig 
bevilget 1,5 mio. kr. til kystsikring, og så 
har Anholt Borgerforening taget initiativ 
til en indsamling – såkaldt crowdfunding 
– hvor der gennem store men især små 
donationer er samlet godt en halv mio. kr. 
Der kommer altså til at mangle mellem syv 
og otte mio. kroner i restfi nansiering.

”Kystdirektoratet har foreslået et redu-
ceret projekt, hvor tre planlagte høfder 
sløjfes. Men det vil kræve periodisk sand-
fodring og dermed en løbende driftsudgift, 
som kommunen skal varetage. Det er 
derfor ikke en langsigtet men en kortsigtet 
og dyr løsning, og fra kommunens side 
er vi ikke til sinds at opgive den optimale 
kystsikring”, siger Jan Petersen. Han har 
taget kontakt til blandt andet ordførerne i 
Folketingets partier og opretholder dermed 
det politiske pres for, at staten skal gå ind 
og dække en større del af fi nansieringen af 
det oprindelige projekt.

”Der er nationale interesser på spil – og 
det haster med at fi nde en løsning”, siger 
Jan Petersen.

KAMPEN FOR AT SIKRE 
ANHOLTS KYSTER
FORTSÆTTER

DER ER NATIO-
NALE INTERESSER 
PÅ SPIL – OG DET 
HASTER MED AT 
FINDE EN 
LØSNING
Jan Petersen
Borgmester
Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune fastholder det lands politiske pres for at få 
fl ere statslige midler til kystsikring

HAR BORGERNE PÅ ANHOLT FORELØBIG 
INDSAMLET TIL KYSTSIKRING

520.310 kr.
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ER EN FÆLLES 
UDFORDRING

BEHOVET FOR ARBEJDSKRAFT

Norddjurs Kommune har kastet sig ind i kampen for at tiltrække og fastholde 
arbejdskraft, så erhvervslivets vækstpotentiale kan udnyttes.

AF DE UNGE I 
NORDDJURS KOMMUNE 

TAGER EN ERHVERVSUDDANNELSE

34 %

AF DE UNGE I 
RESTEN AF DANMARK 

TAGER EN ERHVERVSUDDANNELSE

18 %

Udsigterne for erhvervsudviklingen i 
Norddjurs Kommune er positive. Men der 
kan fi ndes tidsler i buketten. Mest i form af 
problemer med at skaff e tilstrækkeligt med 
især faglært arbejdskraft, og det vil kræve en 
langsigtet og bred indsats at løse problemet, 
så virksomhederne kan udnytte deres po-
tentiale fuldt ud. Derfor arbejder Norddjurs 
Kommune aktivt for at tiltrække ny arbejds-
kraft og sikre at unge får en uddannelse som 
kan give dem job i lokale virksomheder.

”At tiltrække arbejdskraft bliver en af de 
helt store udfordringer i de kommende 
år. Det gælder både i Norddjurs og i de 
fl este andre kommuner. Især er manglen 
på faglærte – blandt andet håndværkere – 
ganske betydelig, og det er en udfordring, 
der kalder på samarbejde,” siger Michael 

Engelsbæk, der er erhvervs- og arbejds-
markedsdirektør i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune har derfor – lidt 
utraditionelt -  vægtet erhvervslivets be-
hov for arbejdskraft højt blandt kommu-
nens opgaver. ”De lokale virksomheders 
trivsel er en forudsætning for kommunens 
fremtidige udvikling. Derfor vælger vi at 
deltage i indsatsen for at skaff e erhvervs-
livet de bedst mulige vilkår, herunder at 
den fornødne arbejdskraft er til stede,” 
siger Michael Engelsbæk.

Netop i denne tid er Norddjurs Kommu-
nes forslag til de kommende års erhvervs-
politik til høring og debat. Erhvervspolitik-
ken tager afsæt i kommunens vision om at 
skabe gode rammer for både små og store 
virksomheder. 

“Udfordringen kalder på 
samarbejde”, siger Michael 
K. Engelsbæk, Norddjurs 
Kommune.

VIDEOINDSLAG
Erhvervslivets vækstpoten-
tiale i Norddjurs Kommune.

grenaahavn.dk/nyheder
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FÆRRE, MEN SUNDE VIRKSOMHEDER
”Udviklingen går i retning af, at vi får færre 
virksomheder – men at de lokale virksom-
heder så til gengæld er i vækst. Samlet 
be     tyder det, at antallet af jobs i kommunen 
er stigende og at fl ere og fl ere virksomhe-
der har behov for at tiltrække den fornød-
ne arbejdskraft. Det er et grundlæggende 
problem, for mange brancher står med et  
potentiale for vækst, de kan få svært ved at 
udnytte, hvis vi ikke gør en indsats,” siger 
Michael Engelsbæk.

