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Historier fra Mårslet
’Historier fra Mårslet’ er overskriften for dette års udgave af 8320 Erhverv. Umiddelbart
en banal og uopfindsom overskrift, men bag overskriften spreder sig både positive og
negative historier fra erhvervslivet i 8320 og ud i verden. De mange positive historier
er blandt andet dem, du kan læse i dette magasin. 37 firmaer er repræsenteret i magasinet, og indtil nu har 54 firmaer med rod i Mårslet været involveret i magasinerne. Det er
bestemt et bevis på, at der er masser af aktive erhvervsfolk i byen og masser af positive
historier at fortælle. Alle 54 firmaer kan du finde oplysningerne på ved at kigge forbi
hjemmesiden 8320erhverv.dk.
Flytter vi fokus hen på de negative historier, der florerer om erhvervslivet i Mårslet, vil
jeg fremhæve en historie, som satte en del tanker i gang. Under et interview med en
butiksejer fra Beder får jeg følgende udmelding: ”Hvordan kan du lave et erhvervsmagasin i Mårslet? Der er jo ingen butikker, andet end en totalt forfalden kiosk. Det er, hvad
Mårslet kan tilbyde,” udbrød hun. Jeg satte straks en forsvarstale ind, men kunne jo godt
se, at det syn, der møder folk, når de kommer gennem Mårslet, mest af alt minder om en
forladt western by, symboliseret ved den udbombede kiosk. Om der er den ene eller anden
forklaring på, hvorfor Mårslets ’midtby’ ser ud som den gør, har for mig ingen betydning,
men nogle må påtage sig ansvaret for, at folk møder en hyggelig og indbydende by, når de
besøger Mårslet, så der ikke er grobund for at skabe negative historier.
Dog lysner det i det fjerne, og vi kan se frem til både et Rema 1000 supermarked og nye
forretninger på Tandervej.
Vi håber, at du vil få en god oplevelse med 3. udgave af magasinet 8320 Erhverv
– og husk så at handle lokalt!
Bedste hilsener
Claus Quiding

Redaktør
claus@q-munikation.dk
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Strong and
flexible hold
for short hair.
No stickiness.
Just natural shine.
Lets you re-style
your hair during
the day. Easy to
apply and rinse out.
No colour. No perfume.
How to uSE
Rub into hands.
Mould and shape
in dry hair. Rinse
out with warm
water.
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Friendly for you and
the environment
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Egholms
ekspertise
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MÅRSLET VVS
”Jeg sagde selv op, da jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til
selv at bestemme tempoet i mit arbejdsliv. Jeg tænkte, at hvis jeg
skulle overleve med et nichefirma, så skulle jeg have udstyr, som
andre ikke havde. Derfor har jeg investeret i det mest avancerede
måleudstyr. For eksempel fik jeg i går et elektronisk mikroskop,
som skal bruges til at undersøge malingslag, diverse lagtykkelser,
karakteren og strukturen i overflader, herunder eventuelle urenheder. Det gør, at jeg kan præsentere kunderne for en yderst saglig
dokumentation, ”forklarer Keld om baggrunden for sit firma, der
i den forbindelse også nævner Troxler Neutronmåleren – markedets mest avancerede fugtmåler, som kræver et bestået kursus
inden for radioaktiv stråling. Troxleren er et måleinstrument, der
kun benyttes af en lille håndfuld firmaer i Danmark. Keld er kendt
rundt i hele Danmark for at besidde ekspertviden inden for de
murede konstruktioner og tegltage samt misfarvninger, fugt- og
skimmelvækst.

Skriver vejledninger
Han er oprindeligt uddannet murer og troede dengang, at han
havde fundet sin vej i arbejdslivet. Men en diskusprolaps satte en
stopper for det praktiske arbejde i murerfaget, og Keld måtte en
tur på skolebænken for at læse videre til ingeniør. Den store erfaring er, ud over at være samlet sammen hos Teknologisk Institut,
også opnået gennem ansættelser i større entreprenørfirmaer og

stort et energiniveau, hvis ikke de er blevet efterisoleret. Men det
kan være svært som husejer at vide, hvor man skal sætte ind,”
forklarer Keld, der i dag har inviteret os hjem på kontoret i privatboligen på vejen Ved Kirken midt i Mårslet. Selvfølgelig et hus som
han selv har bygget tilbage i 1979.

Snart energikonsulent
Rollen som selvstændig har ikke været svær at finde ind i for
Keld.”Jeg har altid godt kunne lide at arbejde meget, så det har jeg
det rigtig fint med. Det eneste, der kan give mig endnu flere grå
hår på hovedet, er uvisheden om, hvorvidt der bliver ved med at
komme opgaver ind, selvom de første to år er gået fint,” siger han.

·
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Fejlfinding
Reparationer
Sanitet/badeværelser
Køkken
Om og tilbygninger
Nybyggeri
Renovering
Fjernvarmeinstallationer
Centralvarmeinstallationer
Jordvarme
Solvarme
Pillefyr
Vandinstallationer
Afløbsinstallationer
Konvertering fra Oliefyr til fjernvarme

V/LARS AUNSBJERG

Og tilføjer at han hele tiden forsøger at udvide horisonten. Keld
er beskikket byggesagkyndig og næste skridt er at blive certificeret energikonsulent, så han fremover kan tilbyde udarbejdning
af både tilstandsrapporter og energimærkning af huse, som er
lovpligtig ved salg. ”Certificeringen som energikonsulent er på
plads efter sommerferien, ”forklarer han. Forsikringsselskaber er
også hyppige kunder hos Egholm. Særligt i sager om ejerskifteforsikringer sendes Keld ud for at lave en uvildig undersøgelse af
skaden. Desuden er der mange henvendelser fra folk, som går med
tanker om at bygge nyt eller renovere boligen, og derfor gerne vil
have lavet beregninger på energiforbrug og konstruktioner eller
hjælp til byggestyring og tilsyn.

forskellige rådgivende ingeniørvirksomheder. Baggrunden som
murer har betydet, at Keld har specialiseret sig i murværk og er
blevet brugt til at skrive vejledninger og pjecer om faget. I dag
sætter Keld selv farten på sit arbejdsliv, og opgaverne fordeler
sig bredt ud i spektret for rådgivende ingeniørarbejde. Cirka
halvdelen af opgaverne er syns- og skønssager, hvor Keld sendes
ud for Voldgiftsnævnet eller advokater i forbindelse med en tvist
i en byggesag. De resterende opgaver er traditionelle ingeniøropgaver i forhold til byggerådgivning, beregninger på bærende dele,
eksempelvis hvis der skal fjernes en indervæg, og beregninger af
energiforbrug blandt andet ved nybyggerier.

Vinter-fotograf
Det meste af vinterhalvåret har man kunnet møde Keld Egholm
rundt i villakvarterer, hvor han har hjulpet husejere med at finde
løsningen på, hvordan de bedst kan efterisolere deres hus. Her
bruger han et avanceret termografikamera, som laver et såkaldt
IR-fotografi. Det viser tydeligt, hvor varmen forlader huset, og
dermed kan man finde de steder, hvor der skal isoleres for at spare
på varmeregningen og CO2-udslippet. ”Alle 70’er husene har for
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Eg•holm Rådgivende Ingeniører
Ved Kirken 10, 8320 Mårslet
Telefon: 86 29 29 47
V/ Keld Egholm
Opgaver:
Fugtmåling
Termografi
Murværk
Skadevurdering
Skimmelvækst
Energimærkning af huse
Tilstandsrapporter
Energirådgivning
Byggeledelse / fagtilsyn
Bygherrerådgivning
Statiske beregninger
www.eg-holm.dk

MåRSLET VVS
Østerlunden 24
8300 Odder
Tlf 86 55 95 06
Mobil 40 45 64 51
mvvs@c.dk
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Bedemand
					 Riising
						 Kone

&

Mårslets lokale bedemand har skiftet navn fra Bedemand Riising & Søn til Bedemand Riising & Kone. Et på papiret yderst dramatisk skifte, men ifølge Henrik Riising er der en ganske stilfærdig historie bag overskriften. ”Jeg købte mig i sin tid ind
i min fars bedemandsforretning, men det seneste års tid har han valgt at trække
sig tilbage, og samtidig er Helle kommet med ind i firmaet. Men om vi kan finde på
for alvor at skifte navn til Riising & Kone, skal vi lige have vendt igen i direktionen,”
griner han. Helle er først og fremmest ansat til at styre administrationen, men hen
ad vejen er målet at uddanne sig til bedemand, en stilling, som hun dog aldrig selv
havde forestillet sig at skulle fungere i. ”Jeg troede ikke, at jeg kunne klare det rent
følelsesmæssigt, jeg tuder bare ved at se en sørgelig film i tv. Men på et tidspunkt
blev jeg kastet ud i det, og det gik over al forventning. Jeg har jo også været med på
sidelinjen gennem mange år, så jeg var egentlig godt forberedt. Gennem mit arbejde i banken havde jeg også erfaring med de svære samtaler, så det går meget
godt,” pointerer Helle. Hun blev kastet ud i arbejdet som bedemand i foråret, hvor
Henrik var på Mallorca og cykle sammen med Mårslet Cykel Motion. En velkendt
askesky satte en stopper for hans hjemkomst, så Helle var alene med ansvaret i 10
dage, og varetog opgaverne sammen med den anden medarbejder Jørn Kjær.
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Tid til børnene
Helles indtræden i firmaet er en konsekvens af, at parret følte
et for stort arbejdspres. Helle arbejdede med formuerådgivning
i Sydbank, hvor hun havde været ansat i 26 år. ”Tingene gik lige
hurtigt nok i forhold til at nå at være sammen som børnefamilie.
Og når Henrik også arbejdede rigtig meget, valgte jeg at tage orlov
for at tage trykket af den ventil. Det lettede da også presset på
hele familien. Men efter de to års orlov, skulle jeg beslutte mig for,
hvad der så skulle ske. Henrik og jeg blev enige om, at det bedste
ville være at blive en del af bedemandsforretningen, så jeg sagde
mit job op hos Sydbank i efteråret 2009,” fortæller Helle.

Made In 8320 13

KAAE’S FISK

”Vi sætter stor pris på den
opbakning, vi har i Mårslet...”

I lære som bedemand

Henrik Cykelrytter

Mange mennesker nævner, at deres arbejdsdag er uforudsigelig,

Når der skal kobles af, finder Henrik cykeludstyret frem og

men når ordene kommer fra Bedemand Riising, så er der noget om

tramper af sted på landevejene omkring Mårslet. Han er stort set

snakken. For hans arbejdsdag styres af, hvornår folk lukker deres

af sted hver eneste dag, men der skal også trænes meget for at

øjne for sidste gang, så naturligt nok er kalenderen ikke fyldt

kunne følge med de andre drenge fra Mårslet Cykel Motion. Næste

med arbejdsopgaver andet end få timer frem. Denne formiddag

mål i karrieren er i juli, hvor han skal med klubben til ”Tour de

er et godt eksempel, for mens vi taler, ringer telefonen tre gange

France”, og køre et løb der indeholder fire bjerge i samme løb. ”Det

inden for en time, og to af opringningerne er dødsfald, hvor Henrik

er sindssygt hårdt. Det er 10 timer, hvor man bare kører med tun-

samme dag skal ud til de pårørende. ”De seneste tre måneder

gen ud af halsen. Heldigvis har jeg i år fået startnummer 121, så

har været meget travle med cirka en bisættelse om dagen. Det er

på de første syv flade kilometer satser jeg på at komme helt i front,

også årsagen til, at vi har indkøbt en rustvogn mere, så vi har tre

når vi så når hen til det første bjerg, der bare går 26 km op ad, så

biler, og så har vi for tiden en ny bedemand under oplæring. Det

falder jeg nok en anelse tilbage i feltet,” griner Henrik.

kunne være rart, at vi har en bagvagt, når vi er på ferie. For vi har
jo åbent alle 365 dage om året og 24 timer i døgnet,” siger Henrik.
Meget af arbejdet foregår fra kontoret i parrets hjem i Mårslet,
selvom firmaet har tre kontorer fordelt på Tranbjerg, Odder og
Skanderborg. Firmaet startede et kontor i Skanderborg for et års
tid siden, og det er gået rigtig fint. Der har været dobbelt så mange
bisættelser, som der var kalkuleret med. Men kerneområdet er
stadig Århus Syd, og her glæder de sig over den store tillid mårsletterne viser deres lokale bedemand. I 2009 havde de 23 ud af de
25 bisættelser, der var fra Mårslet kirke. ”Vi sætter stor pris på den
opbakning, vi har i Mårslet, og jeg har da også gjort mig mange
tanker om, hvorvidt jeg vil kunne håndtere arbejdet her i byen. Mit
netværk er jo stort, og som bedemand kommer man meget tæt på
folk, og som udgangspunkt tager Henrik sig af Mårslet,” forklarer
Helle.

