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Papiruld fik
årets Erhvervspris
Nordeas Erhvervspris 2011, der uddeles til en virksomhed i
Nordsjælland, gik til Hillerødvirksomheden Papiruld Danmark A/S
Af John Jessen Hansen

PRIS Nordea uddeler hvert
år en erhvervspris til en virksomhed i Nordsjælland, som
i 2011 har udvidet/fastholdt
beskæftigelsen i lokalområdet
eller via specialisering og produktudvikling har skabt nye
markedsområder.
I fredags blev denne pris
uddelt for 30. gang. Overrækkelsen skete på Louisiana,
Museum for moderne kunst,

i Humlebæk i overværelse af
godt 150 erhvervsledere fra
hele Nordsjælland.

16 var indstillet
Områdedirektør i Nordea, Torben Nyegaard Olesen kunne fortælle, at der i alt havde
været 16 indstillinger til prisen og at priskomiteen havde
valgt at give prisen til Hillerødvirksomheden Papiruld Danmark A/S.
Virksomheden producerer iso-

leringsmateriale af bl.a. gamle
aviser, som bliver til fint granulat, som hverken kan rådne eller brænde, men benyttes
som isoleringsmateriale i for
eksempel hulmure.
"Jeg er meget beæret over at
vi vinder i så flot et felt af virksomheder", sagde direktør og
medejer af Papiruld Danmark,
Claus Skov, der også kunne fortælle, at virksomheden gennem de seneste fem år har øget
omsætningen. Det har bl.a.

Områdedirektør i Nordea, Torben Nyegaard Olesen, direktør Claus Skov fra Papiruld Danmark og
glaspusteren Laura Madsen.

bevirket, at Papiruld de seneste to år var været udnævnt
som årets Gazelle i Børsen.

Gazelle-hæder
til LokalBolig

Selve prisen består af et
diplom samt en skulptur. Skulpturen var i år lavet af glaspuster

Laura Madsen fra LaMa Glas i
Holløse, Vejby, som har kaldt sit
kunstværk ”Twist and Shout”.

Statsaut. ejendomsmægler Kim
Andreasen er stolt af LokalBoligs Gazelle-hæder.

omsætningen
• Første år skal regnskabet vise
en omsætning på mindst en
million kroner
• Omsætningen skal være fordoblet i løbet af de fire år

• I de sidste fire regnskabsår skal der være fremgang i

Dagbladet Børsen har netop kåret årets
højdespringere, hvor LokalBolig en placering
som nr. 304 ud af 829 gazeller takket være en
vækst på hele 206 procent
Af John Jessen Hansen

GAZELLE Der er hæder til LokalBolig i Hillerød i Dagbladet
Børsen, der netop har kåret
højdespringeren med en placering som nummer 304 ud
af 829 Gazelle-virksomheder i
Danmark.
Gazelle-undersøgelsen kårer
årets højdespringere, hvad

angår vækst og indtjening. I
de sidste fire år er omsætningen hos LokalBolig mere end
fordoblet, hvilket er godt i et
presset marked, hvor andre
afvikler, alternativt har ingen
eller kun beskeden vækst.
LokalBolig kan med en vækst
på over 200 procent til fulde
leve op til kravene om at blive gazelle-virksomhed. Igen-

Ellen Lunde
* 21. december 1924
er stille sovet ind den 19. november 2011
Børn, børnebørn og svigerbørn
Begravelsen finder sted fra Ll. Lyngby Kirke
torsdag den 24. november kl. 11.30

Hjertelig tak
for de mange hilsener og blomster
vi har modtaget i forbindelse med

Knud Wendelholm
Bondemandens
død og bisættelse
På familiens vegne

Begravelsesforretningen Hillerød

nem 17 år har dagbladet Børsen hvert år hædret de hurtigst
voksende virksomheder. Der
er en række helt konkrete krav,

som skal opfyldes for at blive
gazelle.
• Virksomheden skal være et
A/S eller ApS

Bedemand Jimmy Rasmussen
Tlf. 48 26 10 14
Skansevej 8 (ved den nye Rema 1000)
3400 Hillerød
Også aften, søn- og helligdage
Aftale kan træffes i Deres hjem
www.bedemand-jimmyrasmussen.dk

En personlig og mindeværdig afsked

Vores kære
Sdr. Jernbanevej 22,
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 01 00

Anna Riis Hansen
har fået fred
* 15. juni 1922

Vestergade 25,
3200 Helsinge
Tlf. 48 76 10 18

† 19. november 2011

Familien
Bisættelsen finder sted fra Grønnevang Kirke
lørdag den 26. november kl. 13.00

Birgit Mortensen

Sct. Olai Gade 47,
3000 Helsingør
ved Domkirken
Tlf. 49 26 11 83

Bjarne Jensen

Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne et møde i hjemmet

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk

Kate

Min kære mand
vores kære far, svigerfar og farfar

Søren Becker
* 10. juni 1936
er efter længere tids sygdom sovet stille ind
den 17. november 2011

En personlig afsked
Samtale afholdes gerne i Deres hjem
Ring venligst for aftale
Telefon 48 21 80 80
Vi træffes hele døgnet, alle dage

Familien
Bisættelsen finder sted fra Ullerød Kirke
fredag den 25. november kl. 14.00

Sdr. Jernbanevej 16A, 3400 Hillerød