Han nævner bygge- og anlægsbran-
chen som et eksempel. Det er meget svært 
at skaff e faglærte håndværkere i hele 
Østjylland, men her har Norddjurs måske 
en fordel frem for andre, hvis man ser lidt 
frem i tiden:

”Hele 34 % af en ungdomsårgang i 
Norddjurs Kommune vælger en erhvervs-
uddannelse lokalt mod kun 18 % på lands-
plan. Det vil sige, at vi for fremtiden kan 
skaff e faglærte håndværkere, hvis vi blot 
forstår at fastholde dem. Det skal blandt 
andet ske ved at oprette tilstrækkeligt med 
praktikpladser, og her skal virksomheder-
ne være indstillet på at investere tid i at få 
lokale unge som fremtidige medarbejdere”, 
siger Michael Engelsbæk.

TRADITIONER – OG NYE MULIGHEDER
Udviklingen af erhvervslivet i Norddjurs 
Kommune skal baseres på de stærke er-
hvervstraditioner, området har inden for 
produktion, fødevarer, turisme samt bygge- 
og anlægssektoren. Men nye muligheder 
for at skabe fremtidens virksomheder skal 
også inddrages i udviklingsarbejdet. Det 
gælder udvikling af computerspil og apps, 
hvor Grenaa har både uddannelsen og en 
lille klynge af iværksættere, der har hele ver-
den som deres målgruppe. På samme måde 
ses opdyrkning af e-handel som et stort 
vækstområde, gerne som udløber af eksi-
sterende virksomheder inden for handel. 

”De veletablerede brancher skal udnytte 
fremtidens muligheder for udvikling. F.eks. 
skal vores fødevarevirksomheder udnytte 
behovet for specialisering og forædling i en 
tid, hvor den traditionelle fødevareproduk-
tion er under omstilling. Det betyder færre 
traditionelle arbejdspladser i f.eks. fi skeindu-
strien, men gennem forædling og specia-
lisering kan virksomhederne styrke deres 
position i markedet og skabe ny, forbedret 
indtjening”, siger Michael Engelsbæk.

Han peger på klyngedannelse mellem 
virksomheder som en anden udviklings-
mulighed. ”Flere virksomheder har skabt 

stærke klynger, som takket være deres 
samlede kapacitet kan tiltrække større og 
måske mere specialiserede opgaver og 
arbejdskraft. Vi kan som kommune hjælpe 
med at skabe og servicere disse klynger”, 
siger Michael Engelsbæk.

FYRTÅRNE SKAL TRÆKKE 
 UDVIKLINGEN
”Endelig skal vi selvfølgelig udnytte de er-
hvervsmæssige fyrtårne, vi har i Norddjurs 
Kommune. Turismen er et område med et 
meget stort udviklingspotentiale. Her har 
vi et fyrtårn i vores natur, men også i form 
af museer som Gammel Estrup, turist-
attraktionen Kattegatcentret og meget 
andet. Som kommune skal vi sørge for den 
nødvendige infrastruktur og eksempelvis 
gennem etablering af parkeringsanlæg, 
stisystemer og formidling skabe grund-
lag for, at turismen kan blomstre”, siger 
Michael Engelsbæk.

Endelig har Grenaa Havn en helt særlig 
position i den fremtidige erhvervsstrategi:

”Grenaa Havn er et markant fyrtårn, som 
udgør en væsentlig motor i udviklingen 
af hele erhvervslivet i vores kommune. 
Havnens beliggenhed i forhold til byen 
giver den blandt andet helt unikke mulig-
heder som en central samarbejdspartner 
for genanvendelsesindustrien – noget, 
andre havne har svært ved at håndtere. Vi 
kan reelt være på vej til en førerposition på 
dette fremtidsorienterede område”, siger 
Michael Engelsbæk.

DE LOKALE VIRK-
SOMHEDERS 
TRIVSEL ER EN 
FORUDSÆTNING 
FOR KOMMUNENS 
FREMTIDIGE 
UDVIKLING
Michael K. Engelsbæk
Erhvervs- og arbejdsmarkeds-
direktør i Norddjurs Kommune

Antal virksomheder - udvikling

2014-15 2009-15

Norddjurs Kommune -1,5 % -9,0 %

Tilsvarende kommuner -1,4 % -7,0 %

Antal beskæftigede - udvikling

2014-15 2009-15

Norddjurs Kommune 0,3 % -6,0 %

Tilsvarende kommuner 0,1 % -7,0 %

I det øverste skema ses, at antallet 
af virksomheder falder, mens det 
nederste skema viser, at antal-
let af arbejdspladser i Norddjurs 
Kommune fra 2014-15 steg med 
0,3 % mod 0,1 % i tilsvarende 
kommuner.
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Rugvænget 29 
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 15 00 
www.autohus.dk

Elektronisk P-watch

Din lokale 
Renault-forhandler

 i Grenaa

• 4 km kaj
• 15 m dybde 
• 66 ha havneareal 

NIRAS har projekteret udvidelsen og udarbejdet 
miljøredegørelse (VVM) samt lokalplan. 
Vi har 45 VVM-medarbejdere, 20 års erfaring med VVM-
redegørelser og mere end 75 års erfaring med havneanlæg. 
Derfor er vi én af Danmarks bedste rådgivere til havneudvidelser.

