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Ny leder af Kongelyset

Ny adm. direktør for kraftvarme

Greve ansætter erfaren direktør

Karina Stegmann er tiltrådt som ny leder af daginstitutionen Kongelyset i Slagelse. Hun har hidtil været
souschef samme sted, hvor
hun blev ansat som pædagog
tilbage i 2009. Karina Stegmann er uddannet pædagog
og er lige nu i gang med en
efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi.
KFUM's Sociale Arbejde,
som Kongelyset er en del af,
hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer.
De kan eksempelvis være
ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i
misbrug og fattigdom, sårbare familier og andre, som

Et enigt ansættelsesudvalg
har udnævnt VEKS’ nuværende vicedirektør Morten Stobbe som ny adm.
direktør. Han afløser Lars
Gullev, som efter knap 25 år
fratræder direktørposten
ved udgangen af november.
Morten Stobbe er uddannet
civilingeniør og har før sin
tid i VEKS bl.a. været ansat
hos HOFOR som forsyningsdirektør for fjernvarme,
bygas samt Amagerværket.
Indtil da har Morten Stobbe arbejdet med ledelse og
projektledelse i flere rådgivningsfirmaer. I disse år
udvider VEKS fjernvarmeforsyningen blandt andet i

Administrerende
direktør fra Hillerød Forsyning,
Lone Byskov, bliver ny direktør i Greve Kommune.
Borgmester Pernille Beckmann ser frem til at arbejde
sammen med Lone Byskov.
- Lone Byskov er en tydelig
og erfaren leder, og det har
vi brug for i kommunerne.
Lone Byskov kan hjælpe os
folkevalgte med at tage kloge og ordentlige beslutninger, ligesom jeg er sikker på,
at hun vil skabe gode rammer for, at medarbejderne
kan løse deres mange opgaver, siger Pernille Beckmann (V) i en pressemeddelelse. Lone Byskov er oprindeligt uddannet arkitekt og
har derefter 15 års erfaring

Karina Stegmann.

Foto: pressefoto
står udsat. KFUM’s Sociale
Arbejde er en af Danmarks
største sociale diakonale
organisationer med over
170 institutioner og sociale
tilbud, 1.250 ansatte og 2.700
frivillige.

Nima Sophia Tisdall.

Foto: Sofie Flinth
tion. De to øvrige i finalefeltet er Neha Imtiaz Ullah, der
har stiftet Nordic Women
in STEM, som kæmper for
at få flere piger til at vælge
STEM-fagene (Videnskab,
Teknologi, Ingeniørvidenskab og Matematik) og den
frivillige forening Skateducate, som skaber et rum,
hvor der er plads til at turde
fejle i skateboardmiljøet.

Fejrer 10 år hos John Jensen VVS
Det startede som løs snak
på en gokartbane mellem
Lars-Christian Brask og
Jesper Leen Jensen. Men
allerede ugen efter blev
Lars-Christian medlem af
bestyrelsen og her 10 år senere, kan han fejre sit 10-års
jubilæum som bestyrelsesformand hos John Jensen
VVS. Lars-Christians rolle er at rådgive ledelsen og
klæde dem rigtigt på til at
træffe strategiske beslutninger, hvilket kræver gen-

Køge, hvor selskabet ejer og
driver Køge Kraftvarmeværk samt Tranegilde og
Køge Fjernvarme.

Ny mand til Royal Stage

Nomineret
til pris
Nima Sophia Tisdall, der
er vokset op i Snekkersten,
er nomineret til årets Pigepris 2022, som Plan Børnefonden uddeler i dag, d.
17. november 2022. Nima
Sophia Tisdall startede sin
første virksomhed allerede som 16-årig og var i 2018
med til at stifte virksomheden Blue Lobster, en digital
markedsplads, der forbinder fiskene direkte med
forhandleren. Hun er også
medstifter af ungdomsbevægelsen Saga, ligesom
hun hjælper kvindelige
iværksættere gennem start
up-skolen With Purpose.
Nima er også en del af Dansk
Erhvervs dommerpanel, der
har til formål at fremhæve
kvindelige iværksættere, og
så er hun blevet udpeget som
et globalt forbillede gennem
fonden The Obama Founda-

Morten Stobbe.

Foto: pressefoto

sidig tillid og et tæt samarbejde. Alligevel er det usædvanligt at sidde på posten så
længe, som Lars-Christian
har gjort det hos John Jensen VVS, og det er da også
den arbejdsgiver, han har
arbejdet længst for til dato.
- Jeg er vildt beæret over at
have stået i spidsen for bestyrelsen hos John Jensen
VVS de sidste ti år, og jeg
glædes virkelig over vores
gode samarbejde, udtaler
Lars-Christian.

Peter Buhl Thomsen er
blevet ansat som salgs- og
partnerchef i Royal Stage,
Hillerød. Hillerød er bestemt ikke ukendt for ham.
Han er født og opvokset i
byen, hvor han også bor, og
han har tidligere arbejdet
som salgs- og markedschef
på Politikens Lokalaviser,
Hillerødposten og Sjællandske Medier. Desuden
er han også aktiv i Hillerød
Events, som er paraplyorganisationen, der står bag
et hav af aktiviteter i samarbejde med kommunens
foreninger, som også får
overskuddet. Peter Buhl
Thomsen har de seneste
tre år arbejdet med digital
markedsføring som partner og CSO i Respons2Day.

NAVNESTOF?
Har jeres organisation en ny ansættelse,
forfremmelse eller ændring, I gerne vil fortælle
om? Så send en mail til erhverv@sn.dk

Udgivet af Sjællandske Medier - Trykt i selskabets trykkeri

Peter Buhl Thomsen.

Foto: pressefoto
I Royal Stage bliver opgaven
at sætte endnu mere gang i
arbejdet med Nordsjællands
største arena, skriver Royal
Stage i en pressemeddelelse.

NIRAS byder velkommen
til Preben Jørgensen som
ekspertisechef inden for
Grid & Power Transmission. Han skal indgå som
en central del af firmaets
strategiske indsats inden
for grøn energiomstilling
kaldet GREENsition. Det
betyder, at den nye eksper- Preben Jørgensen. Foto: NIRAS
tisechef skal stå i spidsen for
at etablere og opbygge nye kan med sin ekspertise på
muligheder for teknisk råd- tværs af værdikæden med
givning inden for el-distri- dygtige og engagerende
bution, el-transmission og kompetencer spille en nøgleintelligente energisystemer, rolle inden for energiomstilder spiller en vigtig rolle de linger, siger Preben Jørgennæste mange år som følge af sen. Preben Jørgensen er
den eksplosive vækst inden civilingeniør, har en ph.d.
for grøn energiomstilling. inden for elforsyning fra
Preben Jørgensen glæder DTU og en HD i organisation
sig til samarbejdet: - NIRAS og ledelse fra CBS.

Sparekasse ansætter erfaren privatkundechef i
Holbæk, nemlig Maise
Larnkjær. Maise kommer
fra en stilling i Dragsholm
Sparekasse og har herud-

og uddannelse som leder.
Hun har senest været administrerende direktør i Hillerød Forsyning, vicedirektør
i Københavns Kommune
og ejendomschef i Hillerød
Kommune.

Ny chef for bæredygtighed

Ny ekspertisechef i NIRAS

Ny privatkundechef

Lone Byskov.

Foto: Greve Kommune

over mange års ledelseserfaring, blandt andet som
filialdirektør i Arbejdernes
Landsbank i Kalundborg og
i Grønlandsbanken i Ilulissat på Grønland. I den nye
stilling ser Maise Larnkjær
især frem til at arbejde med
de gode kundeoplevelser.

Kemp & Lauritzen i Albertslund har pr. 1. november
sat yderligere fokus på den
grønne omstilling med ansættelsen af Louise Bjerregård Nielsen som bæredygtighedschef. - Vi kommer til
at sætte yderligere fokus på
ansvarligt forbrug, logistik
og produktion.
Og det kalder på flere vigtige indsatsområder som
blandt andet omlægning af
vores bilflåde, intelligent
ruteplanlægning, reduktion
af forbrug i egne bygninger,
brug af vedvarende energi,
bæredygtige materialer og
effektiv affaldshåndtering,
siger Louise Bjerregård
Nielsen.
Hun kommer fra en stilling som bæredygtigheds-

Louise Bjerregård Nielsen.
Foto: pressefoto
chef i Topsoe og har tidligere været ansat 17 år i Novo
Nordisk – blandt andet som
Senior Project Manager
(Corporate Communications) og Global Project Manager (Public Affairs).

ATP udpeger ny CFO
Pernille Vastrup er ny CFO
i ATP og tiltræder senest 1.
april 2023. Hun kommer fra
en stilling som CFO i Sampension, hvor hun tiltrådte i
2018 og kommer med knap 20
års erfaring fra finanssektoren. Dermed er hele ATP’s
koncernledelse på plads, efter at Martin Præstegaard i
sommer overtog rollen som
administrerende direktør.
Pernille Vastrup ser frem
til samarbejdet, der venter
forude: - Jeg glæder mig til
at samarbejde med mine
mange nye dygtige kolleger
og varetage CFO-posten for

Pernille Vastrup. Foto: ATP
en virksomhed med så stor
samfundsmæssig
betydning som ATP, siger Pernille
Vastrup i en pressemeddelelse.

- Jeg brænder for at skabe
de bedste løsninger til vores
kunder med udgangspunkt i
deres økonomi og drømme,
fortæller den nyudnævnte
privatkundechef.

Maise Larnkjær.
Foto: pressefoto
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Farum-virksomhed øger
omsætning med 600 procent
Edtech-virksomheden Shape Robotics
når sine børnsnoteringsmål hurtigere
end forventet

Efter tre særdeles begivenhedsrige kvartaler i 2022
inklusiv fire opjusteringer,
gennemført ledelsesskifte
og etablering af en række
stærke partnerskabsaftaler
ser den danske Edtech-virksomhed Shape Robotics med
base i Farum nu ind i kraftigt stigende omsætning og
overskud på driftssiden.
Shape Robotics har specialiseret sig i robotter til
undervisningslokalet.
- I de første ni måneder af
2022 har vi nået en omsætning på mere end 36 mio. kr.,
en vækst på godt og vel 600
pct. set i forhold til samme
periode sidste år, fortæller
direktør André Fehrn i en
pressemeddelelse.
- Samtidig kan vi vise et
positivt Ebitda i det seneste kvartal på 423.000 kr. og
forudser en markant forbedring af Ebitda for hele
året set i forhold til samme

Farum-virksomheden Shape
Robotics, som har specialiseret
sig i robotter til undervisningslokalet, overgår med det
seneste kvartalsregnskab deres
egne forventninger. Pressefoto

periode sidste år, fortsætter
André Fehrn i pressemeddelelsen.
Ebitda er et begreb, der
anvendes til at beregne en
virksomheds driftsrentabilitet. Det bliver ofte anvendt
til at sammenligne virksomheder og står for ’Earnings
before interest taxes depreciation and amortization’.

Overgår forventninger
I forbindelse med børsnoteringen fastsatte Shape Robotics sig et mål om at omsætte
for 55 mio. kroner i 2023. Nu
forventer ledelsen at overgå det oprindelige mål med
omkring 50 procent et helt
regnskabsår før tid.
- Vi kan efter dette kvartalsregnskab med sikkerhed sige, at vi kommer til
at realisere flere af vores
børsnoteringsmål fra 2020
allerede i indeværende
regnskabsår. Vi er i ledelsen

overbeviste om, at vi kommer til at fortsætte med at se
en eksponentiel vækst i de
kommende år, lyder løfterne
fra André Fehrn.
Ledelsen forventer ikke, at
selskabets faste udgifter vil
ændre sig væsentligt over
den næste periode, hvorfor

en opskalering i salget vil
fremover i højere grad ende
positivt på bundlinjen.

Indtager
nøgle-position
I takt med at verdens digitale kapacitet øges, er der
ifølge André Fehrn et sti-

gende behov for stadig højere niveauer af digitaliseret
uddannelse på tværs af alle
aldersgrupper.
Shape Robotics nøgleklare laboratorier bliver derfor
stadig mere populære - ikke
mindst i det nuværende hovedmarked.

- Vi har positioneret os
i en nøglerolle i den europæiske
uddannelsessektor med stærke strategiske partnerskabsaftaler,
konkluderer
direktøren
for den succesfulde Farum-virksomhed.

jesl

Få erhvervsrådgivning
tilpasset dig og din
virksomhed
Book et uforpligtende møde med Steen, og hør
mere om fordelene ved en full-service erhvervsbank.

Ring på 33 34 38 54.
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Er eksporten på vej væk?
Alle husker nok sloganet America First.
Det blev Donald
Trumps valgslogan,
som førte ham til
pladsen som verdens
mest magtfulde menneske. Det blev symbolet på en trend, der
havde kørt i flere år,
men for alvor blev
tydelig med den amerikanske nationalismes sejrsgang til Det
Hvide Hus.

eksporten mellem lande og
protektionismen i verdens
største økonomier er tidoblet på 10år. I samme periode
er vareimporten til verdens
20 største økonomier blevet
belagt med 10 gange flere
handelsrestriktioner.
I 2010 var det kun én procent af G-20 landenes vareimport, der var restriktioner på. I 2021 var det tal
steget til 11 procent, viser en
opgørelse fra World Trade
Organisation (WTO). Krigen i Ukraine har pustet til
gløderne, og derfor vil tallene formentlig være steget
markant i løbet af i år.
Det har store konsekvenser for en lille, åben økonomi
som den danske. Hvis der er
mange barrierer for at importere varer, kan det nemlig til sidst ikke betale sig
at importere, og i stedet må
man købe produkter internt
i landet. Mange SMV’er i
Danmark eksporterer til
andre lande, og derfor er det
rigtig dårligt nyt for dansk
erhvervsliv.