Bedemand Riising
V/ Henrik Riising
Bedemand Riising og Søn
Hovedgaden 31, 8310 Tranbjerg
Tlf. 86 29 12 43
Odder Begravelse
Rådhusgade 16, 8300 Odder
Tlf. 86 54 54 43
Skanderborg Begravelse
Adelgade 114, 8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 02 41
www.riising.dk
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Fersk fisk - Nyrøget fisk - Hjemmelavet fiskefars uden spæk
Hjemmelavede salater og specialiteter

Hver torsdag 11.00 - 18.00
ved Super Brugsen i Mårslet
Bestillinger modtages fra gang til gang, eller på tlf. senest onsdag

Tlf 22 23 15 90

Mandag - Fredag 9.00 - 18.00
Made In 8320 15
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Advokat

											 på øretævernes
											 P-plads

Advokat fra Mårslet har sat sig selv midt i en af Danmarks største
hvepsereder, nemlig på posten som daglig leder af Danske Private
Parkeringsselskabers Brancheforening. ”Næst efter pædofile,
er jeg vel nok den mest upopulære mand i Danmark qua mine

opgaver for de private parkeringsselskaber. Men det tager jeg nu
helt roligt. Jeg ved, at vi kan stå inde for det, vi laver. Det værste

for mig er, når det går ud over mine medarbejdere, det har jeg det
svært med,” fortæller Jørgen Pedersen, som har inviteret os på
besøg på sit kontor på toppen af Arosgaarden i Århus C.
Jørgen har boet i Mårslet i 25 år i huset på Testrupvej. Her har det
altid summet af liv og aktiviteter med hans og konens fem sammenbragte børn. ”Med så mange børn samlet under samme tag
og både deres og vores venner er det ikke usædvanligt at finde
10-15 mennesker til spisning.” Selvom det daglige arbejde fylder
kalenderen mere end rigeligt, og med arbejdsdage der typisk
starter kl. 5.00 om morgenen, prioriterer den 56-årige advokat
fest og farver. Derfor passer familiens årlige sommerfest godt ind
i Jørgens liv. ”En gang om året holder vi sommerfest med familie
og venner. Sidste sommer var der 200 mennesker i haven, med
sækkepibespillere og danseband og i år satser vi på at hyre et big
band,” griner han.

På toppen af Århus
De seneste 12 år har firmaet haft de nuværende 1200 m2 på øverste etage, og det, som startede med et traditionelt advokatfirma,
har udviklet sig til en gruppe af beslægtede firmaer. Advokatgruppen startede han op i 1982 sammen med en kollega. Advokatgruppen beskæftiger sig med de gængse juridiske områder,
hvoraf 90 procent af aktiviteterne er erhvervsopgaver. Kunderne
er en blanding af små, mellemstore og helt store virksomheder,
danske og internationale. Af de mere eksotiske opgaver har Jørgen
arbejdet med kongehuset i Bahrain omkring the National Museum
of Bahrain og med en guldskat fra Nimrud-paladset i Irak, som
blandt andre Agatha Christies mand, Max Mallowan, brugte en
stor del af sit liv på at finde, men måtte se nogle lokale arkæologer
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P

grave frem. ”Der har været nogle sjove opgaver gennem tiden, og
guldskatten fra Irak var en af dem. Meningen var, at den skulle
turnere rundt i verden lige efter Saddam Husseins fald. Det er desværre ikke blevet til noget endnu, men muligheden lever stadig,”
fortæller han.
Made In 8320 17

Restaurant Pihlkjær
25.000 parkeringspladser
Arbejdet med parkeringsvagterne fylder meget i dagligdagen, og
Parkeringsgruppen er den tredje største aktør på markedet for
private parkeringstjenester med 25.000
p-pladser rundt i Danmark. Det er som
direktør i Parkeringsgruppen, at Jørgen
Pedersen konstant mærker pressens
interesse for de private p-vagter. ”Mindst

Restaurant

tre gange om ugen snakker jeg med journalister fra enten dagspressen eller radio

Take-Away

og TV. Vi må jo erkende, at danskernes
foretrukne prügelknabe er P-vagterne,”

Bar & Café

siger han.

Mad ud af
huset

200 medarbejdere
Som direktør i firmaerne Advokatgruppen, Kursusgruppen Boggruppen, Parkeringsgruppen og Inkassogruppen og
dermed chef for samlet set små 200 medarbejdere, og en omsæt-

Nye skud på stammen

ning i nærheden af 100 millioner kroner, er der ingen tvivl om, at

Kursusgruppen tilbyder juridiske kurser, og der udbydes 30-40

Jørgen er en mere end travl mand. Derfor er han udstyret med hele

kurser om året. Alle afholdes på Hotel Opus i Horsens, og cirka

tre mobiltelefoner, og bare denne dag er der planlagt 11 møder.

1.000 advokater, bankansatte og ansatte i ejendomsselskaber går

”Det er mere end besværligt at holde styr på tre telefoner, men

i år gennem et kursusforløb. “Fagligt er undervisningen på et højt

det er nødvendigt i mit arbejde, at kunne differentiere mellem de

niveau, men vores organisation og struktur gør, at vi kan tilbyde

henvendelser jeg får i løbet af en arbejdsdag. Så folk har forskellig

kurserne til næsten halv pris i forhold til andre firmaer,” forklarer

mulighed for at få kontakt til mig, og nogle har et nummer til en

Jørgen. Boggruppen er seneste gren på den massive stamme i

nødtelefon, så de altid kan få fat i mig,” forklarer han. I dag er der

firmagruppen. Det er firmaets eget forlag, hvor målet er at sætte

langt mellem de gængse advokatopgaver for Jørgen. Opgaverne er

fire til fem juridiske bøger pr. år på hylderne til fordelagtige priser.

i stedet ledelse og strategisk udvikling af firmaerne, og han fun-

Den første bog på forlaget udkommer i juni i år. Jørgens filosofi med

gerer som sparringspartner for andre advokater i firmaet.

firmaerne er at gøre det modsatte af alle de andre i branchen. Det
ses blandt andet på firmaets hjemmeside advokatgruppen.dk, der
er bygget op som en avis med lettilgængelige artikler om relevante
emner og personlige beskrivelser af medarbejderne i firmaet.
For øvrigt med Jørgen som pennefører og journalist. De mange
aktiviteter i firmaerne er ikke en sovepude, derimod er der mere
på vej. Og målet er at fortsætte med at vokse indefra og følge den
masterplan, som blev lagt for år tilbage.

Advokatgruppen
Patentgruppen
Kursusgruppen
Parkeringsgruppen
Inkassogruppen
Boggruppen
Åboulevarden 31, 5.sal.
8000 Århus C

18 Made In 8320

P

www.advokatgruppen.dk

Husk bordreservation
Tlf: 86 18 23 30
Adresse
Mejlgade 28, 8000 Århus C

www.pihlkjaer-restaurant.dk
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Helt ny
Slagter
Zacho
Slagtermester René Zacho havde i et par år overvejet om butikken
på Kridthøj Torv i Højbjerg skulle have den helt store overhaling,
eller om han skulle flytte til nye lokaler. Enden på historien blev, at
han valgte at blive på Kridthøj Torv og sætte slagterforretningen
i stand. ”Torvet som helhed har rykket sig meget, og vi er glade
for at være her. Derfor blev vi. Forretningen har fået et massivt
løft, så den nu præsenterer sig flot i mange år frem. Baglokalet
er blevet en helhed nu og meget mere funktionelt. Kok og slagtere står nu sammen, det giver en meget bedre arbejdsplads; vi
kommer hinanden mere ved nu,” fortæller René Zacho, mens han
viser rundt i det renoverede køkken. Planerne udviklede sig efter
hånden som renoveringen skred frem. Alt vvs og el blev skiftet, og
der er kommet nye klinker på vægge og gulve. Der er kommet nye
kølere i vinduerne og helt nye ekspeditionsdiske. ”Vi havde helt
lukket i tre uger, hvor der blev knoklet med ombygningen. Vi gik
herfra klokken 2.30 om natten og åbnede for den nye butik kl. 8.00
samme morgen.”

”Vi havde helt lukket i tre uger, hvor der blev knoklet med
ombygningen. Vi gik herfra klokken 2.30 om natten og
åbnede for den nye butik kl. 8.00 samme morgen.”
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Flere varer på hylderne

tiltag, det gør arbejdslivet særdeles interessant. For eksempel har

Varesortimentet i butikken er blevet udvidet, og selvvalgsdisken

vi fået ansat Dan Nedergaard som slagtersvend, han har en fortid i

bugner af hjemmelavede spegepølser og pateer. Der er også kom-

Salling og hos Kælderslagteren i Silkeborg. Han er ung og vil virke-

met ost i forretningen fra producenten Ulvedal Ost fra Egtved.

lig fremad og har en masse ideer, det er noget, der rykker sådan

Ifølge René er det rigtig gode oste til fornuftige priser. Desuden

en gammel slagter som mig,” griner Rene, som har været hjemme

er vinafdelingen blevet udvidet, og flere specialiteter er kommet

og finde bowlerhatten og det pæne mesterforklæde frem, for

ind i sortimentet. Mens vi snakker, bliver vi afbrudt af Renés kone

han vil fremover være mere synlig i butikken. “I går spurgte en

Maja, som ekspederer i butikken. ”Hvad med de røgede kyllinger?

kunde mig lidt undskyldende, om jeg havde tid til at svare på et

spørger hun. ”Jeg lavede en masse i fredags, og de er solgt, men

spørgsmål. Og da tænkte jeg, at det er helt forkert, at kunderne

vi laver nogle i morgen,” svarer René tilbage. ”Det er perfekt som-

tror, at slagteren har for travlt til at servicere dem.

mermad,” siger Rene og kommer med en lang forklaring om, hvor

Så derfor vil jeg fremover være meget mere bag disken til at råd-

fantastisk det er med røgede kyllinger i de lune sommeraftener.

give kunderne,” understreger Rene.

Nu skal der grilles
Grillsæsonen står for døren, og Slagter Zacho er klar til en endog
meget travl sommer med de 10 store grill, som stort set er udlejet
hele sommeren. Han kommer så ofte som muligt selv ud og
tilbereder grillbuffeter og helstegte pattegrise til sommerfester,
gadefester, sportsforeninger og runde fødselsdage. Mad ud af
huset er blevet en stor del af firmaet, og mange mårslettere fik
mad fra Slagter Zacho ved årets konfirmationer. “Vi har aldrig haft
så mange konfirmationer som i år. Vi gør meget ud af salaterne
og laver en stor buffet med kød og tilbehør. Det har virkelig fået et
løft siden vi fik Benjamin Andersen ansat som kok, det er perfekt

Slagter Zacho
Kridthøj Torv, Højbjerg.
Telefon: 86 27 68 22
V/ René Zacho

pølsebordene, som kunderne har travlt med at rose.