Plangrundlaget kommer i 
offentlig høring 
19/5 - 17/7 2017

www.niras.dk

Næste 
havneudvidelse

Annonce_Grenaa_Havn_05_2017_LOE_HEN_5.indd   1 27-04-2017   14:17:05
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Oliefyrsservice



SUPPORT  / maj 2017 13

Sydhavnen bliver i fremtiden et ganske særligt område på havnen 
i Grenaa. Men havneområdet bliver også en helt ny bydel i Grenaa.

Bestyrelsen for Grenaa Havn A/S har godkendt en særskilt 
udviklingsstrategi, som over de kommende år skal transformere 
Sydhavnen til et innovativt havnecenter med et væld af aktiviteter, 
der alle har det maritime til fælles.

Politisk er vejen banet for udvikling af Sydhavnen efter at kom-
munalbestyrelsen i december 2016 besluttede, at Sydhavnen skulle 
forblive som et datterselskab under Grenaa Havn A/S, og det er i 
regi af Ejendomsselskabet Sydhavnen A/S, at de kommende års 
udvikling planlægges.

Ejendomsselskabet Sydhavnen A/S har netop købt de i alt 8.000 
kvadratmeter erhvervslokaler, som engang rummede Thorfisk og 
som senest har været ejet af Norway Seafoods. Det store erhvervs-
areal er delt op i henholdsvis kontor- og produktionslokaler, så 
bygningskomplekset i fremtiden kan blive ramme om et meget 
bredt spekter af små og store virksomheder.

OPLEVELSER OG ERHVERV
”I begrebet innovativt havnecenter ligger, at vi gerne vil tiltrække 
en bred vifte af virksomheder m.v., så aktiviteterne i den nye del 
af havnen bliver markant anderledes end aktiviteterne i erhvervs-
havnen”, siger administrerende direktør Henrik Carstensen, 
Grenaa Havn.

”Udviklingsstrategien sigter mod, at Sydhavnen bliver beboet 
af kreative virksomheder, iværksætterfirmaer, små produktions-
enhe der, butikker, restauranter m.v., så der også bliver et rekreativt 
element i at besøge den fremtidige Sydhavn.

I planerne indgår også projekter, der skal skabe oplevelser for de 
besøgende. Det kan være alt fra kajakudlejning til forsknings- eller 
formidlingsaktiviteter med tilknytning til havet, Kattegatcentret 
m.v., så området også får en markant tiltrækningskraft på såvel 
østjyder som inden- og udenlandske turister.

”Målet er at skabe et livligt, maritimt miljø, som både tilgodeser 
de rekreative formål og kommunens behov for hele tiden at skabe 
nye virksomheder og arbejdspladser”, siger Henrik Carstensen.

HAVNEN FÅR NYT HOVEDKVARTER
Grenaa Havn rykker selv sit hovedkvarter til det nye havnecenter i 
den store administrationsbygning på Ndr. Kajgade. Her kan hav-
nen samle både administrative funktioner og sin driftsafdeling, 
som hidtil har ligget adskilt på havnen. I samme forbindelse bliver 
Grenaa Havns nuværende administrationsbygning på Neptunvej 
overtaget af Thorfisk A/S. Flytningen er planlagt til at ske den 30. 
juni i år.

”Vi har masser af plads i det nye havnecenter, og vi ser frem til at 
dele arealet med store og små virksomheder, der ønsker at blive part 
i en ny, innovativ del af Grenaa Havn”, siger Henrik Carstensen.

SYDHAVNEN SKAL 
UDVIKLES TIL ET  
INNOVATIVT  
HAVNECENTER 

Særskilt udviklings-
strategi for Sydhavnen 
skal gøre området til 
et levende center for 
erhverv og oplevelser 
med det maritime som 
fælles tema
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FORMERNE  
TALER DERES

EGET SPROG
Møbeldesigneren Hans Sandgren 
Jakobsen har vundet endnu en 
international designpris

Møbeldesigner Hans Sandgren Jakobsen 
arbejder med udsigt over indsejlingen 
til havnen i Grenaa, og Anholt-færgen 
lægger til lige uden for vinduerne i hans 
tegnestue i en tidligere færgeterminal. Når 
Hans Sandgren Jakobsen kikker til den 
anden side, kan han på en hylde se den 
seneste af de internationale designpriser, 
han har vundet for sit møbeldesign, iF 
Design Award Gold. ”Den er endda noget 
pænere end de andre priser, men jeg er 
naturligvis glad for dem alle”, siger møbel-
designeren med et glimt i øjet.