Forsøg på at åbne
Af Marlene Kongsted,
erhvervsjournalist
Den stigende nationalisme,
som vi ser komme til udtryk
i valgresultaterne i mange lande, har haft konsekvenser for virksomheders
mulighed for at eksportere
til andre markeder - noget
SMV’er i Danmark er dybt
afhængige af. Vil vi fortsat
kunne eksportere til resten
af verden?

Stigende barrikader
Efter Trumps store succes
har mange partier i hele
verden kopieret hans nationalistiske tilgang med
stor succes hos vælgerne.
I flere og flere lande vinder
partier frem, som ønsker
at værne bedre om deres
eget land og være mere uafhængige. Altså er landene
blevet mere protektionistiske. Det har betydning for

Gennem historien har der
været taget forskellige initiativer for at give den globale
handel bedre vilkår. Først
blev Det Indre Marked skabt
i EU og senere hen WTO.
- WTO havde som en global
frihandelsorganisation stor
succes gennem 90’erne og
00’erne med at fjerne handelsbarrierer i hele verden.
Det nød danske virksomheder rigtig godt af - ikke
mindst fordi, vores konkurrencedygtighed steg i netop
den periode. Dertil kom, at
danske virksomheder generelt var meget gode til at
udnytte de fordele, som den
øgede frihandel medførte,
fortæller Jens Kvorning,
Internationaliseringschef i
SMVdanmark.
Da vi kom et årti ind i det
nye århundrede, begyndte
det desværre at gå den anden vej for det åbne marked
,og blandt andet blev storpolitiske konflikter afgørende.

ErhvervsANALYSE
FAKTA

• Vil du høre flere erhvervshistorier?

Jens Kvorning er internationaliseringschef i SMVdanmark, hvor
han har det overordnede ansvar for SMVdanmarks internationaliseringsaktiviteter og eksportpolitiske arbejde. Foto: SMVdanmark

Storpolitiske
konflikter
Storpolitiske
konflikter
har konsekvenser for landes samhandel, og derfor
er både konflikten mellem
henholdsvis USA og Kina
og konflikten mellem EU og
Kina benzin på det handelsbarrierende bål. Her har EU
været eksportens redning.
- Vi skal være meget glade
for, at vi har EU som et stort
frihandelsområde tæt på os.
Det er meget afgørende for,
at danske SMV’er kan eksportere. Men der er ingen
tvivl om, at den økonomiske
vækst fortsat vil være større
i udviklingsøkonomierne i
Asien, fortæller Jens Kvorning.
EU er derfor en stor fordel for Danmarks SMV’er,
som giver dem adgang til et
stort frihandelsområde. Det

Mange SMV’er i Danmark er dybt afhængige af at kunne eksportere til udlandet. Foto: Stock

ændrer dog ikke ved, at de
stærkt voksende asiatiske
økonomier også er vigtige
handelsområder.
- Derfor er det vigtigt, at
EU i mangel på et troværdigt WTO er gået i gang med
at lave bilaterale aftaler
med de store økonomier som
Japan, Sydkorea, Canada,
Australien og forhåbentlig
snart Indien og Kina, fortæller Jens Kvorning.

• Find vores podcast
Erhverv og Samfund i din
podcast-app. Her får du
indsigt i erhvervsemner
der påvirker din dagligdag - grøn omstilling,
integration, diversitet,
lokalsamfundet, psykisk
helbred samt meget
mere, kommer nemlig til
udtryk i praksis i erhvervslivet.
Jeg, Marlene Kongsted,
er din vært, og jeg vil
altid gerne høre fra dig,
hvis du har feedback eller
forslag til emner på Marlene.Kongsted@sn.dk

Stiger
protektionismen i
Danmark?
På trods af de mange kriser, som erhvervslivet skal
agere i, er der stadig større
mangel på hænder end kunder. Det betyder, at trods det
stigende antal konkurser
er vores erhvervsliv endnu
ikke i en stor erhvervsøkonomisk krise. Selvom det

Trods kriser går det stadig godt for dansk erhvervsliv. Foto: Stock

skulle komme så vidt, ville
det ligne Danmark dårligt
at bygge barrikader op om
os selv.
- Vi er vokset op med at
leve i en åben økonomi og de
fleste forstår, at frihandel
er til fordel og ikke ulempe
for os. Det ligger på rygmarven hos danskerne, at vejen
frem ikke er at lukke sig om
os selv, fortæller Jens Kvorning.
Vi har i mange år haft
mangel på hænder inden for
flere faglærte områder. Derfor har danske virksomheder nydt godt af udenlandsk
arbejdskraft. Det ser ikke ud
til at ændre sig lige foreløbig
med store årgange, som går
på pension, mens alt for få
unge vælger en faglært uddannelse. Derfor vil det også
for fremtiden være fundamentalt for danske virksomheder at kunne rekruttere
arbejdskraft fra udlandet.

Lad jer ikke skræmme
Protektionismen skal dog
ikke skræmme SMV’er, mener Jens Kvorning.
- Eksport er en fantastisk
mulighed for at udfordre sig
selv til at blive bedre på alle
planer. Lykkes man med at
blive eksportør, vokser ens
virksomhed i gennemsnit
4-5 gange hurtigere. Det
kommer blandt andet af, at
man bevidst vælger at lade
sig udsætte for større konkurrence, når man går ud
på fremmede og meget større markeder, fortæller Jens
Kvorning.
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Kære nye regering
- tag venligst hånd om de
selvstændige erhvervsdrivende
Rundspørge fra Frie
Selvstændige: 95
procent af medlemmerne mener,
at indefrysningsordningen ikke er
den rette løsning

Foto: Adobestock

Af Bendt Nolsøe,
Forretningschef
Frie Selvstændige
Den 1. november gik vi til
valg - og os i Frie Selvstændige - med et håb om, at en
ny regering vil tage endnu
mere afsæt i de selvstændige
interesser, end tilfældet har
været i de seneste år.
Vi er afhængige af iværksætteri og nye virksomheder, og at disse får mulighed for at spire og vokse til

SYNSPUNKT

gavn for dansk erhvervsliv.
Lige nu er mange selvstændige erhvervsdrivende udfordret på likviditeten. Mange mindre virksomheder er ved - eller har
måske netop afdraget på
gælden, som de optog i pandemitiden – hvorefter de

så nu lander i en ny gældsspiral, for at kunne betale
deres elregning, som på
det seneste har nået højder
som ingen troede var mulige.
Politikerne holder løbende skåltaler om, hvor
vigtigt det er, at vi bevarer
den lille købmand i lokal-

miljøet, for det er med til
at holde gang i et ellers uddøende lokalsamfund, som
vi jo alle så gerne værner
omkring.
Selv om der er konsensus
i det politiske system omkring indefrysningsordningen, og at man inden valget
nåede til enighed herom - så

mener de selvstændige erhvervsdrivende noget helt
andet.
I en rundspørge blandt
Frie Selvstændiges 14.000
medlemmer svarer 95 procent, at det ikke er er den rette løsning. Hele 40 procent
siger, at de vil være nødsaget
til at stifte mere gæld og 10
procent, at de må lukke deres forretning. Det er absolut ikke nogen gunstig situation – slet ikke for Danmark.
I lyset af at energiudgifterne ser ud til at forblive i et
unaturligt højt leje, håber
jeg inderligt, at den nye regering vil tage den eksisterende indfrysningsordning op
til revision – det må og skal
kunne gøres anderledes så
gælden ikke ender i en sneboldeffekt, hvor sidste udvej
bliver at lukke egen virksomhed.

Bendt Nolsøe,
Forretningschef
Frie Selvstændige
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»Jeg er overbevist om, at det er
en af de bedste lærepladser i
landet. Det er et lille firma hvor
der kun er mester, svend og
jeg (lærling).« - Sådan starter
Brian Grubers nuværende
lærling, Peter sit brev, hvor han
indstiller Gruber El-teknik til
prisen for årets bedste læreplads. Foto: Kevin Lundgreen
Frederiksen

Nomineret for syvende gang: - For
mig er det vigtigste deres uddannelse
Gruber El-teknik er for syvende gang nomineret til finalen om prisen for årets bedste
læreplads. Brian Gruber der har startet firmaet har uanede mængder af erfaring som
han med glæde lærer fra sig, til dem der er
interesserede. Vi har talt med ham om, hvorfor det er vigtigt med en god læreplads, hvordan man er en god læreplads og hvordan det
føles at være nomineret for syvende gang.

Af Kevin Lundgreen
Frederiksen
Brian Gruber er 51 år gammel og bor i Ålsgårde. Han
har været i byggefaget i over
tredive år og har været selvstændig siden 2007, hvor han
startede sit firma Gruber
El-teknik. Firmaet håndterer
alt indenfor renovering, nyinstallation, vandskader og el.
- Der er faktisk ikke noget,
som vi som sådan ikke rigtigt roder med. For mig er
det vigtigste, at man har en
kunde, der er glad, når man

går ud af døren, og at man
kan fornemme at de er glade
for en. Det er vigtigt, at man
har tid til at snakke med
kunderne også, siger Brian
Gruber.
De første mange år var
Gruber El-teknik en enkeltmandsvirksomhed. Det var
først meget senere, at Brian
besluttede at han ville give
sin viden videre til lærlinge.
Han har selv ufatteligt mange efteruddannelseskurser,
ifølge ham selv er han nok
oppe på omkring halvtreds.
For ham er det vigtigt, at
man udvikler sig og rykker

sin viden. Det er også derfor han sætter en stor ære i
at uddanne lærlinge i hans
firma, og for nyligt blev firmaet nomineret til årets
læreplads for syvende gang
i træk.
- For mig er det vigtigste
deres uddannelse. Den dag
de er færdige, der vil jeg gerne have, at de for det første
har en bred viden om el-faget, og at de har fået lov til at
prøve en masse forskellige
ting. Dernæst vil jeg også
gerne have, at de kan se tilbage på en god læreplads,
hvor de har kunne udvikle
sig, og hvor de ikke har følt
sig som et lønnummer - men
at de rent faktisk kan identificere sig med at være en
del af virksomheden, siger
Brian.

Vi udvikler os kun,
hvis vi bliver skubbet
til kanten.
For Brian Gruber er en god
læreplads et sted, hvor de
unge mennesker, der kommer ind og gerne vil lære får
tid til at lære. Det skal være
et sted, hvor de har tid til at
prøve ting, de skal have tid
til at fejle, og de skal have

»

Der er ingen
tvivl om, at de ord
han skrev, det var
det, der gjorde den
store forskel. Vi har
været nomineret
mange gange, men
vi har aldrig vundet
den. Nu er det gået
hen og blevet sådan,
at vi vil se, hvor
mange gange, vi
kan være nomineret
uden at vinde,
ligesom Leonardo
DiCaprio med
Oscaren

Brian Gruber

muligheden for at lære af
deres fejl. Udover det, så er
det også vigtigt for Brian,
at hans lærlinge kan se dem
selv som en del af virksomheden.
- For mig handler det ikke
om at vi skal veksle - vi skal
selvfølgelig tjene til dagen
og vejen, så vi kan betale
nogle lønninger og vores
udgifter. Men det er ikke

sådan, at vi jager et bedre
resultat år efter år, fordi det
er skruen uden ende. Jeg vil
meget hellere have nogle
medarbejdere, der er glade
for at gå på arbejde og glade
for det, de laver, siger Brian.
For mig er det vigtigt, at jeg
kan motivere de unge mennesker til at have lyst til at
være videbegærlige, fordi i
sidste ende, så gavner det jo

På Gruber El-teknik laver lærlingene så meget som muligt, så de
lærer så meget som muligt. Hvis det står til Brian Gruber, så vil
han helst lave så lidt af elektriker-arbejdet som muligt, når de er
ude. Det er dog ikke, fordi han er doven, men fordi han gerne vil
lære sine lærlinge at være selvstændige. Foto: Privatfoto
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Hos Gruber El-teknik går de meget op i at lærlinge ikke ser sig
selv som et lønnummer men, at de rent faktisk kan identificere sig
med virksomheden. Den tidligere lærling Alex, deltager stadig til
firmaets julefrokoster og andre arrangementer. Foto: Privatfoto

• Gruber El-teknik,
Botoften 12, Boderne,
Ålsgårde
• Stiftet i 2007
• Indehaver Brian Gruber
• Firmaet består af mester,
en svend og en lærling.
• Løser elopgaver
indenfor renovering,
nyinstallation, vandskader og el.
• Siden Brian Gruber
begyndte at uddanne
lærlinge, har han oplært
fire.
• Nomineret til ”Årets
Læreplads” syv gange.

mig. Jo mere de lærer i starten af deres læretid, jo mere
får jeg også ud af dem til
sidst fordi jeg kan give dem
nogle opgaver, som de måske bliver lidt udfordrede af,
men når de så har løst dem,
kan de stå med den der oplevelse af, at de kan sige »jeg
gjorde det sgu«, siger Brian.