Alt bliver lavet fra bunden. Postejer,
pølser, røgvarer osv.
Muligt at købe frokoster til firmaer
Du kan købe halv-færdige retter, der
hurtigt kan tilberedes hjemme.
Mad ud af huset, buffet’er til fester,
foreninger og private
Ansatte: Seks

Et stærkt team

www.slagterzacho.dk

at have en kok i en slagterforretning,” fortæller René. I et års tid
har Rene haft Benjamin ansat, og sammen med Maja står han
for alt mad ud af huset, sammensætter menuerne og udvikler
konceptet omkring mad ud af huset. Desuden laver han saucer og
fond, som sælges i butikken, og Maja står for smørrebrødet og

Den lokale slagtermester glæder sig hver dag over at komme på
arbejde, og over at de ansatte arbejder godt sammen. “Vi forsøger
hele tiden at holde os i gang, så to dage ikke ligner hinanden. Vi er
en medarbejdergruppe nu, som er på et højt niveau, det betyder, at
vi er begyndt at holde møder, hvor vi diskuterer sortiment og nye
22 Made In 8320
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Fornemmelse
Den kridthvide firelængede gård på Højballevej 3A i Hørret danner rammen om Mårslets hotteste trendbutik. På
matriklen bor Lina Just med sin mand og deres
tre børn i det nybyggede stuehus. Og da skolelæreren Lina altid havde drømt om at blive selvstændig,
blev en af de oprindelige længer renoveret med sans for
at bevare det rustikke i de gamle bygninger, og her blev skabt
en gårdbutik med livsstilsprodukter. Det er i dag et år siden, at
Lina åbnede Køkkenliv, og i det år har konceptet udviklet sig til at
omhandle flere produkter end blot køkkenting,
24 Made In 8320

for trends
så
der i dag er
både tøj, keramik,
specialiteter og andet sjovt til
boligen. Alle produkterne i sortimentet er
indkøbt med det ene for øje, at det er ting, som Lina
selv er vild med. ”Mange har sagt, at jeg også skal købe ting, som
jeg ikke nødvendigvis selv kan lide, men det gider jeg ikke,” påpeger hun.
Hun har oplevet et stort rykind, siden hun i efteråret var med i en artikel
i Jyllands Postens livsstilsmagasin Living, og mange af kunderne kommer
herfra Mårslet for at købe gaver, tøj, keramik og køkkenting.
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Sprang fra lærer til selvstændig

Hyggearrangementer i Hørret

Lina har altid gået med drømmen om, at blive selvstændig, men

Lina vil fortsat lave arrangementer i gårdbutikken, som hun gør

havde ikke et klart billede af hvad det skulle være. Da familien

i dag. Her holdes venindeaftener, kollegaaftener, mandeaftener

for to år siden flyttede fra Højbjerg til Hørret, opstod ideen om,

og hvad der ellers bliver fundet på. Den 28. August er der stor

at indrette en af længerne til gårdbutik. Og Lina tog springet fra

vinsmagning og smagning af andre lækkerier i gårdbutikken. Her

lærerjobbet til selvstændig businesskvinde. ”Udgangspunktet er

vil gæsterne blive præsenteret for italienske kult vine af Tamacos

for mig det samme, nemlig at gøre det bedste jeg kan inden for de

vinekspert. Denne smagning er både for folk der elsker vine og

rammer, der er udstukket, om det så er overfor eleverne i skolen

gerne vil smage på super vine, men også for firmaer som kunne

eller overfor mine kunder og samarbejdspartnere i dag. Jeg er

tænke sig at have interesse i vine til gaver i firmaet. ”Det er super

klar, til at give den en skalle som selvstændig lige nu. Mine børn er

hyggeligt med arrangementerne i den gamle lade, og i november

blevet 8, 10 og 12, så der er ro på hjemmefronten. Så det er nu jeg

og december var der næsten et arrangement hver aften. Det var

skal satse på min karriere,” understreger Lina.

ren julehygge og venindehygge, og der blev købt julegaver ind,

Slagter Zacho
mesterslagteren

arrangøren får så procenter i rabat og gratis gaver. Vi vil helt vildt

Køkkenliv bliver til Just Decorate

gerne lave flere lokale arrangementer, så folk fra Mårslet skal bare

I dag er firmaet kendt under navnet Køkkenliv, men snart skifter

ringe, så finder vi ud af at lave en aften. For eksempel mødregrup-

Lina navnet ud på sin gårdbutik, da hun fra 1. juli har indgået et

per, klasserådet, veninder fra vejen eller mandeaftener med vin

kompagniskab med Tamaco
A/S hvilket betyder at der nu
skal handles med hele verden,
og hun får dermed langt flere
muligheder end med gårdbutikken. Det nye firma hedder ”Just
Decorate” og bliver en livsstilsbutik på nettet. ”Vi vil skabe
en netbutik, hvor man aldrig
går forgæves i jagten på lækre
ting. Ofte har man søgt noget
specifikt via Google, og så
lander man på siden og køber
produktet. Men vi satser på at
kunderne også lige falder over
noget andet sjovt i sortimentet,
og vænner dem til at de skal
kigge forbi, og se hvad den seneste trend er,” fortæller Lina.
Den stemning og atmosfære
der i dag fylder gårdbutikken
videreføres i det nye koncept,
og den rustikke gårdbutik vil
stadig være åben hver søndag fra kl. 12-15 og fungere som show-

og mad,” opfordrer Lina, og siger at mårsletterne kan glæde sig

room.

til december, hvor der igen vil blive disket op med julehygge i den
hyggelige gårdbutik.

Grillsæson
Hos Slagter Zacho har vi alle specialiteterne til grillen

Nyt arbejdsliv
Netshoppen kommer til at fylde mest i Linas nye arbejdsliv. ”Jeg
skal finde de nye trends til folk, så kunderne ved hvor de skal
kigge. Jeg bliver ansvarlig for at koordinere shopsiden, indkøb,
finde nye produkter og opsøgende salg. Det giver flere muligheder
med det nye koncept,” forklarer Lina. Hun glæder sig til sit nye
arbejdsliv, og det passer hende fint at komme ud blandt andre.
“Det bliver rart at komme væk hjemmefra. Jeg er alt for social til
at være mig selv. Det er super skægt at finde produkterne, og
jeg glæder mig til at komme af sted til trend- og livsstilsmesser
rundt omkring i verden. Målet er at finde de ting, som andre ikke
kan tilbyde i Danmark,” siger hun. Produkterne fra Køkkenliv
fortsætter i den nye forretning, og sortimentet vil fortsat være alt
lækkert til boligen både ude og inde. Desuden vil der være fokus
på italienske specialiteter som for eksempel italienske vine. De vil
blive nøje udvalgt ud fra kriteriet om, at de skal have en historie.
Vinen er ikke pallevarer.
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Just Decorate
Højballevej3A, Hørret
8320 Mårslet
Telefon: 31 72 53 59

Hjemmelavede grillpølser. Mange forskellige slags chili, hvidløg,
karry m.fl. – Bøffer – Koteletter – Lam – Alle former for stege

V/ Lina Just
Produkter:
Livsstilsprodukter til boligen
Italienske specialiteter
Tøj
www.koekkenliv.dk
Fra 1. sep.
www.just-decorate.dk

Slagter Zacho
Kridthøj Torv
Kridthøjvej 6
8270 Højbjerg
Telefon: 86 27 68 22
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– Beskyttelsesfolie til alle overflader
– Hurtig levering fra eget lager
– Tilskæring i alle mål

www.sminipac.dk

Hørretvej 44, 8320 Mårslet, telefon 8629 4533, e-mail rsn@sminipac.dk
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Cinox
har
forladt
barndomshjemmet

Mårslets rustfrismed Christian Clausen er med sit firma Cinox vokset ud af værkstedet ved barndomshjemmet på Tandervej. Nu er det gamle værksted blevet afløst af den 300 kvadratmeter
store ejendom på Mårslet Byvej 2 over for den kommende Rema 1000. Bygningen havde stået
forladt i tre år, da murermesteren, som var i gang med at bygge hovedkvarter på grunden, gik
konkurs. Allerede da Christian første gang fik nys om, at bygningen var konkursramt, opstod
ideen om at få fingre i ejendommen. ”Jeg henvendte mig allerede i 2008 til kuratoren for murerens konkursbo og gav et bud på ejendommen, men det ville de ikke gå med til dengang, men det
viste sig at blive til min fordel,” smiler Christian.
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“...hvis der er nogle i Mårslet, som
gerne vil flytte ind i et helt nyt
kontor, så kan de bare ringe,”

Købte til halv pris
Ejendommen endte på tvangsauktion i efteråret 2009, og her
mødte Christian op i retten og bød på den. Kurator var ikke tilfreds
med buddet, så det endte med, at han igen måtte en tur forbi
retten til 2. auktion. Her fik Christian igen det sidste bud, og denne
gang lykkedes det at få papirerne på den fremtidige arbejdsplads.
”Alt i alt endte det med, at jeg købte ejendommen for det halve af,
hvad jeg bød for den for to år siden. Men det skal siges, at de to
år har været hårde ved bygningen, da den har stået ufærdig, så

r
e

det har krævet meget arbejde efterfølgende at få genoprettet de
skader. Det er særligt murerarbejdet,” siger Christian. I disse dage
er de sidste flyttekasser blevet tømt, og maskiner og værktøj er
ved at være på plads i Cinox’ nye firmadomicil.

Velux og Cinox
Det har været nødvendigt for Christian at få mere plads, da Cinox
det seneste år har overtaget produktionen af brandventilation fra
det kendte vinduesfirma Velux. Konceptet hedder Velta. ”Jeg har
gennem de seneste seks år kørt service for Velux på deres Velta
produkter, så da tilbuddet bød sig om at overtage produktionen,
slog jeg til. Det betyder, at jeg skal have mere lagerplads og har
brug for mere værkstedsplads, end jeg havde hjemme på Tandervej,” forklarer han. Velux er fortsat en af Cinox’ største kunder,
hvor han blandt andet kører service på mange af Velux’ fabrikker i
Danmark.

Vil udleje kontorpladser
Indretningen af et kontor til Christian selv er det sidste, der nu
mangler at blive lavet færdig. Samtidig er han ved at bygge flere
nye kontorer på 1. salen af bygningen. Kontorer som Christian vil
leje ud til selvstændige mårslettere. ”Jeg regner med, at der bliver
to til tre arbejdspladser i kontorerne. Så hvis der er nogle i Mårslet,
som gerne vil flytte ind i et helt nyt kontor, så kan de bare ringe,”
siger Christian.