Sandt er det, at han gennem årene har 
modtaget flere internationale priser for sit 
design, som har skabt ham et internatio-
nalt navn, primært som møbeldesigner. 
Hæderen ændrer ikke ved, at Hans Sand-
gren Jakobsen stadig skal arbejde hårdt 
og vedholdende for at ramme det produkt, 
kunderne ønsker. Det er en proces, som 
rummer masser af ideudvikling, skitser, 
møder med kunder og afprøvning af, om 
ideen overhovedet kan produceres.
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VI HAR UDFOR-
DRET MATERIA-
LETS EGENSKABER 
NÆSTEN UD OVER 
GRÆNSEN
Hans Sandgren Jakobsen 
Møbeldesigner

- Født 1963
- Udlært møbelsnedker 

1986
- Møbeldesigner DD fra 

Danmarks Designskole 
1990

- Studieophold i USA og 
Japan

- 1991 medlem af designer-
gruppen Spring

- Ansat hos designer  
Nanna Ditzel gennem 
syv år

- Selvstændig fra 1998
- Bopæl og værksted i 

Grenaa

Hans  
Sandgren
Jakobsen

Især det sidste brænder Hans Sandgren 
for. Den oprindelige uddannelse som mø-
belsnedker fornægter sig ikke, og han er 
optaget af, at det, han designer, rent faktisk 
også lader sig producere i høj kvalitet men 
til en overkommelig pris. Han har dyb 
respekt for træ som materiale og synes, 
at man skylder at lave noget, der holder 
i mange år og ikke bare et par sæsoner. 
Desuden vil han gerne afprøve nye græn-
ser for, hvad materialet kan.

UD OVER GRÆNSEN
Et eksempel er materialet 3D-finér, som 
giver helt nye muligheder for formgivning. 
”Vi har udfordret materialets egenskaber 
næsten ud over grænsen, og det har ført til 
stole, der nærmest svøber sig om kroppen 
og giver en rigtig god siddekomfort. Med 
den finér kan vi formgive stole, så de pas-
ser til den menneskelige krop og støtter de 
helt rigtige steder”, siger Hans Sandgren. 

Et par meget vellykkede eksempler på 
materialets formåen ses i to af de nyeste 

værker, stolene ”Mickey” og ”Daisy”, som i 
2016 for første gang blev udstillet på den 
store møbelmesse ”22nd China Internatio-
nal Furniture Expo” i Shanghai. 

”Daisy” har et dybt sæde og er forsynet 
med armlæn. Det er ikke set før, og stolen 
indbragte ham den prestigefyldte tyske 
iF Design Awards guldpris i kategorien 
Home Furniture. Det er en pris, som gen-
nem 60 år er gået til designere, der leverer 
kvalitet og exceptionelt design.

I 2013 fik børnemøbelproducenten Flexa 
den internationalt anerkendte designpris 

Red Dot Design Award for en babystol, der 
var designet af Hans Sandgren Jakobsen.

FORMEN SOM FÆLLES SPROG
Efter uddannelsen på Danmarks Design-
skole i 1990 var han gennem syv år ansat 
hos den kendte designer Nanna Ditzel. 
Som selvstændig har han rejst og arbejdet 
meget i bl.a. Japan og Kina, og her har han 
opbygget mangeårige relationer med kun-
der, som er begejstrede for hans kobling 
af det lidt klassiske skandinaviske look og 
østens traditioner og stilarter. 

Hans Sandgren fortæller om et samar-
bejde med en mangeårig kinesisk kunde. 
De kan arbejde tæt sammen om selv små 
detaljer i formgivningen af et nyt møbel, 
selv om de ikke kan tale sammen, fordi 
kunden kun taler kinesisk.

”Men vi kan afprøve ideer ved at tegne, 
og her forstår vi hinanden, fordi formen 
er et fælles sprog - uanset om vi sidder 
sammen ved et bord eller tusindvis af kilo-
meter fra hinanden”, siger Hans Sandgren, 
der udveksler skitser og færdige tegninger 
med kontakter over hele kloden digitalt.

På møbelsiden har han gennem årene 
også arbejdet med blandt andet kontor-
stole og reoler, men ud over møblerne 
spænder hans design bredt – fra lamper 
over greb, håndtag og bøjler til skillevægge 
og sågar en hængekøje.

VI FORSTÅR  
HINANDEN,  
FORDI FORMEN  
ER ET FÆLLES 
SPROG
Hans Sandgren Jakobsen 
Møbeldesigner

Hans Sandgren Jakobsen 
er kendt for sit design af 
stole, men det er også blevet 
til andre former for møbler 
gennem årene.
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Åbenhed, styrket kommunikation og 
øget dialog med omverdenen er vigtige 
elementer i Grenaa Havns strategiplan, og 
med den forstærkede kommunikations-
aktivitet vil havnen imødekomme den 
interesse, borgere og pressen har vist for 
havnens aktiviteter.