Hvordan føles det at
blive nomineret for
syvende gang?
Brian har oplært fire lærlinge, og han kan tydeligt
se, at hans metode har båret
frugt. En af de tidligere lærlinge, der nu går på installatør-studiet, har kontaktet
Brian og spurgt, om han
vil være hans mentor. Den
seneste lærling, som Brian har udlært, er Peter, der
skrev det brev, der gjorde,
at virksomheden blev nomineret til årets læreplads for
syvende gang.
- Jeg blev selvfølgelig glad
for nomineringen, men jeg
blev allermest glad for det,
som Peter havde skrevet. Der
er ingen tvivl om, at de ord
han skrev, det var det, der
gjorde den store forskel. Vi

har været nomineret mange
gange, men vi har aldrig vundet den. Nu er det gået hen og
blevet sådan, at vi vil se, hvor
mange gange, vi kan være
nomineret uden at vinde, ligesom Leonardo DiCaprio
med Oscaren, siger Brian og
griner, inden han fortsætter:
- De første par år ville jeg
gerne vinde den, men nu er
det er ikke prisen, der er vigtig for mig. Det, der er vigtigt
for mig, er, at mine kunder
kommer tilbage. Uden dem
eksisterede jeg ikke, og uden
dem havde jeg ikke lærlinge
- de er skyld i, at jeg kan gøre
det, jeg gør.
Udover glade kunder, går
Gruber El-teknik meget op i
at arbejde med unge.
- Der er noget livsbekræftende i at have med de unge
mennesker at gøre. Om
Peter bliver den sidste, det
ved jeg ikke. Jeg har sagt til
mig selv før, at nu skal jeg
ikke have flere, men så er
der kommet en ny kort efter. Men jeg sørger for kun
at have en ad gangen. Vi vil
hellere have noget kvalitet
end noget kvantitet ud af
dem.
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Jeg elsker at
skabe og se
det vokse
Charlotte Biehl
savnede nogle
smykker, som hun
selv ville gå med og
stiftede byBiehl.
Fokusgrupper
hjælper med at vælge
designlinjen.

PortrætINTERVIEW
Af Marianne Due
Et smykke skal kunne holde længe, og det skal minde
dig om gode oplevelser eller
mennesker, du holder af.
Sådan har smykkedesigner
og stifter af smykkebrandet
byBiehl, Charlotte Biehl det
for eksempel med sit Longines-ur, der klassisk pryder
hendes venstre håndled. Det
fik hun af sin far i kandidatgave og derfor får de ofte en
kærlig tanke, når hun tjekker, hvad klokken er.
Det er en smuk efterårsdag med klar og kølig
himmel og gyldne blade på
træerne. Charlotte Biehl
har netop taget imod hjemme i privaten sammen med
husets vagtsomme men
logrende cockerspaniel og
familiens yngste sovende i en hængende vugge i
køkkenet. Charlotte Biehl
sætter sig ved spisebordet
for at fortælle om sin iværksætterhistorie og samtidig
forsøge at få sig lidt morgenmad, mens den lille stadig sover. Hun er CEO og på
barsel, og sådan var det faktisk også for 13 år siden, da
hun traf beslutningen om
at blive selvstændig.
- Jeg stiftede byBiehl og begyndte at bygge virksomheden, da jeg første gang var på
barsel, for jeg har altid vidst,
at jeg skulle være iværksætter. Jeg elsker at skabe, og se
det vokse, fortæller Charlotte Biehl.

Samler ideer i en bog
Hun har altid har en bog
med sig, hvor hun skriver
sine ideer ned, og når hun
kiggede i bogen, kunne hun
se, at det med smykkerne gik
igen.
- Jeg syntes, der manglede
nogle smykker, som jeg selv
ønskede at gå med. Femini-

ne, tidløse, i god kvalitet og
til at betale, siger hun.
Charlotte Biehl er også
optaget af den betydning
ens smykker har for os
hver især, fordi et smykke
både rummer relationer til
andre mennesker og historien om den gang, man fik
dem, men smykkerne fra
byBiehl er ikke kun en del
af individuelle historier.
De indgår også i vores fælles værdier, for det at være
tæt på naturen har stor
betydning for virksomhedens stifter.
- Jeg er vokset op på et nedlagt landsted ved Sorø, hvor
min mor dyrkede økologiske
grøntsager, længe før man
overhovedet begyndte at
tale om økologi, så det med at
gøre noget godt for planeten
har jeg med mig fra barnsben, fortæller Charlotte Biehl, der siden 2020 har produceret alle sine smukker i
genbrugs sølv- og guld.
Den del af smykkebrandets
historie vender vi tilbage til.

Måtte lære alt det
praktiske
Tilbage i 2010 arbejdede
Charlotte Biehl som strategisk rådgiver i konsulenthuset The Boston Consulting Group, men et halvt år
efter sin første barsel sagde
hun sit job op for at forfølge
iværksætterdrømmen. Udsigten til at stifte familie og
drive virksomhed på samme tid skræmte hende ikke.
Som konsulent var hun vant
til lange arbejdsdage, og
kontakten med internationale kunder, der arbejdede
med luksusvarer og smykker, havde givet hende et
godt indblik i branchen.
- Men alt det praktiske om,
hvordan man startede en
smykkevirksomhed og fik
startet en produktion op, det
var noget, jeg måtte lære fra

bunden, fortæller Charlotte Biehl, der siden hun var
barn, har været parat til at
arbejde hårdt for at nå sine
mål.
Charlotte Biehl gik i gang
med at designe den første
kollektion. Hun er uddannet cand. merc fra CBS men
har altid været glad for at
designe sine egne smykker,
og da den første kollektion
var klar, rejste hun til Thailand for at finde de guldsmede, der skulle producere
smykkerne. I begyndelsen
klarede hun alle opgaverne
selv hjemme fra privaten, og
virksomheden voksede stille og roligt.
I dag har virksomheden
over 30 ansatte med hovedkontor i Hellerup, tre danske butikker, butik i Norge
og har siden foråret været i
på vej ind på det tyske marked.
- Det at være iværksætter er som en rutschebane.
Der er mange gange, hvor
det går op og mange gange,
hvor det går ned. Heldigvis
går det som regel op, efter
det har gået ned, fortæller
Charlotte Biehl om livet som
iværksætter, hvor særlig
coronasituationen var udfordrende at håndtere.
- Alting var så usikkert
og så hele kommunikationsøvelsen overfor et team,
hvor mange var hjemsendt,
husker Charlotte Biehl, da
hun bliver spurgt om, hvad
der har været sværest undervejs.
- Men der er også masser af
glæder. Alle vores små sejre
som at se byBiehl vokse. At
møde kvinder, der er glade
for deres smykker. At have
et fantastisk team - og stoltheden over at få Gazellepris
nr. 5 i træk, fortæller hun.

Tester alt
Efter cirka seks år som

»

Som iværksætter har man
pligt til at forsøge
at gøre noget af det,
som betyder meget
for en. For mig
betyder det meget,
at vi prøver at passe
på vores planet
til de næste
generationer,
så derfor går jeg
personligt meget op
i vores grønne rejse
Charlotte Biehl

iværksætter, nåede virksomheden et særligt vendepunkt, og det var da byBiehl lancerede kollektionen
“Beautiful World” med
halskæde, hvor vedhænget
udgør en lille jordklode.
Kunderne var vilde med serien.
- Jeg arbejder måske lidt
anderledes end andre designere på grund af min
baggrund i konsulentverdenen, for jeg går meget op i at
teste alt. Blandt andet tester
vi alle designs, før de bliver
lanceret, så vi er sikker på,
at det er noget, som falder i
kundernes smag. Man bliver så meget klogere, når
man hører kundernes input,
fortæller Charlotte Biehl og
viser en bakke af med variationer over en kommende
kollektion.
Hun designer stadig smykkerne selv og finder bl.a. inspiration i naturen. Det kan
være for eksempel være linjerne i et blad fra et træ.
Når en kollektion er klar,
så rækker byBiehl ud til

kunderne via de sociale medier, via smykkebrandets
forhandlere hos guldsmede
i Danmark og Norge og i de
særlige flagskibsbutikker.
- Vi arbejder rigtig meget
med de sociale medier, men
vi oplever også, at mange
kunder vil se og mærke
smykkerne fysisk. Så for os
er begge kanaler vigtige,
fortæller hun.

Den grønne rejse
Og så er der det, som Charlotte Biehl betegner som
“den grønne rejse”. Siden
2019 har byBiehl deltaget i et
projekt, hvor der bliver plantet mangrovetræer på Madagaskar og i Indonesien for
hvert solgt smykke i virksomhedens Jungle Ivy-kollektion. Mangrovetræer optager 50 gange så meget CO2
som andre tropiske træer og
er med til at modvirke jorderosion, og byBiehl har i løbet
af perioden været med til at
plante mere end 60.000 træer. Og siden 2020 har smykkerne fra byBiehl været
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• byBiehl,
Gersonsvej 7, st.,
Hellerup
• Smykker
• Butikker i København,
Lyngby og Oslo
• Stifter og direktør
Charlotte Biehl
• Resultat 2021 (2020):
689.676, kr.
(2.054.552,- kr.)
• Antal ansatte:
Mere end 30

Charlotte Biehl savnede smykker, som hun selv ville gå med
og besluttede sig for at stifte
sit eget smykkebrand. Foto:
Allan Nørregaard

lavet af genanvendt sølv og
guld.
Det seneste initiativ på byBiehls grønne rejse er, at de
sammen med organisationen Plastic for Change fjerner et kilo havbundet affald
for hvert smykke solgt fra
deres Ocean Flow kollektion.
- Som iværksætter har
man pligt til at forsøge at
gøre noget af det, som betyder meget for en. For mig betyder det meget, at vi prøver
at passe på vores planet til de
næste generationer, så derfor går jeg personligt meget
op i vores grønne rejse, fortæller hun og fortsætter:
- Det handler om at tænke
grønt hele vejen rundt. Lige
fra sølvet og guldet i smykkerne til at bruge bionedbrydelige plastposer til at
opbevare smykkerne i eller
lade være med at producere
noget, hvis ikke vi kan gøre
det på en ”grøn” måde. Jeg
har for eksempel nægtet at
lave brochurer, hvis ikke de
kunne laves af FSC papir.

De genanvendte materialer køber byBiehl fra selskaber, som har specialiseret
sig i at indsamle ædelmetaller og smelte dem om,
men virksomheden samler
også selv sølvsmykker ind
fra sine kunder, der får gavekort til nye smykker som
tak.
- Vi kræver naturligvis
certifikater på alt, og vi kan
se, at det betyder noget for
både vores medarbejdere og
vores kunder.

Vil være globale
Charlotte Biehl har etableret sin virksomhed sammen med sin mand, Carsten
Olesen, der også er en del af
teamet.
Der har løbende været
overvejelser om de skulle
have investorer, men de har
indtil videre valgt at lade
virksomheden vokse organisk og beholde ejerskabet
selv.
- Vi har altid drevet virksomheden lidt konservativt
på den måde, at vi skulle tje-

ne en krone, før vi investerede en krone, men i de seneste
år har vi investeret en del i
udvidelse af organisationen
og i nye butikker, fortæller
Charlotte Biehl, der har en
drøm om at byBiehl en dag
er et globalt, kendt smykkebrand.
Foreløbig er det gået meget
godt med vækst de seneste
fem år, men nu giver verden
igen iværksættere og virksomheder noget modstand,
så det er endnu ikke til at
vide, om 2022 også bliver et
år med vækst.
- Verden ser jo lidt anderledes ud for tiden med lav forbrugertillid og inflation. Vi
har da også kunnet mærke,
at alting er blevet dyrere lige
fra
fragtomkostningerne
til
smykkeproduktionen,
æskerne til smykkerne og
dollarkursen har heller ikke
været i vores favør, men indtil videre er omsætningen
vokset igen i år – og så håber vi på en god julehandel,
siger Charlotte Biehl med et
smil.

Charlotte Biehl er
CEO og på barsel
med familiens
yngste, Noah.
Foto: Allan Nørregaard

Hvilken bog har du
senest læst?
Jeg får desværre ikke læst så meget for
tiden, da tiden er knap med en lille baby,
to andre børn og et firma, som skal passes
samtidigt
Hvordan kobler du fra og holder fri?
Jeg elsker at komme udenfor – enten
løbe eller gå en tur eller lave noget havearbejde.

Der kan hjernen få et lille frirum og
koble helt fra
Hvem inspirerer
dig og hvorfor?
Der er rigtig mange mennesker, som inspirerer mig. Lige fra nære venner, bekendte til store personligheder. Jeg bliver oftest inspireret af folk, som gør noget
med stor passion og som virkelig gør sig
umage og er dygtige indenfor deres felt
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Her ligger et af nordeuropas
største værksteder til lastvogne
SCT Transports
nye transportcenter rummer flere
virksomheder bl.a.
lastbilværkstedet
Nordsjælland Diesel,
der også tager
eksterne kunder ind.