Specielopgaver i fokus
Arbejdsopgaverne for det lille smedefirma er meget afvekslende,
men kendetegnende for dem er, at det er opgaver, som kunden
ikke kan finde andre steder. Det vil sige, at langt de fleste produkter fra Cinox bliver tegnet, udviklet og produceret direkte efter
kundens ønsker. Det kan være terrasser, gelændere, inventar,
bordplader og andre produkter, som kunden ønsker lavet i rustfrit
stål eller galvaniseret. ”Selvom jeg har Velux-opgaverne, så laver
jeg også meget for private. Specialopgaverne i rustfrit stål og jern
ligger mit hjerte nært, så de opgaver tager jeg med glæde imod,”
siger Christian, der efterhånden har 20 års erfaring med fremstilling og montering af anlæg i rustfristål.
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Cinox ApS
Mårslet Byvej 2, 8320 Mårslet
Telefon: 86 72 22 34
V/ Christian Clausen
Cinox kan tilbyde at udføre følgende
arbejde:
Opbygning af units på eget værksted.
Fremstilling og montering af gangbrosystemer.
Fremstilling af udstyr til microbryggerier.
Renoverings opgaver (ventiler, pumper,
og andet procesudstyr).
Brandsikring og brandventilation.
Montage af Velta trykluft cylindre med
tilhørende styring.
Smedearbejde i rustfrit stål, bådudstyr,
møbler, køkkenudstyr.
Udfører certifikat svejsning i henhold til
DS 322, DS/EN 287-1 141.

b
a
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S
balance
på

holdet

www.cinox.dk
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Claus Elmholdt har formået at veksle den teoretiske viden fra Uni-

nytteværdi for erhvervslivet er kernepunktet i virksomheden. ”Vi

versitetet til praktiske arbejdsgange og bedre bundlinje på ledel-

arbejder på alle niveauer i organisationer, og har en lang tradi-

sesgangene i nogle af Danmarks største virksomheder. Som part-

tion for at koble organisatorisk/forretningsmæssig udvikling med

ner i Udviklingskonsulenterne har den 37-årige psykolog fra Mårs-

personlig udvikling. Vi leverer ikke standardvarer, men udvikler

let fuld fart på karrieren. ”I dag er mit arbejdsliv, som at have et

altid forløbene i tæt samarbejde med kunderne med det mål at

ben i hver lejr uden at blive revet midt over. Det er vel det tætteste

skabe bedre bundlinje og human bæredygtig vækst,” forklarer

man kommer på et drømmejob. Inden jeg blev færdig på univer-

Claus. Vi møder ham i Udviklingskonsulenternes hovedkvarter i

sitetet, havde jeg tumlet med tanken om at kunne arbejde i det pri-

den mondæne gule ejendom på Silkeborgvej 781 i Brabrand. De

vate erhvervsliv, samtidig med at jeg kunne forske videre. Og det

højloftede lokaler oser af historie og danner en smuk ramme om

er stort set det, jeg gør i dag,” fortæller han. Familien har boet tre

en arbejdsplads for 14 konsulenter og to administrative medar-

år i Mårslet, og baggrunden er den sædvanlige historie om at flytte

bejdere. Hovedparten af konsulenterne har mellem 10 og 15 års

fra Århus C og så efterhånden længere og længere væk fra midt-

erfaring.

byen, for samtidig at komme tættere og tættere på den opvækst
man selv har oplevet i provinsens parcelhuskvarterer i 70’erne og

Ph.d om organisationsudvikling

80’erne. Derfor er basen i dag i et af M2 husene på Nymarksallé,

I år 2000 blev Claus uddannet psykolog fra Århus Universitet.

hvor de har fundet et fantastisk fællesskab og er kommet tættere

Derefter skrev han en ph.d-afhandling om organisationsud-

på naturen, så mountainbikecyklen kan blive luftet.

vikling. Meningen var at fortsætte som forsker og adjunkt ved
Universitetet, og han blev da også tilbudt en stilling som adjunkt

Målet er human bæredygtig vækst

på området for børnepsykologi. Men det var ikke i den retning,

Udviklingskonsulenterne er med sine 25 år et usædvanligt gam-

han ville fortsætte sin karriere. I stedet blev han i 2007 ansat

melt firma i branchen. Firmaet har en solid forankring i forsknings-

hos Udviklingskonsulenterne, og her fandt han hurtigt ud af, at

baseret viden, og koblingen mellem forskningsbaseret viden og

de ting han havde forsket i på Universitet, rent faktisk kunne
omsættes til noget som virksomhederne havde gavn af. ”Det gav

”Det gav et kick
at opleve, at jeg
kunne hjælpe
kunderne,
og se at de
ændringer og
tiltag jeg satte
i gang gav
gevinst,”

et kick at opleve, at jeg kunne hjælpe kunderne, og se at de ændringer og tiltag jeg satte i
gang gav gevinst,” fortæller han.

Tilbyder Masteruddannelse
Claus er i dag leder af forskningsenheden hos Udviklingskonsulenterne. I et tæt samarbejde med Aalborg Universitet har Udviklingskonsulenterne udviklet en Masteruddannelse i organisationsudvikling, som han har ansvaret for at få igangsat. ”Formålet er, at vi
vil besidde den nyeste viden og vigtigst er, at vi selv vil være med til at skabe den nyeste
viden. Ved at samarbejde med universiteterne kan vi være brohoved mellem universiteterne og erhvervslivet og dermed vores kunder. Vi bruger resultaterne til at udvikle
vores forretning. Det gør, at vi kan stå på en solid forskningsmæssig base. Lige nu forsker
jeg i følelser i organisationer, og resultaterne af det skulle jo gerne komme vores kunder
til gode,” understreger han. Der arbejdes også på flere Masteruddannelser for eksempel
Master i Offentlig ledelse.

Indre styrke ydre resultater
Firmaets kunder er fordelt fifty fifty mellem private firmaer og offentlige instanser. Det
betyder, at der er store forskelle på opgaverne, når for eksempel en daginstitution i Århus
skal have hjælp til at løse et problem, eller hvis et af de store firmaer som Arla Foods, KMD
eller Danisco ringer, og vil have deres ledere gennem et udviklingsforløb. Men trods forskellen i kunderne er målet altid det samme, nemlig at styrke kundens indre, og dermed
skabe bedre resultater. Breve Danmark er for tiden en af kunderne, og opgaven lyder på at
lave en intern konsulentuddannelse til dem. De står midt i en fusion, og her er det vigtigt
for et firma som Breve Danmark, at medarbejderne er med i processen omkring fusionen,
og hurtigt får implementeret de nye arbejdsgange. I Herning Kommune har Claus netop
lavet et Leder Laboratorium, hvor der fokuseres på det at arbejde på tværs i organisationerne, og ikke den sædvanlige silo-tænkning, hvor der kun kigges nedad.
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Udviklingskonsulenterne A/S
Silkeborgvej 781
8220 Brabrand
Partner Claus Elmholdt
Kernekompetencer:
Lederudviklingsforløb
Ledergruppeudvikling
Samarbejdsprocesser
Innovationsprocesser
Executive Coaching
Organisations- og ledelsesforskning
Strategi- og forretningsudvikling
Forandringsledelse
Udviklingsprocesser
Trivsel og arbejdsglæde
Strategisk kommunikation
Open space
Teamudvikling
Kompetenceudvikling af konsulenter
Masteruddannelse
www.udviklingskonsulenterne.dk
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Ny
Hvidevareterminal
klar
til
afgang
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Den klassiske BERN stol

Der er kun er 450 meter mellem Hvidevareterminalens gamle butik på Viborgvej og den nye på Bredskiftevej, men der er milevid forskel på udseende og
indretning. Allan Randrup Andersen viser glad rundt
blandt vaskemaskiner, opvaskere, køleskabe, køkkenmaskiner og alle de andre produkter, der er udstillet
i den nye butik. ”Det er totalt fedt at flytte ind i helt
nye bygninger, hvor vi selv har haft mulighed for at
præge indretningen helt fra bunden. Den nye butik er
675 m2, hvoraf de 100 m2 er lager. Det er en del mere
end de 450 m2, vi havde før. Samtidig er kvadratme-

i det område, jeg selv bor. Og udover at være sponsor i TMG Fodbold og TMG Cykel Motion, kunne det være en mulighed at åbne
et butiksudsalg i Mårslet,” påpeger han. Han leder derfor efter
et egnet butikslokale i Mårslet til en kommende satelitafdeling
af Hvidevareterminalen. Det vil i så fald være butik nummer tre i
rækken af Hvidevareterminaler. Den anden ligger i Randers og har
nu været i gang i et år. Et år som, stik imod alle forventninger og
branchen som helhed, har givet overskud. ”Markedet er selvfølgelig presset for tiden og har været det et par år, men vi kan præsentere overskud igen i år.,” fortæller Allan. Fremgangen har betydet,
at der er kommet et medlem mere i personalegruppen, nemlig en
montør. Hermed er de en montør, en arbejdsdreng, to salgsasterne fordelt bedre, da vi her har et stort lokale frem for flere rum

sistenter i butikken og Allan selv. Nu er målet at manifestere den

som i den gamle butik. Det er en klar fordel for vores udstilling,”

nye butik, samtidig med at Allan skal til at opdyrke et marked hos

fortæller Allan, mens han fortsætter med at indsamle varer til en

mindre elektrikervirksomheder og boligforeninger.

større ordre fra en erhvervskunde, der har bestilt nye hvidevarer
til en udlejningsejendom.

Hvidevarerådgiver
Hvidevareterminalen har netop startet et nyt koncept omkring

175 kunder i kø

rådgivning. Det betyder, at byggefirmaer eller familier, der står

Den nye beliggenhed på Bredskiftevej midt mellem Bilka og ydre

foran en renovering eller nybyggeri, kan invitere Allan ud for at

Ringvej har både sine fordele og ulemper. Fordelen er ifølge Allan,

give dem gode råd til, hvilke hvidevarer der med fordel kan instal-

at Hvidevareterminalen nu har fået beslægtede naboer. Evers Fli-

leres i huset. ”Der er mange penge at spare ved at få de rigtige

sestudie ligger nemlig i samme bygning, og det genererer kunder

hvidevarer fra starten. Folk skal have deres behov opfyldt og

til butikken. Men til gengæld er forretningen blevet gemt en

samtidig tænke på energiforbruget i deres husholdningsartikler.

smule af vejen i forhold til før, hvor den lå direkte ud til Viborgvej.

Vi har stort fokus på energiniveauet og køber ind efter det. På den

”Kunderne har været gode til at finde os, og vi har forsøgt at skilte

måde kan vi jo påvirke forbrugerne i den rigtige retning, og det

os ud af det problem med store facadeskilte på bygningen, der

vil vi gerne. Særligt tørretumblere og vaskemaskiner er de store

vender ud mod Viborgvej,” siger Allan. Åbningsdagen var sat til

energislugere,” forklarer Allan. I jagten på at være et firma med

søndag den 18. april, og der blev knoklet lige til det sidste med at

en social profil støtter Hvidevareterminalen Børnecancerfonden,

få flyttet varerne de 450 meter op ad Viborgvej. Og selvom Allan

som de lige har doneret 41.000 kr. til, og der er planlagt endnu en

havde skruet nogle gode åbningstilbud sammen, var han alligevel

kampagne i efteråret 2010.

meget overrasket over at kunne tælle hele 175 kunder i køen foran
forretningen den 18. april. Det lokale band Roger and Over spillede
koncert i forretningen, og dagen igennem var der fuldt hus.

Hvidevareterminal i Mårslet?
Det er først nu, at personalet er ved at være med igen efter den
positive start i den nye forretning, og Allan har fået dannet sig et
billede af forskellen på før og nu. ”Jeg kan se, at der er kommet en
del nye kunder i butikken; folk som køber lidt dyrere varer, end vi
er vant til. Så konklusionen må være, at den nye butik tiltrækker
en kundegruppe, som førhen ville have kørt forbi os,” vurderer
han. Den lokale hvidevarehandler overvejer for tiden, om han skal
blive endnu mere lokal. ”Jeg satser allerede i dag på at være meget
synlig i Mårslet. Jeg vil gerne være den lokale hvidevareforhandler
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Se alle
varianterne på
ndmobler.dk
og kontakt os
for nærmeste
forhandler

Hvidevareterminalen
Bredskiftevej 20
8210 Århus V
V/ Allan Randrup Andersen
Salg af hårde hvidevarer og
husholdningsmaskiner
Mærker: AEG, Miele, Brandt, Gorenje,
Bosch, Simens, Weber, Kitchen Aid
m.fl.
www.hvidevareterminalen.dk
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design møbler
Hørretvej 46
8320 Mårslet
Telefon +45 28 19 05 02
Fax + 45 86 29 47 66 info@
ndmobler.dk
www.ndmobler.dk
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Restaurant

Det Gamle Mejeri
Vilhelmsborg

FYSSEN i DGI-huset
Idrætsklinik & Fysioterapi

Skadet? Få styr på brikkerne
Idrætsskader popper nemlig ikke op af sig selv. De
Du bidrager med historien om, hvordan skaden opstod. Jeg undersøger og tester dig. Sammen lægger
vi brikkerne til puslespillet om din skade.

