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PRIS: Rosenkilde Gods Handicapridecenter er et stutteri, som har
specialiseret sig i handicapridning, herunder træning og genoptræning af borgere med fysisk og psykisk handicap. Stutteriet har netop
modtaget Den årlige Dana Lim Pris, som Danmarks største producent
af lim og fugemasse gennem syv årtier har uddelt til erhvervs- og
samfundsfremmende forskningsprojekter. Prisen på 300.000 kroner
skal bruges til at finansiere opførelsen af en såkaldt sanse-ridebane.

Leder
Lad kapitalen arbejde
Når vi har tider som disse, hvor vi er ved at komme
os over en alvorlig ﬁnanskrise, så er det et stort paradoks, at vi samtidig har en række kapitalfonde og
pensionskasser, der bugner af penge.
Det er jo ﬁnt, at der ﬁndes fonde med penge,
men det er så også nu, at de - pengene - bør sendes
på arbejde.
Og det er fra ﬂere hold almindeligt anerkendt, at
hvis man skal gøre noget ved aktiviteten i samfundet og ved beskæftigelsen, så er det bare at sætte
gang i byggerier. Det har den hurtigste og den største effekt.
Så derfor er det glædeligt, at nogle af pensionskasserne nu begynder så småt at røre på sig, for de
kan for alvor være med til at ﬁnansiere de byggerier, der i de senere år ikke har kunnet opføres, fordi
bankerne enten ikke har haft pengene, eller ikke har
turdet åbne kassen for byggeﬁrmaer og udviklere,
der gerne ville i gang.
Selvfølgelig skal der være styr på projekterne, og
det skal ikke løbe løbsk. En grundig vurdering af muligheder og risici er derfor fortsat på sin plads, men
der er også et stykke til det som bankerne præsterer i øjeblikket, nemlig bare at sige nej, når et byggeprojekt nærmer sig, med mindre at staten garanterer for byggeriet.
Bankerne skal sammen med pensionskasserne
til at se lidt mere på mulighederne fremfor kun at
vurdere risiciene. Derfor er forhenværende Danske
Bank-direktør Ejvind Koldings forslag om at kreditvurderinger skal kunne anvendes mere end én gang,
et ganske fornuftigt forslag.
Det betyder nemlig, at andre vil kunne høste på
det som bankerne ikke ønsker, nemlig at ﬁnansiere
byggerier. Med adgangen til kreditvurderinger betyder det, at mellemstore virksomheder, der bygger
for mindre end 400-500 mio. kroner ad gangen,
også kan komme i gang med projekter, som kan ﬁnansieres ad anden vej, nemlig via pensionskasser
og lignende.
Der skal ganske enkelt alternative ﬁnansieringskilder til for atter at få det private byggeri, og dermed beskæftigelsen, ordentligt i sving igen.

-Det mener Licitationen – Byggeriets Dagblad

Grossist gør sig klar
til Femern-projekt
Lemvigh-Müller med fra
start ved Femernforbindelsen

Når Lemvigh-Müller åbner sin
butik nummer 24 i Rødbyhavn
næste forår, bliver den anderledes end de øvrige butikker.

FEMERN
cbp@licitationen.dk

Stål- og teknikgrossisten
Lemvigh-Müller åbner i
foråret 2015 en helt ny afdeling i Rødbyhavn, få
hundrede meter fra det
kommende produktionsområde for Femernforbindelsen.
- Som Danmarks samlet set største leverandør
af stål, værktøj og tekniske
installationer, vil vi naturligvis være tæt på en af de
største byggepladser i Danmark nogensinde, fortæller
adm. dir. Morten Trolle fra
Lemvigh-Müller.
Den nye Lemvigh-Müller
afdeling bliver på over 600
kvm og indrettet specielt
til de behov, som byggepladsen og dens op til 3.000
medarbejdere fra ﬂere lande har.
- Vi åbner samtidig med,

udnytte i det nye setup, forklarer Morten Trolle.