Af Marianne Due
Hver dag kan du møde omkring 250 grønne lastbiler
fra SCT Transport rundt
omkring på de sjællandske
veje, og når arbejdsdagen er
forbi, så kører halvdelen af
dem hjem for at parkere på
virksomhedens nye transportcenter i Farremosen i
Allerød.
Inden lastbilerne køres
hen til en p-bås, kan de køre
en tur igennem den nye vaskehal, der kan spule og børste en lastbil ren på under
fire minutter ved hjælp af
regnvand, som er samlet fra
områdets tage og overflader.
Vaskehallen genbruger også
regnvandet, inden det ryger
videre ud i kloaksystemet.
- Tidligere spulede og vaskede chaufførerne selv deres biler. Det skete som det
sidste efter en lang arbejdsdag ofte til dyr overtid, og
de blev ikke altid gjort helt
rene, så det var en kæmpe
omkostning. Nu kan de køre
bilen igennem vaskehallen
og få den vasket på få minutter, siger adm. dir. Hanne
Bødker-Petersen.
- Det er dejligt, at vi kan
møde med rene, pæne biler
ude hos kunderne, og så holder de også længere, siger
hun.

Også for
eksterne kunder
Transportcentret
huser
også et af Nordeuropas stør-

Adm. dir. Hanne Bødker-Petersen er tredje generation i SCT Transport. Den daglige ledelse består også af hendes bror koncerndirektør Henning Christiansen, hendes søn
direktør for salg Christian Bødker-Petersen og direktør for Remco, Kristian Lund Johansen.
ste værksteder for lastvogne, Nordsjællands Diesel
med porte ind til 26 værkstedspladser, hvor 40 mekanikere og lærlinge har deres
arbejdsplads, og inden længe etablerer virksomheden
Remco et nyt jordbehandlingsanlæg, der kan modtage jord, grus og materialer
fra byggepladser, som bliver
miljøbehandlet og knust, så
det kan genbruges.
Både anlægget, værkstedet og vaskehallen er også
åbent for eksterne kunder,
fortæller adm. dir. Hanne
Bødker-Petersen.
- Ja, vi vil rigtig gerne tage

To mand betjener den nye vaskehal, som kan gøre en lastvogn ren
på mindre end fire minutter. SCT Transport har i alt 350 medarbejdere. Foto: Allan Nørregaard

imod kollegaer og kunder
fra nærområdet. Op til 25
procent af vores kapacitet
kan bruges af eksterne kunder, siger Hanne Bødker-Petersen.

Nordsjællands
Erhvervspris
Hun er tredje generation i familievirksomheden og kunne i sidste uge sammen med
den øvrige daglige ledelse,
hendes bror koncerndirektør Henning Christiansen
og hendes søn direktør
Christian Bødker-Petersen
modtage
Nordsjællands
Erhvervspris, der hvert år
uddeles af Nordea og Frederiksborg Amts Avis.
Det var Helene Roslev,
områdedirektør
Nordea
Erhverv Nordsjælland og
chefredaktør Palle Høj fra
Frederiksborg Amts Avis,
der præsenterede årets vinder i et felt med 13 indstillede
kandidater, hvor møbelvirksomheden Fritz Hansen fra
Allerød og loppesupermarkedet Kirppu fra Hillerød
også nåede finalen, men
SCT Transport nåede helt til
tops.
- Virksomheden har med
udflytning til deres nye domicil i Farremosen i Allerød
Kommune ikke blot tilpasset sig nye vilkår, men også
i særdeleshed sat fokus på

»

bæredygtighed og den grønne omstilling, som er tænkt
ind i den daglige drift, fremhævede Palle Høj fra indstillingen.

Vi vækster
stadig i omsætning,
indtjening og bund- Synergi
SCT Transport har haft holinje, fordi vi er gode vedsæde i Gilleleje i 90 år
med afdelinger i Hillerød
til det, vi baserer
og København men samleos på. Vi har ikke
de alle aktiviteter i det nye
spredt os ud over for domicil i begyndelsen af
mange opgaver, men september, hvor Hanne Bødker-Petersen,
koncerndifokuserer på grund- rektør Henning Christianvirksomheden, der sen, direktør for salg Christian Bødker-Petersen og dihandler om at
rektør for Remco, Kristian
Lund Johansen har store
servicere
til synergien
entrepenørbranchen forventninger
ved at have samlet virksommed transport.
hederne et sted.

Hanne Bødker-Petersen,
adm. direktør

- Det er en stor styrke, at vi
har vores eget. Vores biler
skal ikke holde unødigt stille, fordi vi kan selv kan bygge bilerne op og udføre alle
reparationer også udenfor
normal arbejdstid, fortæller
Hanne Bødker-Petersen.

De største i branchen
Virksomheden har i år modtaget 30 nye lastbiler direkte fra Volvofabrikkerne i
Sverige. Når de er klar til
at udføre opgaver for SCT
Transport, så vil de i gennemsnit køre 500 kilometer
om dagen. Det bliver til næ-

sten en million kilometer,
inden lastbilerne er færdige hos SCT Transport efter
fem-seks år.
Transportvirksomheden
er den største indenfor entrepenørbranchen og kører med entreprenørbiler,
byggematerialer bl.a. også
grus fra egne grusgrave,
containere, maskiner og
alle typer kranbiler rundt
omkring til og fra byggepladser på Sjælland. Lastbilerne kører overskudsjord
bort og med det kommende
jordbehandlingsanlæg kan
SCT Transport selv dække
de fleste opgaver i værdikæden.
Det nye, flotte domicil bliver dermed det synlige bevis på den turnaround, som
SCT Transport begyndte på
i 1990erne. Virksomheden
havde på det tidspunkt en
eksportafdeling, der blev
solgt fra, og i stedet blev der
arbejdet med at vækste både
organisk og gennem opkøb
af lastbiler og andre virksomheder.
- Vi fastholdt udviklingen
også gennem finanskrisen,
og de mange grønne lastbiler på vejene blev på det tidspunkt et signal om, at vi var
gået styrket igennem krisen
og at vi er markedsledende,
fortæller Hanne Bødker-Petersen.
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af det nye hovedkvarter.
Bygningernes fundament,
parkeringspladser og køreområder ligger for eksempel
ovenpå 50.000 tons stabilt
grus, der er byggerester fra
det gamle Carlsberg i Valby
og 90 procent af al invetar i
kontorbygningen er købt
brugt.
- Vores biler udleder CO2,
Ja men vi vil være kendt for
at have en bæredygtig og
grøn profil, så det prøver vi
på alle andre områder ved
at være fornuftige med ressourcerne, have solceller
på taget, styring af energirigtig belysningen og bruge
genbrugspapir, for blot at
nævne enkelte tiltag fortæller Hanne Bødker-Petersen.

Omhu og omtanke

Fra venstre er det koncerndirektør Henning Christiansen, SCT Transport, Helene Roslev, områdedirektør Nordea Erhverv Nordsjælland,
adm. dir. Hanne Bødker-Petersen, SCT Transport, kunstner Louise Lagoni, chefredaktør Palle Høj, Frederiksborg Amts Avis og direktør
for salg, Christian Bødker-Petersen, SCT Transport. Foto: Allan Nørregaard

- Vi vækster stadig i omsætning, indtjening og
bundlinje, fordi vi er gode
til det, vi baserer os på. Vi
har ikke spredt os ud over
for mange opgaver, men fokuserer på grundvirksomheden, der handler om at
servicere entrepenørbran-

chen med transport siger
direktøren.

Vigtige værdier
I det nye hovedkvarter kan
gæster bl.a. se en stor planche med SCT Transports
værdier, som kaldes “The
Big SCT Five”. Det er vær-

dier, som handler om miljø,
sammenhold, kunder, omkostninger og krav. Alle fem
værdier er vigtige forklarer
Hanne
Bødker-Petersen,
men som transportvirksomhed, der flytter rundt
med grus og jord, så er det
nødvendigt at have dygtige

miljøspecialister ansat til
at sikre, at SCT Transport
lever op til alle krav og at
være i dialog med myndighederne.
Mindst mulig miljøbelastning har også været et mål
i forbindelse med opbygningen og indretningen

Det er også slut med at hente
plastikkuglepenne fra kontorlageret.
- I forbindelse med flytningen skulle jeg rydde en skuffe, og der fandt jeg min mors
gamle
Parker-kuglepen
med hendes navn, Eva Christiansen, så da alle skulle
onboardes og flytte ind på
deres nye arbejdspladser fik
hver medarbejder en æske
med en kuglepen med deres
navn, fortæller Hanne Bødker-Petersen.
- Det kan godt være, at det
er en lille besparelse, men
mange bække små gør en
forskel, og det gør det også,
når vi sammen viser omhu
og omtanke, siger hun.
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• SCT Transport, Bøgeholm Allé 4, Allerød.
• Cirka 250 lastvogne, der
kører med jord grus og
stenmaterialer, containervogne, maskintransport, alle typer kranbiler
til entreprenøropgaver
primært på Sjælland.
• 350 ansatte, heraf cirka
250 chauffører.
• Ledelse: Hanne Bødker
-Petersen, adm. direktør,
Henning Christiansen,
koncerndirektør og
Christian BødkerPetersen, direktør for
salg.
• Transportcentret
rummer også søsterselskaberne Nordsjællands Diesel, der er en
af nordeuropas største
lastbilværksteder og
Remco ressourcecenter, som skal bygge et
jordbehandlingsanlæg på
området.
• Modtager af Nordsjællands Erhvervspris 2022
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Jo flere penge du tjener på bæredygtighed, desto bedre for verden
Flere og flere
virksomheder
omfavner cirkulær
økonomi og oplever
betydelig vækst.

Bæredygtige virksomheder skal
netop være gode til at tjene
penge for at kunne gøre en reel
forskel og påvirke markedet.

Af seniorforretningsudvikler Nicholas
Mohr Krøyer
Der ulmer en generel opfattelse blandt mange virksomheder, at bæredygtighed og
indtægter er modsætninger.
Altså, at grønne og samfundsansvarlige iværksættere ikke må tjene for mange
penge, og etablerede virksomheder ikke kan, eller må,
kapitalisere på bæredygtighed. Det er en klar misforståelse. Med de rigtige forretningsmodeller kan der tjenes
mange penge på bæredygtighed endda til gavn for verden.
Jeg møder omkring 100
virksomheder om året, og
det er min erfaring, at de
iværksættere, som tager

SYNSPUNKT

udgangspunkt i miljø- og
samfundsansvar, ikke er
komfortable med at presse
på med salg og øge indtægtskilderne: I stedet for at fokusere på forretningen er al
fokus rettet mod bæredygtig
produktudvikling.
Men iværksætterne skal
have fokus på forretningen,
for jo flere penge de tjener,
des mere fjernes konventionelle produkter og services

fra markedet, hvilket jo er til
fordel for virksomheden og
samfundet. Mere bæredygtige virksomheder skal netop
være gode til at tjene penge
for at kunne gøre en reel forskel og påvirke markedet.
Omvendt ser jeg konventionelle virksomheder være
tilbageholdne i forhold til
bæredygtighed, fordi de
tror, at bæredygtighed er
en opgave for HR-eller kom-

munikationsafdelingen. Det
er det også, og en autentisk
bæredygtighedsfortælling
kan skabe stor opmærksomhed, men først og fremmest
skal bæredygtighed ses som
en
forretningsmulighed,
der kan gøre virksomheden
modstandsdygtig.
Jeg ser flere og flere virksomheder, der omfavner cirkulær økonomi og dermed
oplever betydelig vækst.

Men det kræver mod og omstilling. For eksempel går
en virksomhed, der producerer vandrensningsanlæg,
så langt som at tilbyde deres
anlæg gratis. I stedet for betaling for anlægget, modtager
virksomheden betaling for
den energi- og driftsbesparelse, som kunden får ved at
udskifte det gamle anlæg.
Kundens udgifter forbliver
de samme, men har nu et nyt
og forbedret anlæg. Anlægget bliver dermed betalt over
en kort årrække, men efterfølgende står virksomheden
til fortsat at tjene penge.
Jeg anerkender fuldt ud,
at virksomheder er vidt forskellige, og det kan være
svært at se en oplagt cirkulær forretningsmodel. Men
med EU’s Grønne Pagt, der
indeholder mange cirkulær
økonomiske tiltag, både med
lov og økonomisk støtte, bør
det ikke ignoreres.

Nicholas Mohr
Krøyer arbejder
som seniorforretningsudvikler
i Erhvervshus
Hovedstaden og er
specialist i at hjælpe
virksomheder med
cirkulær økonomi
og grøn omstilling.

Hvidsværmervej 161
2610 Rødovre

Blomster til
alle lejligheder
– det er en
tillidssag

Tlf: +45 39 200 200
Email: info@taggaardmovers.com

INTERNATIONALE FLYTNINGER

Firmaaftaler - Ugentlige flotte buketter
Planter & dekorationer - Blomster til den store fest
Blomster til den sidste rejse
Spa Produkter - Specialiteter

Vi løser alle opgaver målrettet jeres virksomhed, buketter
når der skal fejres eller bydes velkommen til en ny medarbejder,
udsmykning af receptionsområder, borddekorationer til selskaber
og meget andet - hos Villa Tusindfryd står vores dygtige
personale altid klar med råd og vejledning.