Bordbestilling:
Åbningstider:

86 93 71 95
Onsdag-søndag fra kl 12.00

A la carte - Selskaber - Bryllupper - Fester - Møder - Konferencer Vinsmagninger - Kokkeskole - Mad ud af huset
- Torsdage har mejeriets køkken sammensat en specialmenu af
3 retter til kun 250,Serveres kun Torsdage fra kl. 18.00
www.detgamlemejeri.dk

Løber du, kan vi lave en løbestils-analyse. Det har jeg
20 års erfaring med. Jeg kan lave videooptagelser af
brikker til puslespillet.
En anden vigtig brik er dine fødder og sko. Få råd om
de rigtige sko. Og har du behov for indlægssåler, kan
jeg tilpasse dem.
Når billedet står klart, kan vi sammen lægge den
rigtige behandling tilrette for dig.

Se mere på www.fyssen.com

DGI-huset, indgang B • Værkmestergade 17 • 8000 Århus C • tel: 4040 0515 • svend@fyssen.com
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En god ide går aldrig uprøvet forbi frisør

det er ikke småting, som Dorte har gang

Dorte Falengreen. Og da en fra hendes

i for tiden. Foruden frisørsalonen der er

familie foreslog hende at flytte sin frisør-

kerneområdet, så har hun firmaer, der

salon fra Århus til Mårslet, var der hel-

sælger ridetøj, undertøj og frisørproduk-

ler ikke langt fra idé til handling hos den

ter. ”Jeg elsker mit arbejde og er super glad

39-årige iværksætter. ”Da der kun er en

for at stå op hver dag og vide, at jeg skal

frisør i forvejen til over 4.000 mennesker,

ind på salonen. Folk har så travlt, så det er

var det jo indlysende, at det var en god idé

sjældent, at de har tid til at bare sidde og

at starte op i Mårslet. Her er rigeligt plads

slappe af, men det gør de, når de sidder i

til to frisørsaloner,” siger Dorte, der har

frisørstolen og får ordnet hår. Jeg synes,

inviteret inden for i den supertrendy salon

det er interessant at høre folk fortælle om

på Hørretvej 26. Hun drøner hen over det

deres liv og tanker, det er meget inspirer-

røde gulv for at finde alle de ting, som hun

ende og giver mig ideer til nye projekter,”

gerne vil vise magasinets udsendte. Og

fortæller Dorte.
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Frederik og Mary inderst inde
SOUL Undertøj er også Dortes egen idé. Det startede med, at hun
designede hotpants og toppe til boksepiger, og tøjet var særligt
velegnet til at absorbere sveden. Den serie har udviklet sig til
generelt sportsundertøj i lækkert design. Det er kunderne et
ganske godt bevis på, for blandt dem er blandt andet Kronprins
Frederik og Kronprinsesse Mary. De fik undertøjet i bryllupsgave
af Dorte med deres monogram påtrykt. Siden dengang er de fortsat med at handle sportsundertøj hos Soul.

Fuld fokus på kunden
Forudsigelighed er et fy-ord i Dortes nærhed, og der er ingen tvivl
om, at hun er meget selvstændig med tyk streg under selv. Derfor
vil hun også kun være sig selv i salonen. ”Jeg sætter pris på, at når
der er en kunde i salonen, så er det kun os to. Det giver en bedre
stemning og en mere interessant snak i frisørstolen. Der er ingen

40 År

med antennerne ude

forstyrrelser men fuld koncentration om kunden,” understreger
hun, og vil ikke afvise at der i fremtiden kommer endnu flere
produkter og firmaer med navnet Soul tilknyttet.

Sætter sejl i Norsminde
Det er nu præcis to år siden, at hun startede Salon Soul i Mårslet,
og det har hun ikke fortrudt. ”Det var bestemt en omvæltning
at komme fra Århus og London, hvor jeg har arbejdet i en af de
mest trendy saloner og så stå i Mårslet. Men jeg er vildt glad
for, at jeg tog springet og er blevet taget rigtig godt imod her i
Mårslet. Jeg har nye kunder hver dag, og folk kommer, fordi andre
kunder har anbefalet mig. Jeg håber, at kunderne kan fornemme
den afslappede stemning, som er her i salonen. Ingen stress er
overskriften,” smiler hun. Også i fritiden er Dorte god til at stresse
af. Hele sommeren har hun base i sommerhuset i Norsminde sammen med sine to sønner. Her deles tiden mellem islænderheste og
sejlbåden i Norsminde havn. ”Jeg tænkte, at det kunne være fedt
at sejle, når nu vi boede så tæt på vandet, så jeg købte en sejlbåd.”
fortæller Dorte.

Tøj til VM holdet
Det er som sagt ikke kun en almindelig frisørsalon, vi finder på
adressen i Mårslet. Herfra driver Dorte også firmaerne SOUL
GLOW, SOUL HORSE og SOUL Undertøj. SOUL GLOW er Dortes egen
hårproduktserie, som sælges til frisører rundt i Danmark. ”Jeg er
ret glad for den produktserie, da den også kan bruges af børn. Den
er Svanemærket, og Miljøstyrelsen har bedømt serien som fantastisk,” fortæller hun. SOUL HORSE er funktionelt tøj, som Dorte selv
har designet til hestesport. Hun har blandt andet leveret tøj til det
danske VM hold i ridning. Hun designer 2-3 forskellige produkter
om året, som sættes i produktion. Tøjet sælges i de fleste hesteudstyrsforretninger i Danmark, og toprytteren Andreas Helgstrand
er tilknyttet som eksponent for hendes ridetøj.
44 Made In 8320

Salon Soul
Hørretvej 26, 8320 Mårslet
V/ Dorte Falengreen
Tidsbestilling: 86 29 33 66
Frisørsalon
SOUL GLOW
SOUL HORSE
SOUL Undertøj
www.soul.dk

Den 1. august 2010
er det præcis 40 år siden, at
Svend Blaabjerg første gang trådte ind
over dørtrinnet til et tv-værksted. Allerede
fra han var 7 år gammel, vidste han, at han ville
være radiomekaniker. Og drømmen begyndte allerede
at gå i opfyldelse, da han i folkeskolen var i erhvervspraktik hos Park Radio i Hasselager, hvor han fik tilsagn om en
læreplads. Han kom til samtale angående lærepladsen og fik
den tilbudt på den betingelse, at han skulle få klippet sit lange
hår. 1. august 1970 mødte han så op nyklippet og med et stort
smil om munden. ”Det var arbejdsdage fra 8.30 til 18.00 alle
dage, men jeg var vild med det, også selvom lønnen var 2
kroner i timen. Det var en fantastisk læreplads, hvor vi var
fire mand på værkstedet; det er jo helt vildt at tænke på
i dag. Alt kunne repareres dengang, og vi havde 3-5
fjernsyn hver dag til reparation. Til sammenligning har vi i dag omkring to reparationer om
ugen, ” fortæller Svend.
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“...Det ser simpelthen så godt ud, når
et TV eller musikanlæg er sat op,
uden at man kan se kablerne eller
kabelkasser,”

16 år på Butikstorvet i Hørning

dig vil han lave en udstilling af B&O og andre produkter gennem

som er kommet til at arrangere en fest, samtidig med at der er

Allerede tidligt i sin uddannelse satte Svend sig et mål om, at

40 år.

landskamp,” siger Svend. Han spår, at lyd bliver det næste, som

han ville være selvstændig radio- og TV forhandler. Men efter

danskerne vil koncentrere sig om. De fleste hjem har fået install-

læretiden blev han fastansat hos Park Radio, hvor han var ansat

Reparerer med IT

til 1985. Derefter var han fire år hos konkurrerende firmaer, indtil

Hos Blaabjerg Radio er man i dag tre ansatte. Jacob Kongstad

nødvendigt med ekstra højttalere, mener Svend. En Soundbar er

han i 1989 kom retur til Park Radio. I 1993 tog han så springet

Müllertz er rådgiver i butikken og har en baggrund i IT-verdenen.

for eksempel en god løsning, hvis man ikke har lyst til at have for

og købte forretningen på Butikstorvet i Hørning, og det var ikke

”I dag er det nærmest ikke nødvendigt at bruge en skruetræk-

mange højttalere hængende i stuen. B&O har markedets bedste

tilfældigt at valget faldt på Hørning. ”Jeg er opvokset i Enslev, og

ker ude på værkstedet, når vi har ting til reparation. Det meste,

lyd i deres TV, men de fleste andre mærker har ifølge Svend ikke

som ung har jeg haft min gang her i Hørning. En anden vigtig ting

særligt B&O´s produkter, er IT-baserede, så man i stedet kobler sin

en lyd der kan måle sig med skærmens billedkvalitet. Desuden

var, at jeg så det som en stor fordel, at butikken ligger i et center,”

computer til produktet og derigennem retter fejlen. Derfor passer

tænker folk mere og mere på, at få skjult de mange kabler og

forklarer han.

Jacob perfekt ind i firmaet, da han blandt andet skal tage sig af den

ledninger. I Svends eget hjem ses ikke skyggen af hverken ledning

eret store fladskærme, men for at fuldende tv-oplevelsen er det

del af forretningen,” pointerer Svend. Foruden Svend og Jacob er

eller kabel. ”Jeg kan godt lide de opgaver, hvor der er bud efter

Masser af jubilæumstilbud

servicemontør Schmidt også i firmaet. Han er radiomekaniker, blev

os ved renovering eller nybyggeri. Så trækker vi kablerne inde

Til august vil forretningen på Butikstorvet i Hørning blive pyntet

ansat da Svend åbnede for 16 år siden, og Schmidt sørger i dag

i muren eller i loftet. Det ser simpelthen så godt ud, når et TV

op til 40 års jubilæum med masser af tilbud og særlige events i

for installering, opsætning og fordeling af tv-signaler, Beolink,

eller musikanlæg er sat op, uden at man kan se kablerne eller

løbet af august. ”Jeg går og tumler med en masse ideer, for eksem-

internet og telefon hos kunderne.

kabelkasser,” siger han. Seneste nyt i butikken er Panasonics 3D

pel reparation til priser som de var for 40 år siden, og sådan noget.