Passer til projektet

at selve produktionsområdet bliver bygget op, og vi
vil kunne levere stort set
alt, hvad der skal bruges af
for eksempel værktøj, tekniske artikler, personlige
værnemidler, el- og VVSmateriel samt stål og armeringsstål. Rigtigt meget vil
kunne afhentes i butikken
på et øjeblik, mens resten
kan leveres direkte til byggepladsen via forskellige logistiske løsninger. Med me-

re end 300.000 varenumre
i produktprogrammet, er
der ikke meget, som vi ikke
er leveringsdygtige i. Dertil kommer, at vi gennem
mange år har opbygget en
stor viden og knowhow om
hvilke varer og logistiksystemer, der efterspørges
ved store byggeprojekter af
denne karakter, blandt andet fra både Storebælts- og
Øresundsforbindelsen. Denne viden vil vi selvfølgelig

Den nye afdeling bliver anderledes end de øvrige 23
Lemvigh-Müller butikker.
- Her er vi forberedte på,
at folk kommer ind med
”mudder på støvlerne” og
måske taler et andet sprog
end dansk. Sortimentet bliver målrettet i forhold til, at
der er tale om et stort byggeprojekt med ﬂere tusinde
medarbejdere, hvoraf mange også kommer til at bo i
området. Det bliver meget
spændende. Vi glæder os til
at være med fra start – og vi
glæder os også meget over
at være tilbage i lokalområdet og dermed tæt på vores
traditionelle kunder på Lolland og Falster, siger Morten
Trolle.

Papiruld etablerer sig i Norge
Nordmændene sukker
efter et produkt som Papirulds, mener den adm.
direktør

Adm. direktør Claus Skov
tror, at Papiruld passer godt
til det norske marked.

PAPIRULD
tk@licitationen.dk

SOLAFSKÆRMNING

DER ER SKABT TIL DET DANSKE VEJR

Gratis
opmåling
og energiberegning

UNIK
KKE GRUNDE
GRUN
UNIKKE
til at vælge solafskærmining
fra Viking Markiser
• Stor kompetence på området,
været på markedet siden 1945
• Løsninger tilpasset det
konkrete behov
• Egen produktion i Stenløse
• Du får en samarbejdspartner,
der fører dig sikkert gennem
hele projektet

Screens
Vinduesmarkiser
Lameller
Persienner
Mørklægning
Ring og book et
gratis og uforpligtende
møde allerede i dag!

Tlf. 47 10 77 00
viking@viking-markiser.dk
www.vikingmarkiser.dk

Papiruld Danmark, der producerer
isoleringsmaterialet Papiruld, har netop
etableret et datterselskab i
Norge, Envinsu Norge, som
skal sælge isolering af celluloseﬁbre.
- Byggeaktiviteten i Norge er seks gange højere end
herhjemme, og vi oplever
nærmest, at nordmændene
står og sukker efter et produkt som vores, siger Claus
Skov, der er adm. direktør i
Papiruld Danmark.
I Norge kender man udmærket til isolering med
celluloseﬁbre fra avispapir,
som isoleringsmaterialet Papiruld er produceret af, og
nordmændene er meget interesserede i, at byggerierne efterlader så lille et CO2fodaftryk som muligt.
- Det passer rigtig godt
på vores produkt, og derfor
regner vi også med at kunne få fodfæste og tiltrække

interesserede byggeﬁrmaer,
siger Claus Skov.

Samme set-up i Norge
I Danmark har Papiruld

Danmark et netværk af over
40 autoriserede isolatører,
som alle er uddannede i at
isolere med isoleringsmaterialet Papiruld.

- Det er målet at etablere
et lignende set-up i Norge.
Der ﬁndes allerede store,
veletablerede konkurrenter
på det norske marked, men
vi tror på, at der er et marked for vores Papiruld, og
vi har en målsætning om
at erobre to procent af markedsandelen på sigt, siger
Claus Skov.
Envinsu Norge har adresse i Drøbak lidt syd for Oslo. Ole J. Tveitan er ansat
som country manager. Det
danskproducerede
isoleringsmateriale
Papiruld
markedsføres under navnet
Envinsu uden for Danmarks
grænser.
Isoleringsmaterialet Papiruld har været produceret
af Papiruld Danmark siden
1989 og er veldokumenteret
i sin anvendelse til både renovering og nybyggeri.