VIP-flytning hos Taggaard Movers
Vores VIP-flytning er løsningen, der indeholder alt hvad I har brug for.
Vi sørger for alt, lige fra forsvarlig nedpakning af jeres nipsting i flyttekasser
til den særlige transport af jeres antikke klaver.
Herudover tilbyder vi også fuld service på ankomststedet, hvor vi pakker ud
og opsætter både tv og gardiner, så jeres nye hjem i udlandet
er klar til jer, når I ankommer.

Egedal Centret 47 ∙ 3660 Stenløse ∙ Tlf.: 47 17 70 80
www.villatusindfryd.dk ∙ villatusindfryd@hotmail.com

Månedlige flytninger hos Taggaard Movers:
Spanien

Frankrig

Luxembourg

Sverige

Belgien

Tyskland

Italien

Norge

Schweiz

Portugal

Holland

Danmark
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TÆTTERE PÅ LYNGBY-TAARBÆK

TÆTTERE PÅ ALLERØD

Samarbejde
har påvirket
byens udvikling
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Tempty Foods er stiftet af
Martina Lokajova, Ana Pejic og
Cecilie Engvang Lund. Martina
har en bachelor i Innovation og
Entrepreneurship fra Cphbusiness samt en kandidatgrad i
Technology Entrepreneurship
fra DTU, mens Ana har en kandidatgrad i Food Innovation &
Health fra Københavns Universitet. Cecilie har en bachelor
i Teknisk Biomedicin samt en
kandidatgrad i Fødevareteknologi fra DTU.
Foto: Tempty Foods

Tempty Foods går
efter en fødevarerevolution
Af Henrik Malmgreen
En ny type af bæredygtige fødevarer
er skabt af tre unge
Fødevareproduktion vejer
kvinder fra DTU,
tungt i verdens klimaregnskab og udgør over en fjerdeder netop nu er ved
del af den globale udledning
at skalere deres
af drivhusgas. I dag anvenvirksomhed, Tempty des mere end 50 procent af
verdens beboelige områder
Foods, op i inkubaog 70 procent af verdens
tormiljøet Futurebox. ferskvandsressourcer således til landbruget.
Tallene kan være svære
at forholde sig konkret til,
men ikke desto mindre har
dette faktum været en af
inspirationskilderne til en

ny opstartsvirksomhed på
DTU. Den hedder Tempty
Foods og er etableret af Martina Lokajova, Ana Pejic og
Cecilie Engvang Lund, der
har skabt et kødalternativ
baseret på mycelium, og
som er såvel protein- som
næringsrigt. Interessen for
at spise mere kødfrit er kraftigt voksende, uden at man
dog af den grund behøver
være hverken vegetar eller
veganer. Netop derfor er det
vigtigt at skabe fødevareprodukter, der både tager
sig godt ud på tallerkenen og
smager godt.

- Vores produkt er således
ikke en kødefterligning,
der ofte skabes gennem anvendelse af en masse tilsætningsstoffer. Vores produkt
er helt sit eget og er baseret
på en helt naturlig proteinkilde, fortæller en af firmaets medstiftere Cecilie Engvang Lund.

Investorkapital
Lige nu er de tre unge indehavere i gang med at rejse
investorkapital, men produktet har faktisk allerede
haft sin kommercielle debut.
Således fortæller Cecilie

»

Det er nødvendigt at skalere
produktionen op,
hvis vi skal følge
med, og det er jo heller ikke meningen,
at vi skal stå i køkkenet selv, som vi
har gjort hidtil. Vi
skal primært lægge
vores kræfter i at
udvikle såvel produktet som firmaet.

Cecilie Engvang Lund,
medstifter af
Tempty Foods

Interessen for at spise mere
kødfrit er kraftigt voksende.
Foto: Tempty Foods

Engvang Lund, at man har
haft succes med salget på såvel fødevarefestivaler som
eksempelvis Street Food
om Søerne, hvor det blev
godt modtaget. Salg til business-to-business kunder er
også så småt ved at komme
i gang. Det har blandt andet
betydet, at Tempty Foods
netop har indgået samarbejde med en partner på produktionssiden.
- Det er nødvendigt at skalere produktionen op, hvis
vi skal følge med, og det er
jo heller ikke meningen, at
vi skal stå i køkkenet selv,
som vi har gjort hidtil. Vi
skal primært lægge vores
kræfter i at udvikle såvel
produktet som firmaet,
forklarer Cecilie Engvang
Lund. For nærværende holder Tempty Foods til i DTU’s
inkubatormiljø Futurebox.
Seneste hæder til Tempty
Foods har været kåringen
til årets DTU opstartsvirksomhed 2022, men allerede
sidste år vandt firmaet DTU
Skylab Ignite 20211 prisen.
Det er blevet til flere andre
priser, blandt andet ved den
store europæiske fødevareinnovationskonkurrence
Ecotrophelia, så der er næppe nogen tvivl om, at de tre
entreprenante kvinder har
ramt et hul i markedet, der
meget vel kan blive til en
succesfuld virksomhed i
stor skala.
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CO2-problem er ikke blot et miljøproblem - det er også et dataproblem
- Ingen kan løse klimaudfordringen alene. Derfor er vi
nødt til at samarbejde, og det
giver Cloud for Sustainability mulighed for. Skåret helt
ind til benet er en stor del af
verdens CO2-problem nemlig
også et dataproblem, siger
Frederik Thue Andersen, der
er Business Development and
Planning Lead hos Microsoft i
Danmark. Foto: Microsoft

Microsoft Cloud for
Sustainability er et
værktøj til opsamling
samt ikke mindst
rapportering af virksomheders arbejde
med bæredygtighed
gennem anvendelse
af data. Løsningen
blev udviklet i Microsofts danske hovedsæde i Lyngby.

Af Henrik Malmgreen
Grøn omstilling og bæredygtighed er noget, der vedrører os alle. Derfor giver
det rigtig god mening, hvis
vi samarbejder om at nå de
opstillede samfundsmæssige klimamål. Ikke kun som
mennesker, men også som
virksomheder, hvilket vi
blandt andet kan gøre ved at
udveksle viden og erfaring.
Det kræver imidlertid indsigt. En indsigt, der måske
ikke umiddelbart ligger lige
for, men som kan anskueliggøres ved hjælp af data.
- Det er en af grundpillerne
i Microsoft Cloud for Sustainability, der blev udviklet
her i Lyngby, og som qua
værktøjet
Sustainability
Manager gør det muligt for
alle typer af virksomheder
at have styr på deres CO2
regnskab. Man kan næsten
kalde det ERP for CO2, og
der er tale om en løsning,
som ikke blot giver mulighed for at registrere en
virksomheds miljømæssige
aftryk, men også giver mulighed for at arbejde aktivt
med forbedringer, siger Frederik Thue Andersen, der er
Business Development and
Planning Lead hos Microsoft i Danmark.

Partnerskaber for en
bedre verden
Som en del af et globalt Microsoft team arbejder Frederik Thue Andersen løbende
med at udvikle koncepter til
gavn for bæredygtigheden,
og et af midlerne er partnerskaber, hvor erfaringsudveksling er et af fundamenterne for det arbejde, der på
sigt forhåbentlig kan være
med til at gøre klimabelastningen mindre.
- Ingen kan løse klimaudfordringen alene. Derfor er
vi nødt til at samarbejde, og
det giver Cloud for Sustainability mulighed for. Skåret
helt ind til benet er en stor
del af verdens CO2 problem
nemlig også et dataproblem
forstået på den måde, at vi
som samfund skal blive

langt bedre til at tracke udledningen, måle på den og
ikke mindst agere på den,
siger Frederik Thue Andersen.

Vi skal have meget
mere styr på data
Sådan ser verden dog ikke
ud lige nu ifølge Frederik
Thue Andersen, der rent
ud sagt kalder vores håndtering af CO2-data for noget rod, som ligger spredt i
utallige regneark, hvis de da
overhovedet er registreret.
Desværre forholder det sig
samtidig således, at evnen
til at tilgå værktøjer, der kan
håndtere den slags information struktureret, for mange
virksomheder ganske enkelt ikke er tilgængelige og
måske aldrig bliver det.
- Det er uheldigt set ud fra
den betragtning, at skal vi
for alvor gøre noget ved CO2udledningen, skal det ske på
baggrund af datadrevne beslutninger, der løbende kan
fungere som incitament til,
at virksomhederne reducerer udslippet, forklarer Frederik Thue Andersen videre. Og incitamentet handler
om meget mere end miljø i
sig selv. Bæredygtighed er
nemlig samtidig ganske rentabelt, siger Frederik Thue
Andersen.

Bæredygtighed er en
god forretning
To kendte citater - »Money
makes the world go around«
og »What’s in it for me« - illustrerer med al tydelighed,
at selv om idealisme er godt,
gør det ikke noget, hvis det
samtidig er en god forretning, og ifølge det amerikanske Electrical Line
Magazine vil markedet for

energioptimering i 2028 alene på el-området udgøre 60
mia. dollars globalt set. Det
skal blandt andet ses i lyset
af, at interessen for at investere i bæredygtige løsninger er massiv.
- Det anslås, at ikke mindre end 20 procent af den
funding, der sker på globalt
plan - blandt andet til opstartsvirksomheder - har
fokus på miljø og klima.
På alle planer har man altså fundet ud af, at det er en
god forretning såvel investeringsmæssigt som for
den enkelte virksomhed, og
fundamentet i hele dette nye
økosystem er data, uddyber
Frederik Thue Andersen.

Alle skal have adgang
til værktøjerne
Det er data, der både opsamles i den enkelte virksomhed
og deles på tværs af hele forsyningskæden.
Frederik
Thue Andersen fortæller videre, at store virksomheder
i stadigt stigende omfang
stiller bæredygtighedskrav
til deres leverandører, og
derfor er det essentielt, at
alle virksomheder uanset
størrelse får adgang til de
værktøjer, der er med til at
gøre dette muligt.
Ikke uden grund er vi hos
Microsoft en smule stolte af
at kunne lancere Cloud for
Sustainability, for skyen er
netop med til at demokratisere anvendelsen af it således, at de samme skalérbare
værktøjer stilles til rådighed for såvel den globale
koncern som den lille produktionsvirksomhed, siger
Frederik Thue Andersen,
idet han samtidig understreger vigtigheden af, at de skal
være brugervenlige.

FAKTA

• Første version af løsningen er udviklet i Microsofts udviklingscenter
i Lyngby, blandt andet
fordi centret i forvejen
har stor kompetence og
erfaring inden for udviklingen af supply chain
management software.
• Cloud for Sustainability
er et værktøj til opsamling samt ikke mindst
rapportering af virksomheders arbejde med
bæredygtighed. I dag
ønsker mange virksomheder ikke at vækste blot
for vækstens skyld, men
har en ambition om at
gøre det uden at miste
kontrollen med CO2-aftrykket. Ligeledes ønsker
man overblik over, hvor
klimavenlige investeringer giver det bedst
mulige udbytte.

Data skal flyde helt frit
i værdikæden
For ham at se er et af de overordnede mål med Cloud for
Sustainability, at virksomhederne får mulighed for
løbende at monitorere deres CO2-aftryk samt justere
deres processer derefter, og
grundtanken har været at
skabe én samlet platform
til såvel registrering som
rapportering. En løsning,
der vel at mærke er åben og
kan arbejde sammen med
en række andre typer af løsninger.
- En af de vigtigste værdier er åbenhed, både over for
samspil med vores kolleger
i markedet og integration
med brancheløsninger, der
f.eks. understøtter helt specifikke typer af produktionsudstyr eller processer.
Kun på den måde kan vi
forhåbentlig være med til
at sikre, at data flyder frit i
hele værdikæden til gavn
for samfundet og reduktion
af det samlede CO2 aftryk,
slutter Frederik Thue Andersen.

Tæt samarbejde
med USA
Microsoft Cloud for Sustainability giver blandt andet
mulighed for at simulere
forskellige scenarier, f.eks.
hvad ændringer i et produktionsmæssigt setup konkret vil få af betydning for
den enkelte virksomheds
CO2- udslip. Det sker efter
princippet »if so then what«,
hvorved der er mulighed for
at tracke udledningen, måle
på den og ikke mindst agere
på den. Koblingen til Supply
Chain er derfor åbenlys.
Udviklingen skete i tæt
samarbejde med teams i Is-

rael, Redmond samt Atlanta
i USA, og udviklingscentret
i Lyngby har endnu engang
markeret sig som et af Microsofts strategiske udviklingscentre. Her udvikles
der nemlig også software
til Microsoft Dynamics 365,
lige som man har eta-bleret
et center, hvor der forskes i
kvantecomputere.
Microsoft er ligeledes en del af
Lyngby-Taarbæk kommunes arbejde indenfor bæredygtighed, hvor man er en
del af opgaveudvalget for
bæredygtighed.