TV. ”Her op mod VM i fodbold er mændene kommet op af sofaen

Dog vil det ikke være en fordel for kunderne at købe fjernsyn til

B&O, Panasonic og masser af lyd

samme pris som for 40 år siden. For dengang solgte vi 26 tom-

Konceptet hos Blaabjerg Radio er i dag baseret på fuldt sortiment

skærme, og så forsøger vi også at præsentere dem for 3D TV’et.

mer TV til 7.000 kr. I dag har jeg dem til salg for 3.795 kr.,” griner

i B&O og på titlen som autoriseret Panasonic Center. Kunderne

Panasonics 3D skærm er en imponerende oplevelse og klart et bud

Svend. I forretningen vil der blive lavet en arbejdsplads, hvor

kan også leje projektor og lærred, storskærme og lydudstyr.

på fremtidens tv-oplevelse,” fortæller Svend, og tilføjer at man er

Svend vil vise eksempler på reparationer af TV og radioer. Samti-

”Det er mest sportsklubber eller grundejerforeninger, som lejer

velkommen til at kigge forbi butikken og få en demonstration.

for at få skiftet tv’et ud. Folk vil gerne have HD kvalitet og større

Blaabjerg Radio
Butik: Nørre Alle 9, Hørning
Privat: Langballevej, Mårslet.
Telefon: 86 92 42 88
v/Svend Blaabjerg
Ansatte: Tre
Produkter:
B&O, Bose, Henry Kloss, Yamaha og
Panasonic
Eget Tv- og radioværksted
Autoriseret Bang & Olufsen forhandler
Panasonic Center
Autoriseret Bose forhandler
Specialist i parabol- og antenneudstyr
Montering og installation af Fibernet,
antenneanlæg og BeoLink
Forhandler af Canal Digital, Boxer og
Viasat

storskærme til for eksempel fodboldkampe. Men også private
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8320Erhverv
Vi står bag denne udgave af 8320 Erhverv
Fotograf
David Bering
www.davidbering.com
Grafisk arbejde
Stilling & Bonne design
www.stillingbonne.dk

Kvalitets
møbler

Møbelgården Mårslet
Østjyllands største specialforretning
i kvalitets møbler

Brunstad er morgendagens klassikere. Hos Møbelgården Mårslet kan du
se de lækre modeller i både læder og stof.
System Plus
Model Swing

Journalist
Claus Quiding
www.q-munikation.dk
Salg
Claus Quiding
www.q-munikation.dk

Model Stream

Model Sting

Magasinet 8320 Erhverv er tilbage i 2011.
Hvis du er interesseret I at deltage med dit firma i den næste udgave
kontakt Claus Quiding på mail: claus@q-munikation.dk
eller på telefon 20 96 76 69
8320erhverv.dk
Vi producerer 100 % lokale erhvervsmagasiner til din by

Q

Møbelgården Mårslet
- personlig og faglig betjening

5830 Brunstad Kvalitets møbler.indd 1

Langballevej 29, 8320 Mårslet, Telefon: 28 40 84 20
www.mobelgaarden.dk
Åbningstider:
tirs.-fre. 13-18 og lør. 10-17. 1. søn. i mdr. 10-17.

09-09-2009 13:27:19

-munikation

-imagepleje i nærområderne
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1.399,-

375.000,-

Pionerhuset

100.000 kr.
er blevet til
1.500.000 kr.
på 22 år

bjælkehus i rundtømmer

5.695,-

547,-

Tefal Actifry

Topcom blodtryksmåler

Bosch vaskemaskine

revolution i køkkenet

til overarm

WAS32781SN - testvinder i TÆNK

674,-

6.595,-

1.699.000,-

1.699,-

Tacx virtuel rullefelt

Transporttaske trolley orlando

set i TV2 Tourstudiet 2009

i lys brun

Philips saftpresser, blender,
DVD og bog

priser fra

1.699,3.595,-

699,-

spar 296.000,-

24 karat guld terrassevarmer

Hundehus i fyrtræ

Juliana drivhus

kun 1 stk. pr. kunde

77x54x63 cm

model compact plus 6,2 m2

priser fra

7.999,-

1.995,-

1.595,-

1.999,-

Formuepleje er Danmarks største uafhængige formueforvaltere, stiftet
1986, med hjemsted i Århus og rådgivningskontor i Hellerup. Samlet
forvalter vi 35 mia. kr. for 20.000 aktionærer gennem syv børsnoterede og to unoterede Formueplejeselskaber.

Pakketilbud

spar 1.000,-

hortensia, dværg-/rhododendron og blåbær

Partytelte

Weber genesis gasgrill

kæmpe udvalg

model E-320 i kobber

Formueplejes største og ældste selskab Formuepleje Safe A/S er
måske Danmarks eneste investering, der har skabt 13% i årligt afkast
til sine aktionærer siden 1988. Dermed er 100.000 kr. blevet til

18.999,-

1.149,-

2.295,-

1.500.000 kr. på 22 år*.
Formuepleje Safe investerer udelukkende i globale aktier og solide
danske realkreditobligationer for egne og lånte midler. Selskabet har
år til dato skabt afkast på 16% (april 2010). Inden De investerer,
opfordrer vi til at søge individuel rådgivning. Ring og hør nærmere om
Formuepleje Safe på 87 46 49 00 eller besøg www.formuepleje.dk
*Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast

Eksklusivt udekøkken

Halls drivhus

Lys træflis

Cortina havegrill

med gasgrill og håndvask

popular 5,0 m2

1 ton leveres i big-bag

populær model

Meld dig ind i vores facebook gruppe og få
yderligere rabat på alle varer
•
•
•
•

Ubegrænset returret
Fragtfri levering
Prisgaranti
Danmarks bedste kundeservice

billigere på nettet med alt til bolig og have
Vi tager forbehold for prisændringer og udsolgte varer
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Historiefortælleren
fra
Mårslet

”Jeg er fanget af det med at komme ud i marken og kan godt
lide mødet med folk i interviewet. Emnerne bliver mere og mere
aktuelle i takt med den livsform, vi har i Danmark,”
52 Made In 8320
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Mistrivsel, selvmord, cutting, ungdomskriminalitet, vold og

4-6 måneder. ”I min research er jeg først ude og høre foredrag om

spiseforstyrrelser er i den grad et møde med de mørke sider af

emnet for at blive klædt på. Her får jeg også tit kontakt til men-

livet. Det afskrækker ikke forfatter Per Straarup Søndergaard fra

nesker i det miljø,” forklarer han. Bøgerne bygger på interviews

Mårslet, der dagligt fordyber sig i emnerne, når han i sine bøger

med fagfolk og med unge, der på egen krop har gennemlevet det

tager livtag med ungdomskulturen. Men den 48-årige forfat-

emne, Per behandler. Han interviewer typisk 12-14 unge pr. bog,

ter ser dog ikke dystert på livet og er i forrygende humør denne

som han finder via netværk, på nettet og ved hjælp af de mange

formiddag, selvom emnerne, han beskæftiger sig med, er mindre

kontakter, han har fået gennem årene. ”Min erfaring har vist, at

opløftende. ”Jeg er fanget af det med at komme ud i marken og kan

de unge som deltager, selv mærker, at det hjælper dem. De føler

godt lide mødet med folk i interviewet. Emnerne bliver mere og

det som en befrielse at fortælle deres historie. Så for dem er det

mere aktuelle i takt med den livsform, vi har i Danmark,” fortæller

en form for bearbejdningsproces, de gennemlever ved at optræde

Per Straarup Søndergaard. Han betegner sig selv som klart mere

i bøgerne. De peger også på, at det er vigtigt for dem, at de kan

dokumentarist end romanforfatter. I dag starter arbejdsdagen

være med til at hjælpe andre unge ved at fortælle deres historie,”

hjemme i huset i Mølleparken, hvor han på 16. år bor med sin kone

understreger Per, som skriver bøgerne i en tone og på et niveau,

Marianne og deres tre børn på 15, 19 og 21 år. På spørgsmålet om

som henvender sig til både unge, forældre og lærere/vejledere.

hvorvidt han er bange for at vide for meget om alt det, som kan
gå galt for et ungt menneske, svarer han klart nej. ”Tværtimod så

Kurser for pædagogiske medarbejdere

bliver jeg bekræftet i, at der er en årsag til, at unge med så store

Per blev ansat på Århus Købmandsskole direkte fra lærersemi-

problemer er endt i de situationer. Tingene kommer ikke vupti fra

nariet. Her underviste han i 10 år i dansk og var samtidig studie-

den ene dag til den anden. Men jeg bruger mine børn til at lave

vejleder. Derefter gik turen til Nationalt Center for Erhvervspæda-

research, når jeg får nye ideer til emner. De kan jo fortælle mig, om

gogik (NCE), hvor han var kursusleder på vejlederuddannelsen. I

det er aktuelt, og om det er noget, der snakkes om blandt unge. Jeg

dag arrangerer han stadig mange kurser for NCE på freelanceba-

bruger ikke mine børn i bøgerne, kun som modelfotos når jeg har

sis, ligesom han holder foredrag. For tiden er der rift om at få Per

anonyme cases med i en bog,” forklarer Per.

ud og tale om forskellige mistrivselsemner blandt unge. ”Jeg holder
kun foredrag om de aktuelle ting, altså de emner som jeg lige har

Fokus på voldelige piger

haft fingrene i, men så kommer jeg meget gerne ud og øser af mine

Per er uddannet folkeskolelærer og uddannelses- og erhvervs-

erfaringer,” fastslår han.

vejleder, og allerede på seminariet startede han med at udgive
bøger. Her var det børnebøger, han havde fokus rettet mod.
Men forlaget, der udgav bøgerne, manglede på et tidspunkt en
forfatter til at skrive nogle temabøger om ungdomskultur, og den
opgave sprang Per på. Den første bog var om politiets arbejde, og
dermed var vejen banet for at behandle emner omkring ungdomskriminalitet. I 2003 udkom hans mest omtalte bog ”Seje tøser –
stakkels piger”. Bogen satte som den første fokus på problemerne
med den eskalerende vold blandt piger. Emnet er stadig højaktuelt,
og Per får stadig mange henvendelser omkring bogen, som netop
er blevet genoptrykt.

Skriver i Filmbyen
Arbejdsdagen foregår fra kontoret i Filmbyen, hvor han sidder sammen med Turbine Forlaget. Pers arbejdsliv veksler i dag
mellem tre grene. Han skriver bøger, arrangerer kurser og holder
foredrag. Aktuelle emner under overskriften ”Ungdomskultur i
Danmark” er blevet Pers niche. ”Jeg har et dynamisk arbejdsliv,
som veksler mellem at skrive og være ude blandt folk. Jeg sætter pris på, at der er manøvremuligheder i mit arbejdsliv. Hvis et
emne eller område løber tør, så kan jeg flytte mig; det fascinerer
mig. Man kan vel betegne det som det perfekte arbejdsliv lige nu,
så det må gerne fortsætte med den tredeling af min arbejdstid.
Uforudsigeligheden er det gode men samtidig det onde i det her
job,” filosoferer han.

Grundig research
For øjeblikket arbejder Per på en bogserie med overskriften
’Mistrivsel blandt unge’. De forskellige titler behandler emner som
selvmordsforsøg, angst og depression, spiseforstyrrelser og det at
skade sig selv. Arbejdsgangen i forbindelse med bog-projekterne
er sat i faste rammer hos forfatteren. Det starter med idéudvikling,
projektbeskrivelse, søgning af puljer og fonde, research og interviews og til sidst starter skriveprocessen. En bog løber typisk over
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Forfatter Per Straarup Søndergaard
Mølleparken 6
8320 Mårslet
Temabøger om ungdomskultur
Læse-let-bøger
Kurser om unge og ungdomskultur
Foredrag om unge og ungdomskultur
www.perstraarup.dk

Sprogblomster
FLYTTESALG
haver
Et stort parti bogreoler
nudansk

korrektur
skole
Freelancejournalist ENERGI

Webfont opmærksomhed

diskussion
SprogbrugBørn skole
journalistik

diskussionhaver

ENERGI
nudansk

freelancejournalist

Freelancejournalist
Lone Bøye Thuesen

sælges til absolut
Giv-væk-priser.
Sammensæt selv din egen reol.

KUN ÅBENT I 3 DAGE.