”Havnens nye grafiske profil, den nye 
hjemmeside og vores tilstedeværelse på 
Facebook og LinkedIn er alt sammen 
udtryk for, at Grenaa Havn er en åben virk-
somhed. Det er helt naturligt, at offentlig-
heden interesserer sig for en havn, som jo 
er en meget synlig virksomhed og tilmed 
er en stor og spændende arbejdsplads”, 
siger administrerende direktør Henrik 
Carstensen, Grenaa Havn.

Samlet genererer Grenaa Havn om-
kring 2.000 jobs i Norddjurs Kommune, 
hvor indtægterne fra alle aktiviteter på 

og omkring havnen udgør en pæn del af 
skattegrundlaget.

LOVGIVNING OG KONKURRENCE
Henrik Carstensen minder samtidig om, 
at lovgivningen sætter visse grænser for 
havnens åbenhed.

”Sikkerhedsmæssigt rangerer en stor del 
af havnen som terrorsikret i henhold til de 
internationale ISPS-regler. Her er vi lovgiv-
ningsmæssigt forpligtet til at gennemføre 
afspærring og adgangskontrol, og derfor 
har vi ikke mulighed for at give offentlig-
heden adgang til hele havneområdet”.

Som repræsentant for havnens ejer, 
Norddjurs Kommune, påpeger borgmester 
Jan Petersen et andet forhold, som også 
sætter grænser for åbenheden:

”Økonomien er vigtig i en stor virksom-
hed som Grenaa Havn. Derfor er den i 

sagens natur interessant for kommunens 
borgere, som da også kan se havnens 
regnskab på hjemmesiden“.

”Men det er vigtigt at huske, at Grenaa 
Havn er et aktieselskab med en selvstæn-
dig økonomi og selvstændig beskatning. 
Derfor kan vi ikke give offentligheden 
indblik i de dele af forretningen, der er 
konkurrenceudsat, ligesom andre aktiesel-
skaber heller ikke kan fremlægge detaljer 
om de tilbud m.v., de afgiver. Her sikrer 
lovgivningen, at havnen som en erhvervs-
virksomhed har mulighed for at passe den 
daglige forretning uden indblanding fra 
offentligheden”, siger Jan Petersen.

A/S-FORMEN ER DEN RIGTIGE
Anderledes kunne det forholde sig, hvis 
havnen blev drevet som en kommunal 
havn. Men det er ifølge Jan Petersen slet 
ikke relevant for en havn som Grenaa:

”Grenaa Havn har over en 20-årig pe-
riode ændret sig fra at være en fiskeri- og 
færgehavn til en aktiv erhvervshavn med 
vidt spændende aktiviteter. Grenaa Havn 
er i dag et væsentligt element i landets 
samlede infrastruktur, så det er helt rigtigt, 
at havnen drives som et aktieselskab. Jeg 
tror i øvrigt, flere og flere havne vil gå over 
til den form i fremtiden”.

ALLE ER VELKOMNE
Jan Petersen og Henrik Carstensen på-
peger, at havnen foruden den tiltagende 
kommunikation også åbner sig ud mod 
offentligheden på flere andre felter:

”Alle her i området har interesse i, at 
havnen udvikler sig som en del af byen, 
og den offentlige del af havnen udvikles 
i fremtiden i stigende grad til en aktiv 
havneby med bl.a. et udvidet Kattegat-
center og en række andre aktiviteter, som 
er rettet mod offentligheden. Havnene 
skal være en del af den samlede kystop-
levelse i Norddjurs Kommune, og Grenaa 
Havn gennemfører hen over året flere 
’åben havn’-arrangementer, senest med 
mulighed for at komme tæt på boreriggen 
Mærsk Inspirer” siger de.

Næste mulighed er Fest i Vand-arrange-
mentet den 10. juni 2017.

HAVNEN  
ÅBNER SIG MERE
Havnen vil gerne imødekomme borgernes 
interesse for havnens aktiviteter. Men ikke alt kan 
lægges offentligt frem

”Lovgivning og hensyn til 
selskabets daglige forret-
ning sætter en vis begræns-
ning for åbenheden”, siger 
borgmester Jan Petersen og 
Henrik Carstensen, Grenaa 
Havn.
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MEDARBEJDER STABEN UDVIDES

UNGE I 
GRENAA 
BRÆNDER 
FOR SPIL

Grenaa Havn udvider staben med yderligere tre medarbejdere. Organisationen er nu 
tilpasset, så Grenaa Havn kan fortsætte fokus på at sikre fremgang for havnen. 
Denne gang byder vi velkommen til Peter Hermansen, Hanne Madsen og Helle Pedersen.