Microsoft tager sin
egen medicin
Som koncern har Microsoft
selv en meget seriøs bæredygtighedsstrategi. I 2030 er
målet eksempelvis ikke blot
at være CO2-neutral, men at
være CO2-negativ, og frem
mod 2050 er ambitionen at
have fjernet mere CO2, end
man nogensinde har lukket
ud. Selv en verdensomspændende koncern som Microsoft kan imidlertid ikke løse
klimaudfordringen helt alene.
Derfor er man så at sige
nødt til at kigge uden for
murene og ligeledes rette
blikket mod samarbejdspartnerne. Det gælder såvel
kunder som leverandører
og myndigheder. Det har
skabt fundamentet for Cloud
for Sustainability, der skal
være en digital platform
for fysiske økosystemer.
En platform, der bygger på
kendte Microsoft-værktøjer
såsom Dynamics 365, Power
BI og Azure.
I 2021 investerede Microsoft fire milliarder kroner
i klimainnovation et beløb,
der vel at mærke investeres
i andre virksomheder og
andre forretningsområder
til gavn for det bæredygtige økosystem. Endvidere
etableres løbende nye partnerskaber med eksempelvis
Danfoss, FLSmidth og energiselskabet Andel, hvor man
sammen udvikler branchespecifikke løsninger til
klima- og energioptimering.
Tilsvarende partnerskaber
indgås verden over.
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- Vores living lab er gavmildt støttet af vores medlemmer både med lokaler og indsatser, uden dem kunne det ikke lade sig gøre. RetailTech Lab arbejdede tæt sammen
med Danske Shoppingcentre og Danica. På Lyngby Hovedgade er partnerskabet med Velliv og DEAS ligeledes stærkt, siger direktør i Science City Lyngby, Marianna
Lubanski. 
Foto: Henrik Malmgreen

Nyt showroom for løsninger
til den grønne omstilling
RetailTech Lab har både skiftet navn til
Sustainability Lab og er flyttet ind på Lyngby
Hovedgade 94. Ambitionen er at være et nationalt testcenter for startups samt et mødested for danske og udenlandske delegationer.
Af Henrik Malmgreen
Siden juni 2020 har Science
City Lyngby drevet RetailTech Lab, et living lab, der
har haft til huse i Lyngby
Storcenter. Det har fungeret
som nationalt testlaboratorium for nye innovative løsninger til detailhandelen,
men nu udvides det teknologiske fokus således, at man
fremadrettet vil arbejde
med bæredygtig og grøn omstilling inden for alle brancher. Derfor er RetailTech
Lab nu også omdøbt til Sustainability Lab.
Samtidig har man holdt
flyttedag fra FutureBoX på
DTU til Lyngby Hovedgade

94, hvor man er flyttet ind i
helt nyistandsatte lokaler.
Ud over Sustainability Lab
er det også her, at Science
City Lyngby nu holder til.
Ifølge direktør for Science City Lyngby Marianna
Lubanski regner man med
at kunne slå dørene op for
offentligheden i starten af
november. Det nye Sustainability Lab bliver på 700 kvm.

Kigger nu på
alle brancher
- Selv om vi indtil nu har
haft fokus på detailhandelen, har vi bredt set været
interesseret i at være mødested for iværksættere med
grønne løsninger på dagsordenen. Retail stadig er en
vigtig branche for os i sam-

»

Selv om vi
indtil nu har haft
fokus på detailhandelen, har vi bredt
set været interesseret
i at være mødested
for iværksættere
med grønne løsninger på dagsordenen.

Marianna Lubanski,
direktør i Science City Lyngby

arbejde med Lyngby Handelsby, men det har imidlertid været helt naturligt
for os at begynde at kigge på
den grønne omstilling i alle
brancher, fortæller Marianna Lubanski.
En af de helt store nyskabelser i det nye Sustainability Lab er, at der ikke
længere kun er tale om et
showroom for opstartsvirksomheder og iværksættere.
Nu giver man plads til de
store og etablerede virksomheder i ét fælles miljø, og
ifølge Marianna Lubanski
har RetailTech Lab dokumenteret, at man er i stand
til at løfte opgaven. En opgave hvis primære formål er at
inspirere. Lyngby-Taarbæk
Kommune rummer utrolig
mange og spændende kompetencer inden for teknologi, ikke mindst teknologi,
der kan være med til at løfte
den grønne omstilling.

Samarbejde
med kommunen
- Sustainability Lab skal så

at sige være det eksperimentarium, hvor de mere end 80
medlemmer, vi har i Science
City Lyngby, kan få mulighed for at udfolde sig sammen og ikke mindst inspirere samt lære af hinanden.
Det fælles showroom vil
samtidig blive et nationalt
testcenter for startups og et
mødested for danske samt
udenlandske delegationer,
siger Marianna Lubanski
videre.
I lokalerne vil optartsvirksomheder desuden kunne
leje kontorlokaler således,
at man får skabt et ægte
inkubatormiljø, hvor partnerskaber skal være et af de
centrale omdrejningspunkter.
Ikke mindst partnerskabet med Lyngby-Taarbæk
Kommune og det bæredygtighedsudvalg, som Science
City Lyngby er en del af. RetailTech Lab har været støttet af Erhvervsstyrelsen,
men tanken er, at Sustainability Lab skal være selvfinansierende.

FAKTA

• Velliv er meget glade og
stolte over at kunne byde
Science City Lyngby og
det nye Sustainability Lab
velkommen i ejendommen på Lyngby Hovedgade 94. Det understøtter
de store visioner, vi har
for vores ejendomme,
hvor vi både har stort fokus på bæredygtighed og
planlægger mange tiltag
inden for området. Det
siger Solveig Rannje, der
er Head of Real Estate
Investments i Velliv.
• Flere af ejendommens
øvrige lejere er medlem
af Science City Lyngby,
og det har derfor også
stor værdi for dem, at
Sustainability Lab får
til huse i denne. Velliv
og DEAS Asset Management, der står for
udlejningen af kontorejendommen, har haft
et effektivt samarbejde
med lejer for at få aftalen
på plads og vurderer, at
det nye Sustainability Lab
ligeledes vil medvirke til
at trække øvrige af fremtidens attraktive lejere til
området.
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Bygningen i forgrunden bliver
et offentligt p-hus med 225
p-pladser. I lokalplanen er
der taget højde for, at der kan
bygges til i højden, hvorved
kapaciteten kan udvides med
yderligere 200 pladser. Træfacaden kommer i øvrigt til at
gå igen på dele af den bagved
liggende kontor- og administrationsbygning.

Foto: Henrik Malmgreen

Nu åbner Firskovvej sig
for alvor op mod omverdenen
Til foråret kommer
det til at myldre med
liv på Firskovvej, når
Johannes Fog A/S
slår dørene op til et
helt nyt byggeri og
byggecenter, som
dels samler alle
virksomhedens aktiviteter i Lyngby på
samme adresse, dels
får Cphbusiness som
lejer. Her skal 1.500
studerende fremover
have deres gang.

Af Henrik Malmgreen
I foråret 2023 står et helt nyt
byggeri færdigt på Firskovvej i Lyngby. Bygherre er
trælast- og byggecenterkæden Johannes Fog A/S, der i
mere end 100 år har været en
del af byen og kommunens
erhvervsliv. Ifølge administrerende direktør Carsten
Ludvig har man en klar
ambition om i videst mulige omfang at være en aktiv
medspiller i lokalsamfun-

det, og i løbet af foråret 2023
vil det manifestere sig helt
konkret.
- Vi er i fuld gang med at opføre 15.000 etagemeter, som
ikke blot skal anvendes til
egne formål. Der bliver tale
om et multifunktionshus,
som ud over vores administration, byggevareforretning og bolighus kommer
til at rumme eksterne lejere
med faciliteter, som også vil
kunne lejes og benyttes af
andre, f.eks. til forskellige
typer af arrangementer, fortæller Carsten Ludvig.

Åbenhed mod
omverdenen
Projektet indbefatter også et
offentligt p-hus med plads til
225 biler, og derudover er der
tale om et byggeri i 6 plan.
En af de helt store lejere i
dette bliver Cphbusiness,
der flytter ind på i alt 5.000
etagemeter. Ifølge rektor
Ole Gram Olesen har man
nemlig valgt at sige farvel
til de nuværende lokaliteter
på Nørgaardsvej, da de ikke
længere er tidssvarende og
derfor ikke opfylder kravene til moderne undervisningsformer.
Det betyder at en række faciliteter fremover skal deles
både mellem Johannes Fog
A/S, Cphbusiness og de øvrige lejere. Det vil være faciliteter som f.eks. en gårdhave, der vil kunne benyttes af
alle brugere af bygningen,
men nævnes kan også faciliteter som f.eks. auditorium,
der er åben for udlejning,

køkken og restaurant. Desuden vil håndværkere og
private kunder, der handler
i
byggevareforretningen
samt andre i området kunne
købe sig lidt at spise her.

Mere og nyt liv til
Firskovvej
- Jeg synes, vi har været
ganske ambitiøse i vores
projekt, og vores interesser
har i høj grad været sammenfaldende med kommunens interesser. Vi har således haft en fælles ambition
om at skabe et byggeri og
et miljø, der skal betyde en
frisk start for området her
på Firskovvej. Det vil sige,
vi ønsker at være med til at
forvandle det fra et lidt trist
og kedeligt industrikvarter
til et område med liv, siger
Carsten Ludvig videre.
Muligheden for eksempelvis at leje restaurant eller
auditorium til arrangementer suppleres af det faktum,
at byggeriet ud over lejemålet til Cphbusiness og et
par andre kontorlejemål
også kommer til at rumme
55 kollegieværelser, hvor
beboerne blandt andet får
mulighed for at benytte to
boldbaner, der etableres på
p-husets øverste etage. Det
betyder, at Firskovvej ikke
længere lukker og slukker
efter fyraften.

Helt ny
indretningsstruktur
Rektor for Cphbusiness, Ole
Gram-Olesen, ser frem til
at rykke ind i de nye lokali-
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Der bliver
tale om et multifunktionshus, som
ud over vores administration, byggevareforretning og
bolighus kommer til
at rumme eksterne
lejere med faciliteter,
som også vil kunne lejes og benyttes
af andre, f.eks. til
forskellige typer af
arrangementer.

Carsten Ludvig,
administrerende direktør
Johannes Fog A/S

teter, hvor det qua en helt ny
indretningsstruktur ganske imponerende har været
muligt at reducere antallet
af traditionelle undervisningslokaler for de 1.500 studerende til fordel for nye study lounges og inkubationsområder, hvor de studerende kan prøve kræfter med at
starte egen virksomhed.
- De studerende får altså
en række loungeområder
samt andre former for opholdsområder, der lever op
til deres krav om en moderne uddannelsesinstitution,
siger Ole Gram-Olesen. Han
føjer til, at de nye rammer ligeledes i endnu højere grad
vil støtte op om en række
andre aktiviteter som f.eks.
etablering af det nævnte inkubationsmiljø, hvor man
samarbejder tæt med DTU.

Bynært
innovationsdistrikt
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at entreprenørånden
trives rigtig godt i Lyngby-Taarbæk
Kommune,
hvor der eksisterer et driftigt iværksættermiljø. Her
får de studerende ved Cphbusiness nu endnu bedre
muligheder for at byde ind
med deres forretningsmæssige kompetence og arbejde
sammen med studerende
fra DTU på den teknologiske front. Et eksempel herpå
er Tempty Foods, der blev
årets opstartsvirksomhed
2022 på DTU.
- Derudover satser vi på
samarbejde med det lokale

erhvervsliv, som vi meget
gerne vil være en aktiv del
af, og da der i bygningerne
desuden vil blive etableret
en række værksteder, er jeg
ikke i tvivl om, at vi kommer
til at opleve et meget aktivt
hus, siger Ole Gram-Olesen
videre. Desuden er Cphbusiness medlem af Science City
Lyngby, hvor han sidder i bestyrelsen. Ambitionen om et
bynært innovationsdistrikt
er altså tydelig.

Helt naturlig
synergieffekt
Ifølge Carsten Ludvig fra
Johannes Fog A/S blev det
første spadestik taget i 2020.
Undervejs i projektet er samarbejdet med Cphbusiness
så opstået, og den synergieffekt, det nye byggeri kommer til at byde på, er egentlig
helt naturlig. Johannes Fog
A/S er nemlig også med i
Science City Lyngby og har
sammen med Cphbusiness
faktisk været det siden etableringen for 10 år siden.
- Inden jeg blev rektor på
Cphbusiness var jeg i mere
end 30 år ansat på handelsskolen, hvor jeg i tidernes
morgen var med til at stifte
Handelsforeningen
Kongens Lyngby samt afholde
Kongens Lyngby - Talenternes By, der var en forløber
for Science City Lyngby. Det
byggeri, som Johannes Fog
A/S opfører, og som vi begge
flytter ind i til næste forår,
bærer altså de bedste innovative traditioner videre,
slutter Ole Gram-Olesen.
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Et partnerskab som får
en sammensat by til at vokse
ud over sine grænser
Foreningen Science
City Lyngby startede
for præcis ti år siden
som Lyngby-Taarbæk
Vidensby. En af
Vidensbyens helt
store bedrifter er,
at man fik vendt
udviklingen og
tiltrukket flere rigtig
store investeringer
til kommunen.
Jubilæet fejres
med en erhvervskonference.