Fredag 9. juli 12-17. Lørdag 10. juli 10-16 Søndag 11. juli 10-16

Lænestole
- 2. Sortering
- Prototyper
- Brugte møbler
- Stole fra 200 kr.

opmærksomhed
korrektur
font nudansk

Journalistik
Pressemeddelelser
Tekst til web og brochure
Korrektur

Sprogbrug
Børn
opmærksomhed ENERGI
Freelancejournalist
50 56 54 25
loneboyethuesen.dk
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CT Scanner
klar på
Aarhus Dyrehospital
Sidste år i april skrev Aarhus Dyrehospital sig ind i historien, da de blev den første dyrlægeklinik i Danmark, som fik en CT Scanner til veterinær brug. Inden da har man kun
haft en scanner stående på Landbohøjskolen i København. Det var en længere proces at få
den store mobile CT scanner installeret i praksissen, både rent fysisk, men også i forhold
til at oplære de syv dyrlæger på stedet i brugen af scanneren. ”Denne CT Scanner skulle
have været til USA, men handlen gik i vasken, og så fik vi chancen for at få fingre i den.
Den fungerer præcis som til mennesker, man lægges op på lejet og føres gennem scanneren. Der kom specialister fra Tyskland for at undervise os, og så har vi været af sted på
kurser for at lære det. Men i dag kan alle dyrlægerne benytte scanneren, og to er superbrugere,” forklarer dyrlæge Claus Bundgaard. Indkøbet af scanneren har været en forholdsvis stor investering for dyrehospitalet, og der er budgetteret med 5-10 scanninger
om ugen, hvilket også er lykkedes at nå.
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100 % sikker diagnose
CT Scanneren er et kæmpe skridt
i forhold til de tidligere røntgenbilleder. Dyrlægerne går nu fra at
kigge på 2D billeder til 3D billeder,
der er langt mere detaljerede, da
der tages flere hundrede billeder

”Det er en kæmpe fordel i forhold til at
stille en diagnose. Vi kan bedre se, hvordan for eksempel et knoglebrud ligger.
Det betyder, at når vi skal operere dyret,
har vi en sikker viden om, hvad den fejler.
Mange af de diagnoser vi kan stille i dag
med 100 % sikkerhed, kunne vi før kun
komme med kvalificerede gæt på,”

i minuttet i scanneren. ”Det er en
kæmpe fordel i forhold til at stille en diagnose. Vi kan bedre se,

pel har Claus netop afholdt et om øjensygdomme hos heste. ”Vi kan

hvordan for eksempel et knoglebrud ligger. Det betyder, at når

noget unikt på øjenområdet og i forbindelse med knæoperationer

vi skal operere dyret, har vi en sikker viden om, hvad den fejler.

på hunde, dem laver vi 2-3 af om ugen. Kravet fra klienterne er,

Mange af de diagnoser vi kan stille i dag med 100 % sikkerhed,

at tingene skal være 100 procent i orden, når vi behandler deres

kunne vi før kun komme med kvalificerede gæt på,” fortæller han,

dyr. Derfor sender vi som dyrlæger hellere et dyr til en kollega,

og viser en scanning af kraniet på en hund på computerskærmen.

som vi ved er specialist på området. Det er en klar ændring, der

Det nye tiltag er også en stor fordel for dyrene, der foruden at de

er sket gennem årene. Førhen var man tilbøjelig til at ville ordne

kan få stillet den rigtige diagnose, også vil føle mindre ubehag ved

alting selv. Men selvom jeg har kendt en klient i mange år, så er

undersøgelsen. ”I forbindelse med undersøgelse af en diskus-

det vigtigste jo, at dyret bliver behandlet korrekt, så vi finder den

prolaps er scanneren god. Før skulle man sprøjte kontrastvæske

bedste til opgaven hver gang,” pointerer han.

ind i dyret inden røntgen undersøgelsen, det behøves ikke nu,”
forklarer Claus Bundgaard. Scanneren bruges primært til hunde og
katte, der skal undersøges for rygproblemer, krampeanfald, næseflåd, mistanke om kræft, øreproblemer, halthed, organsygdomme,
diskusprolaps, balanceproblemer og bihulebetændelse.

Patienter kommer langvejs fra
Der kommer klienter fra hele Jylland og Fyn for at få lavet en scanning af deres kæledyr. I dag er der kommet en hund fra Dronninglund i Nordjylland, som har lungeproblemer. Den er henvist fra
en dyrlæge, som ikke kunne finde årsagen til hundens problemer.
Derfor kommer den en tur til Århus for at få en udredning ved
hjælp af scanneren. Claus og kollegerne finder da også frem til
en diagnose på hundens problemer, og desværre er det ikke godt
nyt for den nordjyske hund, hvis ejer får besked om, at den har
lungecancer.

Superspecialister
Ifølge den lokale dyrlæge er indkøbet af CT scanneren et udtryk
for den specialisering, der er kommet inden for smådyr. I dag har

”I forbindelse med undersøgelse
af en diskusprolaps er scanneren
god. Før skulle man sprøjte kontrastvæske ind i dyret inden røntgen undersøgelsen, det behøves
ikke nu,”

hver dyrlæge sit speciale, og for Claus’ vedkommende er det øjensygdomme, andre på klinikken er eksperter i cancer og en i kirurgi.
Superspecialiseringen betyder også, at dyrlægerne ikke er bange
for at bruge hinanden, og spørge til råds hos den som nu engang er
ekspert på det område. Århus Dyrehospital har syv dyrlæger, fire
sygeplejersker og seks elever ansat. Medarbejderstaben er forøget
med et par stykker det seneste år. 98 procent af de dyr, de har
gennem behandling, er hunde og katte, den sidste del er ofte nogle
mere eksotiske opgaver. For eksempel kommer medarbejderne fra
Ree Park en gang imellem forbi med en gepard, som har brækket
benet. Samtidig tilbyder man kurser til andre dyrlæger, for eksem-
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Aarhus Dyrehospital
Viaduktvej 9
8260 Viby J
Tel. 86 28 27 88
V/ Claus Bundgaard
(Privat: Frøkærparken Mårslet)
www.aarhusdyrehospital.dk
www.oejendyrlaegen.dk
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Frisørhuset
				 på rette spor

Denne formiddag sidder to kunder på plads i frisørstolene hos Frisørhuset. Lene har lige farvet
en ung pige med langt hår, og Dorthe er ved at klippe en dames korte grå hår. De to kunder denne
formiddag er, ifølge Lene, et karakteristisk billede på kundegruppen her hos Frisørhuset. Her kan
alle aldersgrupper og begge køn komme ind og få styr på frisuren eller få gode råd til nye tryllerier i håret. Lene har nu været seks år i Mårslet, og siden 2004 har hun haft hjemme i ’Det Blå
hus’ på Tandervej, inden hun flyttede op i de nuværende lokaler på Mårslet Station. De to frisører
i Frisørhuset har efterhånden vænnet sig til de nye lokaler, og til en helt anden hverdag end de
var vant til.
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”Frisørhuset, det er
Vi har mange

Lene. Ved du hvad
Keld? -Jeg har gemt
en enkelt tid til dig,
kan du komme forbi
kl. 18.30 i morgen?

VENTENDE KØBERE
TIL MÅRSLET
DanBolig Mårslet / Beder er din lokale ejendomsmægler. Vi er med vores butik i Beder dagligt i
kontakt med købere og sælgere i Mårslet. Vi har et tæt samarbejde med Nordea Mårslet, vi er bosatte i Mårslet, Solbjerg og det sydlige Århus så vort kendskab til Mårslet er enorm, hvilket giver
stor tryghed for såvel købere som sælgere. Går du i overvejelser om ny bolig så kontakt DanBolig
Mårslet / Beder for en uforpligtende boligsnak, vi er altid til din rådighed.

DanBolig Beder
EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJERG
BEDER BUTIKSTORV, BYVEJ 4 8330 • BEDER
BEDER@DANBOLIG.DK • RING: 86 93 65 66

DanBolig
SAMARBEJDER MED NORDEA

Salonen er en banegård
”Det er helt klart bedre lokaler og beliggenheden
er bedre. Der er meget mere liv her, da der er mennesker hele tiden på grund af toget. Vi er blevet mere
involveret i livet udenfor salonen, og folk stikker lige
hovedet ind for at spørge om alt muligt, for eksempel
om de kan veksle penge til billetautomaten, eller om
vi ved, hvornår toget kører næste gang. Det giver en
masse kontakt. Vi har endda overvejet, om vi skal
sælge kaffe til vinter til de ventende togpassagerer.
Man kan vel sige, at vi er blevet offentlige, og det er

Skydedørs løsninger

lige os,” griner Lene, inden vi bliver afbrudt i vores
snak af telefonens kimen. ”Frisørhuset, det er Lene. Ved du hvad
Keld? -Jeg har gemt en enkelt tid til dig, kan du komme forbi kl.
18.30 i morgen?,” spørger Lene ind i telefonen. Efter at have lagt
røret på, siger hun, ”Er det ikke service? Vi lukker normalt kl.
18.00.” smiler hun.
Flytningen har bragt flere nye kunder til salonen, da toget har vist
sig som en stor fordel. Nu kan folk, der pendler fra byerne syd for
Mårslet til Århus, hoppe af på perronen, blive klippet og så tage
det næste tog hjem.

Frisørhuset
Banevej 12, 8320 Mårslet

Hundefrisør?
Frisørhuset har fået et skilt i vinduet, som har vækket de forbipasserendes opmærksomhed, da der på skiltet er et stort billede af
en hund og en kat. Men det betyder ikke, som de fleste tror, at Lene
og Dorthe er begyndt at klippe hunde. I stedet er det en reklame
for det anerkendte mærke for frisørprodukter Paul Mitchell, som
har lavet en produktserie til hunde og katte. ”Det er meget udbredt
i USA, og jeg synes, det kunne være lidt sjovt at sælge shampoo
til dyr. Der er masser af mårslettere, der har hund, så vi har solgt
en del pakker allerede,” fortæller Lene. De sælger for tiden en
intropakke med fire produkter til 447 kr., normalpris 596 kr.
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Tidsbestilling på telefon:
86 29 00 86
V/Lene Jensen
Frisørsalon til både børn, unge, mænd
og kvinder i alle aldre
Udvalgte produkter i Frisørhuset: Paul
Mitchell, Sebastian, Goldwell, Cutrin og
ghd
www.salonhuset.dk

www.svalk.dk
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Fremstilling af newborn/reborn dukker
er rigtig på vej ind i vores hobbyverden

BUONASERA
86 29 67 87

Mårslet
Pizza
Bar
Tandervej 3 - 8320 Mårslet
Udbringning ved bestilling for min 100,-

Åbningstider

NewborNiNg:
En dukke fremstilles fra bunden. Man køber et umalet - og usamlet dukkekit.
Vi maler med Genesis Heat Set Paint, der hærder i almindelig bageovn
ved 130 grader i 10 minutter.
Håret rootes på med en meget fin filte nål, og dukken vægtes og samles.
reborNiNg:
En færdig dukke deles, og man maler og rooter hår som man har lyst, og
samler dukken igen.