600 unge mennesker i Grenaa brænder 
for spiluddannelser og en videregåen-
de uddannelse som datamatiker. Game 
Hub Denmark er et enestående miljø i 
Danmark, som sætter et helt nyt fokus 
på Grenaa. Eleverne på uddannelsen får 
foruden den faglige viden også undervis-
ning i at starte deres egen virksomhed. 
Flere elever fra andre dele af Danmark har 
nu bosat sig og etableret egen udvik-
lingsvirksomhed i Grenaa. Som sponsor 
ønsker Grenaa Havn at styrke udvikling og 
vidensdeling i det lokale erhvervsliv.

Havnechef
Peter Hermansen er ansat som ny havnechef for 
Grenaa Havn. Han kommer fra en stilling som ma-
ritim driftsleder hos ADP A/S (sammenslutningen 
af havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg) og 
har i hele sit erhvervsmæssige karriereforløb  
arbejdet med det maritime område. Det er således 
en meget stor og bred erfaring fra denne sek-
tor, Peter Hermansen har med, når han tiltræder 
jobbet den 1. juni 2017. Grenaa Havns hidtidige 
havnechef overgår herefter til en ny stilling i virk-
somheden. 

Drifts- og  
servicemedarbejder
Den 15. marts kunne vi byde velkommen tilbage 
til Helle Pedersen, som er et kendt ansigt blandt 
teamet hos Grenaa Havn.
Helle Pedersen er tiltrådt som drifts- og service-
medarbejder og skal sammen med den øvrige del 
af driftsteamet servicere havnens kunder. Bl.a. er 
en af Helles spidskompetencer at varetage ekspe-
dition af tankbiler i Grenaa Havns tankgård.  

Kontorassistent
Hanne Madsen er i april måned ansat som kon-
torassistent i administrationen hos Grenaa Havn. 
Hanne Madsen vil være kontorets blæksprutte, der 
også besvarer telefonen og tager imod besøgende 
på havnekontoret. Hanne Madsen medbringer stor 
erfaring fra tidligere bank- og kontorjobs.

Hos Stena Recycling køber vi jern- og metalskrot fra både private og erhverv. Hos Stena Recycling er du sikker  
på, at dit skrot håndteres på den korrekte måde og giver en høj genvindingsprocent. Ring eller kom ind til os på 
Plutovej 3 og hør nærmere om dine muligheder. Åbningstid: man-torsdag kl. 7.00 – 16.00, fredag kl. 7.00 – 13.00.

Stena Recycling købeR 
dit jeRn- og metalSkRot

Stena Recycling i gRenaa
Plutovej 3, tlf.: 56 67 97 70
www.stenarecycling.dk
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SUPPORT lægger i hver udgave 
spalte-plads af til et portræt-
interview med en medarbejder 
fra Grenaa Havn. Hver enkelt 
medarbejder bidrager hver eneste 
dag til at gøre Grenaa Havn til 
en god samarbejdspartner og en 
havn i udvikling. Det er summen 
af medarbejdernes kompetencer 
og engagement, der gør teamet 
på havnen til noget særligt. Denne 
gang vil vi præsentere jer for Mats 
Dahl.

TEAMET PÅ 
HAVNEN 
PORTRÆT AF EN  
MEDARBEJDER PÅ  
GRENAA HAVN

MAN KAN  
PLANLÆGGE  
MEGET, MEN...

Der er ikke to dage, der er ens. Det leven-
de, det uforudsigelige og den uformelle 
kontakt med mange mennesker – det er 
det, der tiltaler Mats Dahl ved jobbet som 
formand på Grenaa Havn. Med 17 års an-
ciennitet hører han til blandt veteranerne 
i personalet på havnen, og han er fortrolig 
med alle kroge af havnen og alle de typer 
af opgaver, han og hans mandskab på 7 
medarbejdere kan løse.

Den erfaring er god at have, når kunder 
og samarbejdspartnere skal rådgives om 
f.eks. løfteopgaver. 

”Vi skal hjælpe med at finde den bedste, 
mest sikre og naturligvis billigste måde at 
løse opgaven på, og derfor agerer vi som 
rådgivere i forbindelse med laste- og losse-
opgaver, der kræver brug af havnens kra-

ner”, fortæller Mats, der har fem uddannede 
kranførere på holdet af medarbejdere.

Både som rådgiver og som ansvarlig for 
havnens mange daglige driftsopgaver er 
Mats Dahl dagligt i kontakt med mange 
mennesker. Og det er han glad for.

STYRET AF VIND OG VEJR
”Jeg møder ind 6.30 og tjekker dagens 
mails m.v. Kort efter får jeg de første op-
ringninger om kommende anløb og om 
laste- og losseopgaver, der planlægges 
og drøftes igennem med kunden eller de 
samarbejdspartnere, der er involveret. Der-
efter skal det koordineres med de andre 
forestående opgaver og det mandskab, der 
er til rådighed”.