Af Lars Schmidt
Lyngby-Taarbæk Kommune, der er kendt og lokalt elsket som det grønne område,
så markant anderledes ud
for ti år siden.
Der var naturligvis ingen
letbaneopgravninger.
De
store - rigtig store - valgte at
fraflytte kommunen for at
bygge nye domiciler i Ørestaden. Rambøll flyttede fra
Virum og IBM Nordic fra
Lyngby.
Der manglede kollegiepladser i helt stor stil. Og
der var ikke rigtigt noget erhvervssamarbejde – og slet
ikke nogen rigtig samhørighed lokalt.
Dét skulle der laves om på.
Den store virksomhedsflugt
skulle bremses, inden den
for alvor kom i gang. Nye
skulle helst komme til. Og

Et blik ind i DTU Skylab. DTU var med til at stifte Science City for 10 år siden.
det skulle kollegieboligerne
også, lige som infrastrukturen i Lyngby-Taarbæk - og
ikke mindst til og fra kommunen – skulle forbedres.
Gode, lokale kræfter ville
ikke lade stå til dér midt i
slut-nullerne. Derfor satte
det daværende Erhvervsråd sig sammen med DTU,
den daværende borgmester
Søren P. Rasmussen (V),
boligselskabet KAB og de
tilbageværende store, lokale
virksomheder Cowi, Topsøe
og Pihl & Søn.
En tættere dialog med de

øvrige store virksomheder i
kommunen og nedsættelsen
af Lyngby-Taarbæk Kommunes Erhvervsråds Taskforce førte det med sig, som
nu kan fejre 10 års jubilæum.
En forening, som i de første
mange år blev kendt som
Lyngby-Taarbæk Vidensby
eller slet og ret: Vidensbyen.
I dag med det langt mere internationalt klingende navn
Science City Lyngby.

Partnerskaberne
10. november markeres Vidensbyens første ti år med

Det daværende Erhvervsråd skabte Science City sammen med DTU, den daværende borgmester
Søren P. Rasmussen (V), boligselskabet KAB, Cowi, Topsøe og Pihl & Søn

en
erhvervskonference
hos Microsoft på Kanalvej
i Lyngby. Her vil der være
fire timer med debatter, tech
talks og science talks. Og
mulighed for at skabe netværk og partnerskaber.
For det er lige dét, der er
humlen i Vidensbyens eksistensberettigelse, forklarer
direktør Marianna Lubanski:
- Det centrale er det partnerskab, som er skabt lokalt.
Man kan ikke løse samfundets udfordringer alene,
men i partnerskaber har vi
en chance, mener hun:
- Og det forsøgte man at
formalisere for ti år siden
i Kgs. Lyngby. Det er ikke
kommunen alene, men et
fællesskab, så kommunen
kun er en del af mange, og
man har en uafhængig stab,
som kan implementere den
strategi, man har. Vi kan
agere meget hurtigere end
en stor virksomhed eller en
kommune. Vi kan teste ting
ret hurtigt og gå efter det,
der virker, siger hun peger
på Vidensbyens rolle:
- Vores rolle har i alle ti år
været at mappe vores økosystem. Når man mapper sit
økosystem, kortlægger man
sin kommune: Hvor mange
virksomheder,
uddannelsesinstitutioner,
boligselskaber og andre stærke
aktører som f.eks. handelsforeningen, DTU og store
virksomheder med muskler.
Og det gør man for at finde

ud af, hvem vi har, der kan
gøre en forskel i denne her
kommune.
Og så kommer hun med et
eksempel på, hvad de lokale
partnerskaber kan - og har
gjort allerede:
- For 10 år siden manglede der kollegiepladser. Det
har været en del af dialogen, hvor DTU har oprettet
Boligfonden, og BaseCamp
kom til også, hvor de også
indvilligede i at lave seniorboliger. Det handler om, at
der bliver plads til alle på en
god måde, siger hun:
- Det er det, partnerskab
kan: At man sidder sammen
omkring bordet og forsøger
at forstå hinandens interesser og på den måde samarbejde med andre, end man
plejer - og også på den måde
få andre resultater.

En bedre dialog
Tilbage for mere end ti år siden besluttede Erhvervsrådets Task Force at lave den
forening, som endte med at
blive Lyngby-Taarbæk Vidensby. Og der kom penge på
bordet fra starten, fortæller
Marianna Lubanski:
- Kapitalen gjorde, at der
fra starten kunne ansættes
en direktør og en stab. Det
var meningen, at foreningen
skulle leve af medlemsindtægter, og det gør vi i dag.
Lige nu er der 82 medlemmer, og det er det niveau, det
har ligget på i mange år, forklarer hun:

- Meningen var at have et
forum, hvor man havde en
bedre dialog, lærte hinanden bedre at kende og bedre
forstod hinandens interesser.
- Har du ikke de store virksomheder, kommer der ikke
andre til. Du kan lynhurtigt
dø som by, hvis du mister
mange arbejdspladser. Vokser man som stor virksomhed, skal man have dialog
med kommunen hele tiden,
men også med pensionskasserne, som ejer den bygning,
man sidder i. Man skal have
dialog med naboerne. Det
var dét, Vidensbyen hjalp
med, understreger Marianna Lubanski:
- Et smukt eksempel er
Fog og Cph. Business. CPH
Business bor i lokaler, der
ikke er indrettet til skole. Da
Fog skulle bygge, fik man en
byggeret, der var større end,
hvad man kan udnytte. Så
fik man en dialog, der gav
mulighed for, at man kan
samarbejde om at dele værksteder, kantine, »makerspace« og inkubationsmiljø,
som både de ansatte fra Fog
og de studerende kan benytte.

Kamp om
kvadratmeterne
Vidensbyens facilitering af
den lokale dialog handler
også om balanceret byudvikling, fastslår Marianna
Lubanski:
- Lyngby-Taarbæk er så attraktiv en kommune, at der
hele tiden er en kærlig kamp
om kvadratmeterne. Vi har
så meget dejlig natur, vi ikke
vil ødelægge, så det handler
om, hvordan vi kan bygge
mere og bedre på de eksisterende grunde. Det kræver jo
dialog. Skal vi have ældreboliger eller ungdomsboliger? Skal vi have virksomheder eller parcelhuskvarterer? Det kræver en dialog,
siger hun:
- Nogle af de dialoger faciliterer vi - i et uformelt miljø.
Vi samler folk på kryds og
tværs i tematiske dialoger.
Vi har en dialog med dem,
som ejer noget i byen, bygninger, jord. Når de mødes,
taler de om deres planer og
undgår på den måde at dublere deres planer. For det
handler om balanceret byudvikling.
- En af opgaverne har også
været at brande det her område. At verden skal få øje
på hvad det her er for et cool
sted. For Lyngby er jo ikke
kun en vidensby.

Her bygges fremtiden
Ti år er gået siden starten af
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- Verden har fået øje på os, sig Science Citys direktør, Marianna
Lubanski. Foto: Signe Steffensen
Lyngby-Taarbæk Vidensby.
Og der er sket meget. Også
med Vidensbyens mellemkomst.
- Der er dobbelt så mange studerende på DTU end
for ti år siden. Dengang var
der 7000. Nu er der næsten
13.000. Vi er gået fra 2.400
CVR-numre til 4.000. Antallet af internationale medarbejdere og studerende,
borgere, er i dag næsten 15
procent og kommer fra mere
end 100 forskellige lande. De
bor i byen, de spiser i byen.
For fem-seks år siden var
der under 10 procent,” fortæller Marianna Lubanski:
- Flere meget store virksomheder er kommet til: Microsoft, Novozymes, LIFE
- det er innovation, ikke salg,
siger hun:
- Det er her, fremtiden bygges. Dem, der kommer til,
bygger fremtiden, og de store, der er her, tilpasser sig til
at bygge fremtiden: Hempel
og Topsøe og Cowi. Det er
på en helt anden klinge end,
hvad det har været.

Færre og større
fællesskaber
Hen over de første ti år har
Vidensbyen også skiftet
måde at arbejde på. I starten og gennem de første år
havde man en stor palette
af mange forskellige aktiviteter. Det har man ikke længere. I dag fokuserer man
primært på færre og større
fælles indsatser.
”Den tid er forbi, hvor vi
driver tusind forskellige
netværk,” fastslår Marianna Lubanski:
”Tiden er til, at vi driver
et kæmpestort testcenter, et
living lab, hvor man driver,
tester og viser sin teknologi. Her inviterer alle vores
medlemmer
forskellige
startups ind, som kan vise,
hvad de kan.”

Og det sted finder man i
Lyngby Port på Lyngby Hovedgade 94, hvor man er flyttet ind for ganske kort tid siden. Og hvor der er indrettet
40 arbejdspladser til iværksættere, som skal leje sig ind
i det nye år.
Det nye domicil tages endeligt i brug i februar 2023. Og
det har fået et navn: Sustainability Lab og er overordnet set et testcenter, et laboratorium for bæredygtige
løsninger.
- Det gør rigtig meget godt,
at Vidensbyen har sit eget
fysiske mødested, hvor man
kan mødes om forskellige
dagsordener: energieffektivitet i byggeri, mobilitet,
ansvarligt forbrug, bæredygtig handel, bæredygtig
renovering, fremtidens fødevarer, byudvikling, siger
hun:
- Vi er med i bæredygtighedsudvalget under kommunalbestyrelsen, hvor der
sidder fem politikere og otte
vidensbypartnere. Vi har
arbejdet med biodiversitet.
Her bliver vores gruppe relevant igen. Så bliver vi nødt
til at snakke med alle, der
ejer et stykke jord her i kommunen, forklarer Marianna
Lubanski - og uddyber:
- Det er her, vi har vores
berettigelse: Det er os, man
kan sende i byen for at invitere en gruppe aktører,
alle dem, der er grundejere. Kommunen gør det
også selv, men der bliver
en anden dialog om regler,
byggeretter,
parkering,
affald og alt muligt andet.
Der bliver en anden dialog,
når det er i Vidensby-regi,
og det nyder kommunen jo
også godt af.
- Vi bygger bro mellem de
store virksomheder og de
mange iværksættere, der er
her. De store virksomheder
mangler talenter, og det at
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være her, gør, at de kan blive
mere synlige over for de talenter, der er.
Vidensbyen
faciliterer
ikke kun dialog og partnerskaber. Man laver også sociale ting. Man har arrangeret Lyngby Cup i fodbold
i samarbejde med Lyngby
Boldklub. Hver måned holder man også Viden & Vin.
- Her inviterer vi borgerne
til at kigge ind og se, hvad
der foregår i Vidensbyen og
virksomhederne. Folk synes, at det er spændende, fortæller Marianna Lubanski.

De største
landevindinger
Lyngby-Taarbæk er nået
langt på de ti år, Science City
Lyngby har eksisteret. Men
hvad er egentlig de største
landevindinger?
Spørger man Marianna
Lubanski, tøver hun ikke:
- Science Festival er et
enormt godt eksempel. Her
har vi skabt en platform,
hvor alle virksomhederne
og skolerne uanset alderstrin kan samarbejde, uden
at de skal jagte hinanden.
Vi faciliterer møderne og
på den måde får vi børn og
unge til at interessere sig for
naturvidenskab. For ellers
går de ikke på DTU, og så får
vi ingen talenter,” siger hun
- og kommer med endnu et
eksempel:
- Det største resultat er det
her Sustainability Lab, som
vi indvier i februar. Det har
taget ti års tillidsopbygning
at nå hertil. At finde fællesinteressen. Virksomhederne kan se sig selv i det, fordi
de selv knokler løs med bæredygtighed. Det fælles sted
er her, siger hun - og slutter:
- Det er godt gået, at der er
kommet nogen hertil. Udviklingen blev vendt. Man
fik gjort noget og fik tiltrukket flere rigtige store investeringer. Hver måned har
vi internationale delegationer på besøg, som vil høre
mere om vores succesfulde
innovationsdistrikt. Verden
har fået øje på os.
Marianna Lubanski har
været direktør for Science
City Lyngby i de sidste fire
år. På sit cv har hun direktørtitlen for Innovation
Center Denmark i Silicon
Valley, direktørtitlen gennem syv år for Copenhagen
Capacity, indehaver af egen
startup-virksomhed i seks
år, iværksætter i ti år og tidligere også ansat i Grundfoss.

Tommy Ahlers og
Brian Mikkelsen
åbnede Science
Citys RetailTech
Lab.

Glæden var stor ved indvielsen af Vidensbyen for ti år siden. Fra venstre: Tidligere direktør Torben
Schwabe, Lyngby Storcenter, forhenværende borgmester Søren P. Rasmussen og Claus Nielsen,
direktør på DTU.

Vidensbyen
har påvirket
udviklingen
af Lyngby
10 år efter Vidensbyens fødsel konstaterer tidligere borgmester og drivkraften
bag, forhenværende
borgmester Søren P.
Rasmussen, at man
så rigtigt, da man
valgte at etablere
samarbejdet.