Vi byder jer indenfor i vores lille
dukke- og bamseunivers.
Her vil I finde et rigt udvalg i salg af
dukker og bamser samt materialer
til fremstilling af Reborn
- newborn dukker og bamser.
Vi gør opmærksom på at vore produkter
ikke er bestemt for, eller egnet til børn.

www.treasure-house.dk · info@treasure-house.dk
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Man-Fre. 12.00-21.00
Lør. Søn. 14.00-21.00
Helligdag 14.00-21.00
www.maarslet-pizzabar.dk

Q- munikation

-imagepleje i nærområderne
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Q-munikation
v/ Claus Quiding

www.q-munikation.dk
claus@q-munikation.dk
20 96 76 69
Made In 8320 67
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Tømrer og
MURERFIRMAET

– og Snedkerfirma
TømrerTømrer
– og Snedkerfirma
SteenLaursen
Hasse Laursen
Steen Hasse

rer og
dkerarbejde
Tømrer
og
tømrermester
Poul-Erik Christensen ApS
snedkerarbejde

Alt i Flise
Arbejde

– og Snedkerfirma
TømrerTømrer
– og Snedkerfirma
SteenLaursen
Hasse Laursen
Steen Hasse

Tlf. 86292950
Tlf. 86292950
– 20113226– 20113226

101, 8320 Mårslet
TestrupvejTestrupvej
101, 8320 Mårslet
- din lokale
tømrermester
Tranbjerggårdsvej
15 • 8320 Mårslet • Tlf. 86 29 01 11 • Mobil 40 Værksted:
27 31 11Værksted:

snedkerarbejde
- din lokale tømrermester

Tlf. 86292950
Tlf. 86292950
– 20113226– 20113226

– og Snedkerfirma
TømrerTømrer
– og Snedkerfirma
Værksted:
Testrupvej
101,
8320
Mårslet
Værksted:
Testrupvej
101,
8320
Mårslet
SteenLaursen
Hasse Laursen
Steen Hasse
Tlf. 86292950
Tlf. 86292950
– 20113226– 20113226

101, 8320 Mårslet
Værksted:Værksted:
TestrupvejTestrupvej
101, 8320 Mårslet

– professionelle ventilationsanlæg til bolig og erhverv
BeoVision 10-40

price34.995,-

FAcAde
renovering

– professionelle ventilationsanlæg til bolig og erhverv

MURERFIRMAET
Poul-Erik Christensen ApS

KK-VENTILATION A/S

Fax: 86 29 84 33

fessionelle ventilationsanlæg til bolig og erhverv
Mårslet Byvej 14, 8320 Mårslet
Telefon: 86 29 84 44
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...a step further

Telefon fabrik: 86 49 12 09

E-mail: jhk@kk-ventilation.dk

Blaabjerg Radio, Nørre Allé 9, Hørning 8362
Tlf. 86924288

KK-VENTILATION A/S

Fax: 86 29 84 33

Mårslet Byvej 14, 8320 Mårslet

Telefon fabrik: 86 49 12 09

Telefon: 86 29 84 44

E-mail: jhk@kk-ventilation.dk

www.bang-olufsen.com

Tranbjerggårdsvej 15 , 8320 Mårslet
Tlf. 86 29 01 11 · Fax 86 29 01 16
Bil: 40 27 31 11 · CVR Nr. 2850 2311
E-mail: info@murerfirmaet-maarslet.dk

Mail: Info@blaabjerg-radio.dk

www.panasonic-center.dk
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Advokat:
Advokatgruppen
Dyrlæge:
Aarhus Dyrehospital. Klinik, pension og hospital.
Ejendomsmægler:
DanBolig Beder. Din lokale ejendomsmægler bosat i Mårslet.
Forlag og forfattervirksomhed:
Forlaget Gix. Børnebogsforlag.
Per Straarup. Forfatter og foredragsholder.
Handel:
Blaabjerg Radio. Autoriseret B&O forhandler. TV- og radioværksted.
Bo Grønt Moesgaard Havecenter
Formuepleje A/S
Frisørhuset
hjem.dk. Danmarks største netbutik. Alt til boligen og haven.
HvidevareTerminalen. Hårde hvidevarer og køkkenmaskiner.
Jensens Vinhus. Salg af italiensk vin og olivenolie.
Just Decorate / Køkkenliv. Gourmet og trends til boligen.
Kaae´s Fisk. Fisk hver torsdag.
Legeskab. Salg af legetøj der taler til børns sanser.
Møbelgården Mårslet. Kvalitets møbler til dit hjem.
Rie Vodder. Design og Kunst hus
Slagter Zacho. Kvalitetsslagter på Kridthøj Torv.
SuperBrugsen Mårslet. Dit lokale supermarked.
Soul Hair. Frisørsalon.
Håndværk:
CINOX. Smedeværksted. Rustfrit stål.
JP Køl & El. Salg og montering af varmepumper og klimaanlæg.
KJER terrazzo. Terrazzo til din bolig. Borde og gulve
KK Ventilation - Ventilationsanlæg.
Malerfirma Jonas Erichsen.
Murerfirmaet Poul-Erik Christensen. Byens lokale murer.
Mårslet VVS. VVS arbejde, fejlfinding og energi.
Tømrer- og Snedkerfirma Steen H. Laursen.
Industri:
AK Industriteknik. Salg af rottespærrer til udluftningskanaler.
DANVINYL. Pålægning af beskyttelsesfolie.
Nielsen Design Møbler. Producent af lænestole.
SMINIPAC. Salg af beskyttelsesfolie.
SVALK. Salg af beslag, gipsværktøj og fliseværktøj mm.
IT:
Signaturgruppen. Salg og rådgivning af digitale signaturer.
Kommunikation:
Lauritsen Foto
Lone Bøye Thuesen. Freelancejournalist.
Overgaard Foto.
Q-munikation. V. Claus Quiding. Pressemeddelelser og markedsføring
Konsulenter:
Andersenmanagement.dk. Ledelsesydelser til erhvervslivet.
CADcase. 3D visualisering af nybyggeri og tilbygninger.
cuf.dk. Center for Udvikling og stressForebyggelse.
Gaarsted T/U. Virksomhedsudvikling.
Keld Egholm. Rådgivende ingeniører.
S-O Gruppen. Resultatorienterede procesforløb for virksomheder
Udviklingskonsulenterne A/S. Organisations- og ledelsesudvikling.
Revisorfirmaer:
Revision 2 A/S.
Revisorfirmaet Steen B. Hansen
Restauranter:
Buonasera Mårslet Pizza Bar.
Det Gamle Mejeri. Gourmet restaurant på Vilhelmsborg.
Restaurant Pihlkjær. Økologisk gourmet restaurant.
Service:
Bedemand Henrik Riising. Din lokale bedemandsforretning
Sundhed og velvære:
Camilla Gebert Skønhedsklinik
Fysioterapi Århus. Idrætsklinik og fysioterapi i DGI Huset
Tandlægerne i Mårslet
.

www.advokatgruppen.dk

Åboulevarden 31, 8000 Århus C. Telefon 70 10 13 30

www.aarhusdyrehospital.dk

Viaduktvej 9, 8260 Viby. Telefon 86 28 27 88

www.danbolig.dk

Byvej 4, 8330 Beder. Telefon 86 93 65 66

www.skolix.dk
www.perstraarup.dk

Frøkærparken 36, 8320 Mårslet. Telefon 86 72 25 27
Mølleparken 6, 8320 Mårslet. Telefon 51 22 81 69

www.blaabjerg-radio.dk
www.moesgaardhavecenter.dk
www.formuepleje.dk
www.salonhuset.dk
www.hjem.dk
www.hvidevareterminalen.dk
www.jensens-vinhus.dk
www.koekkenliv.dk

Nørre Allé 9, 8362 Hørning. Telefon 86 92 42 88
Moesgård Alle 4, 8320 Mårslet. Telefon 86 27 10 50
Værkmestergade 25, 8000 Århus C
Banevej 12, 8320 Mårslet. Telefon 86 29 00 86
Oddervej 202, 8270 Højbjerg
Bredskiftevej 20, 8210 Århus V
Obstrupvej 16, 8320 Mårslet. Telefon 30 25 83 20
Højballevej 3A, 8320 Mårslet. Telefon 31 72 53 59
Ved Brugsen i Mårslet. Telefon 22 23 15 90
Højballevej 4, 8320 Mårslet. Telefon 70 70 20 35
Langballevej 29, 8320 Mårslet. Telefon 28 40 84 20
Hørretvej 52, 8320 Mårslet. Telefon 86 28 50 33
Kridthøjvej 6, 8270 Højbjerg. Telefon 86 27 68 22
Hørretvej 12, 8320 Mårslet. Telefon 86 29 05 00
Hørretvej 26, 8320 Mårslet. Telefon 86 29 33 66

www.legeskab.dk
www.mobelgaarden.dk
www.rievodder.dk
www.slagterzacho.dk
www.coop.dk
www.soul.dk
www.cinox.dk
www.jpkol.dk
www.kjer.dk
www.kk-ventilation.dk
www.jonaserichsen.dk
www.murerfirmaet-maarslet.dk

Mårslet Byvej 2, 8320 Mårslet. Telefon 86 72 22 34
Mustrupvej 147, 8320 Mårslet. Telefon 86 18 40 10
Mustrupvej 97a, 8320 Mårslet. Telefon 30 31 97 10
Mårslet Byvej 14, 8320 Mårslet. Telefon 86 29 84 44
Hørretvej 36, 8320 Mårslet. Telefon 86 11 70 78
Tranbjerggårdsvej 15, 8320 Mårslet. Telefon 40 273111
Telefon 40 45 64 51
Testrupvej 101, 8320 Mårslet. Telefon 20 11 32 26

www.ak-industriteknik.dk
www.danvinyl.dk
www.ndmobler.dk
www.sminipac.dk
www.svalk.dk

Præstegårdsvej 88, 8320 Mårslet. Telefon 25 30 43 38
Hørretvej 61, 8320 Mårslet. Telefon 26 86 35 45
Hørretvej 44-50, 8320 Mårslet. Telefon 28 19 05 02
Hørretvej 44-46, 8320 Mårslet. Telefon 86 29 45 33
Mårslet Byvej 18, 8320 Mårslet. Telefon: 86 29 39 44					
		
Aabogade 15, 8200 Århus N. Telefon 70 25 64 25

www.signaturgruppen.dk
www.lauritsenfoto.dk
www.loneboyethuesen.dk
www.q-munikation.dk

Gyldenkronesvej 46, 8320 Mårslet. Telefon 40 55 24 35
Filmbyen 21, 4, 8000 Århus C. Telefon 50 56 54 25
Tingskovvej 50, 8320 Mårslet. Telefon 20 96 05 65
Oddervej 202, 8270 Højbjerg. Telefon 20 96 76 69

www.andersenmanagement.dk
www.cadcase.dk
www.cuf.dk
www.gaarsted-tu.dk
www.eg-holm.dk
www.sogruppen.dk
www.udviklingskonsulenterne.dk

Telefon 21 60 16 90
Testrupvej 5, 8320 Mårslet. Telefon 86 17 10 79
Mustrupvej 267, 8320 Mårslet. Telefon 22 98 50 02
Birkemosevej 1C, 8361 Hasselager. Telefon 87 44 14 14
Ved Kirken 10, 8320 Mårslet. Telefon 86 29 29 47
Præstegårdsvej 11, 8320 Mårslet. Telefon 21 49 51 11
Silkeborgvej 781, 8220 Brabrand. Telefon 86 26 13 66

www.revision2.dk
www.steenbhansen.dk

Vestre Kongevej 4-6, 8260 Viby. Telefon 87 44 87 44
Frederiksgade 34, 8000 Århus C. Telefon 86 20 27 00

www.maarslet-pizzabar.dk
www.detgamlemejeri.dk
www.pihlkjaer-restaurant.dk

Tandervej 3, 8320 Mårslet. Telefon 86 29 67 87
Bedervej 101, 8320 Mårslet. Telefon 86 93 71 95
Mejlgade 28, 8000 Århus C. Telefon 86 18 23 30

www.riising.dk

Rådhusgade 16, 8300 Odder. Telefon 86 29 12 43

www.fysioterapi-aarhus.dk
www.tandlaegerneimaarslet.dk

Agervej 3, 8320 Mårslet. Telefon 41 65 99 99
Værkmestergade 17, 8000 Århus C. Telefon 40 40 05 15
Hørretvej 16 B, 8320 Mårslet. Telefon 86 29 76 11
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Oplev 3D hos
Panasonic Center

DVB-T/C/S

Indsæt forhandlerlogo her

Mail: Info@blaabjerg-radio.dk

www.panasonic-center.dk
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