”Vi kommer langt med planlægning. 
Men som havn er vi lige så afhængige 
af vind og vejr som skibene til havs, og 
meget kan ændre sig undervejs. Det er en 
del af charmen ved jobbet, og det kræver 
fleksibilitet – og også lidt held – at få det 
hele til at gå op”, fortæller Mats, der roser 
sine kranførere for at være meget fleksible 
og indstillet på eventuelt at arbejde over, 
også når det sker med kort varsel.

”Vi er alle sammen indstillet på at finde 
løsninger, og det hele bliver klaret på en 
dejlig, uformel måde, som jeg sætter stor 
pris på”, siger Mats Dahl. 

Kontakten med mange mennesker 
dyrker han også i forbindelse med sine 
mange rundture på havnen. ”Jeg skal jo 
lige rundt og se, om alle de igangværende 
opgaver kører, som de skal. Der er mange 
ting, som skal tjekkes og småting, der skal 
ordnes“, siger Mats Dahl.

ET MARITIMT ARBEJDSLIV
Hans arbejdsliv har altid været forbundet 
med det maritime område. Værnepligten 
blev aftjent i Søværnet med blandt andet 
et års udstationering på Grønland, og 
derefter tog han en uddannelse i Mærsk 
Drilling, hvor han gennem 17 år arbejdede 
blandt andet i sikkerhedsafdelingen. 

Privat bor han i Mols Bjerge og er på 
32. år gift med Marian. Sammen har de 
sønnen Mathias på 20, der har en meget 
stor fritidsinteresse til fælles med sin far: 
Mathias kører drag-racing på motorcykel, 
og far og søn bruger mange weekender på 
stævner i Danmark og i Sverige.

”Det er en sport, der kræver virkelig 
meget tid. På den anden side giver det os 
også mange timer sammen, hvor vi kan 
snakke om alt muligt – men nok mest om 
motorcykler og om, hvordan vi forbereder 
det næste løb”, siger Mats Dahl og ser lidt 
drømmende ud i blikket et kort sekund. 

Men så ringer telefonen igen, og han er i 
gang med at løse den næste opgave.

VI ER ALLE 
SAMMEN INDSTIL-
LET PÅ AT FINDE 
LØSNINGER
Mats Dahl 
Formand

Som formand er Mats Dahl krumtappen, der får 
den praktiske drift af Grenaa Havn til at fungere. 
Planlægning, fleksibilitet – og lidt held – er helt 
nødvendige værktøjer.
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”Huset og beliggenheden passer godt til de 
opgaver, der varetages af politiet i Grenaa”, 
siger politiinspektør Jan Andersen fra 
Østjyllands Politi. ”De hidtidige bygninger 
er for store til politiet, og de nye rammer 
passer perfekt til det behov, vi har i Grenaa. 
Men det er vigtigt at understrege, at fl yt-
ningen ikke får nogen praktisk betyd ning 
for den service, vi yder i området”, siger 
Jan Andersen. ”Stationen i Grenaa skal i 
fremtiden varetage de samme opgaver 
som hidtil. Det vil sige, at al kontakt fortsat 
kan ske til politiet i Grenaa – nu blot på 
adressen Nordhavnsvej 1” siger Jan 
Andersen. 

Den tidligere toldbygning på havnen i 
Grenaa har været under ombygning i et 
stykke tid. ”Vi har nogle specifi kke krav 
til indretning, sikkerhedsforanstaltnin-
ger m.v., lige som arealerne rundt om 
bygningen skal indrettes efter de behov, vi 
har for en velfungerende politistation. Jeg 
er sikker på, vi får nogle gode forhold, som 
borgerne i øvrigt bliver inviteret til at se, 
når vi er på plads. Der bliver lavet et åbent 

hus-arrangement i juni måned”, siger Jan 
Andersen.

Politiet i Grenaa , der er en del af Øst-
jyllands Politi, ledes af politikommissær 
Jens Peter Stehr-Nielsen og består af 25 
medarbejdere inklusive nærpolitiet i 
Allingåbro, Rønde og Ebeltoft.  

SF havde på den lokal- og landspolitiske 
scene ytret ønske om at høre mere om 
Grenaa Havns nye strategi og planerne 
for fremtiden. Derfor besøgte SF havnen i 
marts, hvor partiet var repræsenteret ved 
Karsten Hønge (landspolitisk transpor-
tordfører for SF), Mads Nikolajsen (medlem 
af kommunalbestyrelsen for SF i Norddjurs 
Kommune) og Erik Knudsen (medlem 
af SF Norddjurs). Fra havnen deltog Jan 
Petersen (borgmester og næstformand for 
bestyrelsen i Grenaa Havn) samt admini-
strerende direktør Henrik Carstensen.

Grenaa Havn gav på mødet en gene-
rel information om havnen og planerne 
for fremtiden. Herudover informerede 
havnen specifi kt om de landspolitiske 
mærkesager (blandt andet ensartede 
rammevilkår for fi nansiering og annonce-
ringspligten) som de har fokus på, og dette 
gav efterfølgende en god og konstruktiv 
dialog. Dagen sluttede med en rundvis-
ning på hele havneområdet så Karsten 
Hønge kunne returnere til Christiansborg 
med opdateret viden om aktiviteterne på 
havnen i Grenaa.

Politiet i Grenaa fl ytter i nærmeste fremtid fra den 
hidtidige adresse på Vestre Skovvej til den tidligere 
toldbygning på havnen i Grenaa.

POLITIET FLYTTER 
I NYE RAMMER

SF PÅ BESØG 
PÅ HAVNEN

Tlf. 8638 1018

Vi udfører alt indenfor bygge- og anlæg

SKAL DU HA'

Vi hjælper dig gerne med skitseforslag og diverse tegninger Åbrovej 67, 8586 Ørum Djurs

Bygget en hal

Udvidet med en udestue

Lavet en tilbygning

Repareret sommerhus

Skiftet taget

Fornyet køkkenet

Skiftet vinduer

Bygget nyt hus

Den tidligere toldbygning på 
havnen er nyt hjemsted for 
politiet i Grenaa
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Hummerdage på Anholt er en hyldest til denne unikke lokale spise, 
den danske jomfruhummer, der fanges i havet omkring Anholt. 
Jomfruhummerne bliver kogt og tilberedt på mange forskellige måder 
på havnens restauranter, og arrangementet er optaget som en event 
under Europæisk Gastronomi Region. 
Derfor markedsføres arrangementet i år som en del af Den europæiske 
Kulturhovedstad Aarhus 2017.
OBS! Se bl.a. mere på visitanholt.dk

ANHOLT SOM 
DANSK GIN-MEKKA

Anholt Havn styrker nu profi len som ’grøn havn’ ved at 
installere solceller på to tagfl ader på sejlercentret Sailor 
House på havnen. Solcellerne er dimensioneret efter at 
kunne levere energi til det varme vand i sejlercentret, og 
det passer så smukt, at energiforbruget på Anholt er mar-
kant størst i de måneder, hvor der er mest lys på himlen. 
Anholt Havn håber at kunne ramme den rigtige balance, så 
sommersolen kan levere al den energi, der skal til.
Anholt har mange solskinstimer i forhold til andre dele 
af Danmark. F.eks. ligger gennemsnitstemperaturen i 
september cirka 12 grader over gennemsnittet for resten af 
Danmark.

SOLEN LEVERER 
DET VARME BAD

HUMMERDAGE 
PÅ ANHOLT

Læsø er kendt for sit sydesalt, og Samsø forbindes med 
kartofl er. Nu tager et par ildsjæle fat på at gøre Anholt til 
Danmarks mekka for gin-elskere.

Det var forekomsten af enebær i Ørkenen på Anholt, der 
gav Aarhus-musikeren Thøger Dixgaard ideen til at starte 
en produktion af gin på Anholt. Sammen med vennen 
Jacob Kjærgaard, der bor på Anholt, vil han gerne lave et 
 destilleri i det tidligere speditionskontor på Anholt.

”Ambitionen er at lave en ren og god gin. En gin, der 
smager så godt, at ingen kan nænne at blande den med 
tonic”, har Thøger Dixgaard tidligere udtalt.

Ifølge planerne bliver der rig lejlighed til at smage på 
varerne, mens man er på Anholt. De to venner planlægger 
at indrette en stor, decideret gin-bar i den tidligere isbutik. 
Åbningen fi nder sted hen over sommeren.

ANHOLT ER KLAR TIL SOMMEREN

Anholt er klar til sommersæsonen. 
Øen og havnen er klar med events 
og nye tiltag. 
Se bl.a. mere på havnens nye 
hjemmeside 
www.anholthavn.dk

Hummerdage på Anholt er en hyldest til denne unikke lokale spise, 
den danske jomfruhummer, der fanges i havet omkring Anholt. 
Jomfruhummerne bliver kogt og tilberedt på mange forskellige måder 

af Danmark. F.eks. ligger gennemsnitstemperaturen i af Danmark. F.eks. ligger gennemsnitstemperaturen i 
september cirka 12 grader over gennemsnittet for resten af september cirka 12 grader over gennemsnittet for resten af 
Danmark.Danmark.

smager så godt, at ingen kan nænne at blande den med 

varerne, mens man er på Anholt. De to venner planlægger 
at indrette en stor, decideret gin-bar i den tidligere isbutik. 

Finder sted fra den 4. til den 6. juli 2017

HUMMERDAGE