Af Lars Schmidt
Et unikt samarbejde mellem
kommunen, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og boligselskaberne.
Det er, hvad der står på
bundlinjen, når Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia
Osmani (K), kigger tilbage
på de første ti år med Science City Lyngby. Det, der tidligere hed Lyngby-Taarbæk
Vidensby.
- Det er et samarbejde, der
har påvirket byens udvikling og understøttet vores
særlige position som uddannelsesby med mange videnstunge virksomheder, siger
hun:
- For den enkelte borger
har Vidensbyen for eksempel betydet et styrket samarbejde omkring åben skole,
spændende arrangementer
som ‘Viden & Vin’ og nu også
et bæredygtighedsudvalg,
hvor vi med fælles hjælp
skal løfte den grønne dagsorden. Jeg er derfor sikker

- Vidensbyen har påvirket byens udvikling og understøttet vores
særlige position som uddannelsesby med mange videnstunge
virksomheder, siger borgmester Sofia Osmani.
på, at vi også fremadrettet
vil få gavn og glæde af Vidensbyen. Og jeg er glad
for den store opbakning,
foreningen har blandt virksomhederne og øvrige aktører i kommunen.

»Vi så rigtigt«
Det var i hendes forgænger,
Søren P. Rasmussens (V)
regeringstid, at Vidensbyen
blev skabt.
- Tillykke med de ti år til
Vidensbyen, siger han:
- Vi så rigtigt, da vi sammen med DTU, virksomhederne og handelen oprettede
Vidensbyen til afløsning for
det tidligere Erhvervsråd.
Den nytænkning, som vi
skabte, har vist sin styrke i
samarbejde på tværs mellem alle parter, og det er i
dag en model, mange andre
forsøger at kopiere, fortæller Søren P. Rasmussen:
- Det var ikke en let at få
skabt Vidensbyen, og un-

dervejs har nogle også truet
med at ville spare den væk.
Som tidligere borgmester er
jeg meget stolt af, at jeg stod i
spidsen for denne nyskabelse sammen med den tidligere kommunaldirektør, der
også brændte for Vidensbyen, siger han:
- Der er ingen tvivl om, at
Vidensbyen har medvirket
til at tiltrække virksomheder og vende den udvikling,
vi havde, inden den blev
etableret, hvor virksomheder flyttede fra kommunen,
og vi i handelen og virksomhederne ikke udnyttede den
viden, der ligger på DTU.
I dag følger Søren P. Rasmussen Vidensby på afstand
fra Frankrig, hvor han slog
sig ned for et par år siden:
- Et godt råd fra mig vil
være, at det forpligtiger at
være en vidensby, og der
skal skabes muligheder for
udvikling, nytænkning og
forandring.
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Lyngby Boldklubs morgennetværk er et blandet netværk,
hvor rigtig mange forskellige
brancher er repræsenteret.
Foto: Rasmus Falck

Netværket vokser sig større og større
Partnerskaber er
vigtige for Lyngby
Boldklub, som efter at Friends
of Lyngby overtog
den professionelle
afdeling - har fået
netværk, som bare
vokser og vokser.

vokser hele tiden. Det er bygget op på Lyngby Boldklubs
filosofi om netværkets netværk. Mange bliver anbefalet at kommet med, og det er
den måde, vi vokser på. Meget få falder fra selv i kriser.
Det er blevet need to have at
have denne gruppe, man stoler på.
Lyngby Boldklubs morgennetværk mødes én gang

om måneden. En onsdag i
tidsrummet 7 til 9 om morgenen.
- Der er en agenda hver
gang, men den er ikke fast.
Vi har haft Kasper Hjulmand på besøg, men det kan
også være rene netværksøvelser. Direktør Andreas
Byder eller en spiller kommer og fortæller om dagligdagen. Der er oftest sat tid

af til at netværke. Men der
startes med morgenmad og
netværk, og så går vi over til
agendaen, forklarer Rikke
Baden.

Netværk på højt plan
Lyngby Boldklub har flere
forskellige netværkspakker.
Det kan være partnerskaber
med adgang til kampene,
med netværk i lounges og

på tribunerne. Men det kan
også være partnerskaber,
hvor netværket er hovedformålet, f.eks. via klubbens
morgennetværk.
- Morgennetværket er for
de mennesker, som elsker
netværk på højt plan. Et
morgennetværk er et hardcore-netværk. Man er der
primært for at få noget med
hjem. Det behøver ikke være

Af Lars Schmidt
Man behøver ikke interessere sig et klap for fodbold.
Men det vil være gavnligt
lige at have googlet de seneste resultater, inden man
møder ind til det månedlige
møde i morgennetværket i
Lyngby Boldklub.
For selv om det primært
handler om at gøre forretning, så går fodboldsnakken
alligevel lidt lystigt til tider
i netværket. Netop fordi netværket faciliteres af ansatte
i Lyngby Boldklub og foregår på Lyngby Stadion.
Morgennetværket har eksisteret i en del år, men det
er først efter, at Friends of
Lyngby tilbage i 2018 overtog Lyngby Boldklub A/S,
at det er begyndt at vokse,
fortæller Rikke Baden, chef
for partnerskaber i Lyngby
Boldklub:
- Ved nogle af de første møder sad vi otte mennesker og
kiggede på hinanden. Nu er
der mellem 50 og 65 mennesker hver gang. Netværket

salg, men kan også være et
godt råd, et input, siger Rikke Baden:
- Forskellen på os og et erhvervsnetværk som BNI er,
at dér skal man have et par
leads med hver gang. Det gør
vi ikke her. Men det er vigtigt, at man engagerer sig og
er der hver gang, og at man
efterfølgende også tager kaffemøder med de andre partnere, så man kommer i dybden med hinandens virksomheder. Det er de rigtig
gode til, vores medlemmer.
Rikke Baden fortæller, at
det er en rigtig god idé, at
man er forberedt på at skulle være imødekommende,
åben, snakkende og udadvendt:
- Man sælger jo sig selv og
repræsenterer den virksomhed, man er der for, siger
hun:
- Når man beder om hjælp
eller skal handle med folk
her i netværket, skal man
vide, at det er folk, der gør
sig umage og kun vil én det
bedste. Allerhelst vil vi alle
jo gerne lykkes sammen. Det
er som et parforhold, hvor
man i starten skal se hinanden an, og når man så har
bevist, at man er god, åbner
man sig. Folk er gode til at
bede om netværkets hjælp
og til at sparre med hinanden. Anbefalinger og gode
råd gives med kærlighed og
respekt.

Et blandet netværk

- Når man beder om hjælp eller skal handle med folk her i netværket, skal man vide, at det er folk, der gør sig umage og kun vil én det
bedste, siger chefen for Lyngby Boldklubs partnerskaber, Rikke Baden. Foto: Rasmus Falck

Lyngby Boldklubs morgennetværk repræsenterer et
bredt udsnit af brancher.
Lige fra den videns- til det
håndværksbaserede.
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Det siger de om netværket

- Der er mange lokale, cirka 70 procent, fortæller Rikke Baden:
- Vi er et blandet netværk,
og det er helt bevidst. Det er
alle brancher, så man ved
aldrig, hvor det varmeste
lead kommer fra. Mange
har kærlighed til Lyngby
Boldklub, men nogle interesserer sig slet ikke for
fodbold. Og dem giver vi det
råd, at de lige inden mødet
googler de seneste fodboldresultater.
Medlemmerne af partnerskaberne laver forretninger med hinanden, sparrer,
hjælper hinanden. Og hjælper også Lyngby Boldklub,
forklarer Rikke Baden:
- Vi får nogle, der viderefortæller vores historie,
hvad gør vi hvordan gør vi
en forskel? Vores partnere
er vigtige ambassadører for
os, og derfor er det vigtigt
for os at behandle dem ordentligt. Gjorde vi ikke det,
ville vi ikke vækste, som vi
gør, siger hun:
- Det er vigtigt at forstå,
at vi føler os som en familie, og at man skal behandle hinanden, som man selv
vil behandles, at man tager
hinanden seriøst.
Hele Lyngby Boldklubs
samlede partnernetværk
er på cirka 250 medlemmer.
Da Friends of Lyngby overtog i februar 2018, var antallet helt nede på 70.
Ønsker man at være medlem af Lyngby Boldklubs
morgennetværk, kan man
læse meget mere på klubbens hjemmeside: www.
lyngbyboldklub.dk/partner

Annette Juel Baunsgaard, Onboarding 2 Denmark.
Foto: Celine Martin

Rasmus Berthu Damkjær, Mediebureauet Berthu & Co.

Annette
Juel
Baunsgaard, Onboarding 2 Denmark, International HR
Consultant,
Managing
Director:
- Betydningen er unik som
erhvervsdrivende at være
en del af et netværk som
Lyngby Boldklubs partnernetværk. Foruden forretning og nye kunder har jeg
også fået gode samarbejdsrelationer og forståelse for
andres erhverv.
- Og jeg har mødt spændende folk, jeg muligvis ikke ville have mødt,
hvis jeg ikke var en del af
LBK-partnernetværket. Vi
er en gruppe på syv netværkere fra LBK-netværket, der
mødes en gang om måneden
ud over det »normale« netværksmøde. Denne gruppe
opstod under corona for at
støtte og hjælpe hinanden,
og den er fortsat efter corona.

den Friends of Lyngby kom
til. Uanset hvilken division
klubben har befundet sig i,
har rammerne og samarbejdet altid været på Superliga-niveau. Vi bliver eksponeret lokalt og nationalt,
men i den grad også i kommunen, hvor det er vigtigt
for os at være forankrede.
- Både på stadion som
kamppartner og til morgennetværksmøderne har vi
haft god lejlighed til at fortælle om os selv, og hvordan
vi arbejder med bæredygtighed, så jeg kan kun anbefale
alle at blive en del af Lyngby
Boldklub-netværket, der er
en kilde til inspiration og til
at skabe gode relationer.

Susanne Siewers Christensen, Siewers Consulting ApS, Partner:
- Jeg har været med i netværket i tre år. Jeg kom
med ved lidt af en tilfældighed, men har ikke fortrudt.
Netværket er en broget flok
fra rigtig mange brancher,
hvilket gør, at man som enkeltmandsvirksomhed får
rigtig god inspiration. Alle
står parate med holdningen
»Hvad kan jeg hjælpe dig
med« og ikke med holdningen »Hvad kan jeg sælge til
dig«. Det betyder at eksempelvis mit brand kommer
langt ud over, hvad jeg selv
har kunnet gøre.«
Claus Nielsen, Sinatur
Hotel & Konference, direktør:
- Vi er stolte partnere i
Lyngby Boldklub og har været det i en årrække, og si-

Claus Nielsen, Sinatur Hotel & Konference. Foto: Steffen Stamp

Rasmus Berthu Damkjær,
Mediebureauet
Berthu & Co., Digital Director & Founder:

- Lyngby Boldklubs netværk er et sted, man føler sig
velkommen - det gjorde jeg
allerede fra første prøvedeltagelse. Jeg er sikker på, at
det er helt afgørende for, at
så mange virksomheder er
blevet en del af klubben. Det
skaber nemlig nogle gode og
uformelle rammer til faglig
inspiration, networking og
forretningsudvikling. Forretning er der nemlig også
kommet ud af det.
Christian Jensen, Stålrør
A/S, Adm. direktør:
- At være en del af Lyngby
Boldklubs
Erhvervsnetværk giver stor værdi for
vores virksomhed.
Dels får vi en god branding af vores virksomhed i
et geografisk område, hvor
vi har en del kunder, men
gerne vil have flere; og der-

Susanne Siewers Christensen, Siewers Consultning ApS.

Foto: Bjorg de Meza

udover mærker jeg en kæmpe positivisme og ærgerrighed for at hjælpe og bruge
hinanden i netværket.
- Desuden kan jeg, som direktør i Stålrør AS, bruge
netværket som god sparring
med andre erhvervsledere
og selvstændige if. til ledelsesmæssige spørgsmål,
problemstillinger, tips og
trends m.m. Erhvervsnetværket i Lyngby Boldklub
er superinnovativt og ikke
mindst proaktivt. At vi kan
krydre netværksdelen med
en tur på stadion i ny og næ,
giver bare netværket en hel
anden positiv dimension.
Niels Andreæ, Homemate, Adm. direktør:
- Netværket i Lyngby Boldklub betyder for Homemate
at ”sammen skaber vi fælles succes”. Homemate har
siden start været med. Vi
skulle have hele byen med,
og naturligt med flere butikker i nærområde skulle
Homemate støtte ”verdens
bedste fodboldklub”. Omkring netværket har det vist
sig tydeligt for os, at det giver mening af vælge et netværk, hvor det professionelle er i højsædet.
Niels Andreæ, Homemate, Adm. direktør:
- Netværket i Lyngby Boldklub betyder for Homemate
at ”sammen skaber vi fælles succes”. Homemate har
siden start været med. Vi
skulle have hele byen med,
og naturligt med flere butikker i nærområde skulle
Homemate støtte »verdens
bedste fodboldklub«. Omkring netværket har det vist
sig tydeligt for os, at det giver mening af vælge et netværk, hvor det professionelle er i højsædet.
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Den gode bestyrelse
kommer ikke af sig selv
På DTU Entrepreneurship har man
etableret en bestyrelsesuddannelse,
der skal være med til
at sikre, at flere opstartsvirksomheder
kommer godt i vej.
En af forudsætningerne for overlevelse
på sigt er nemlig en
professionel bestyrelse.

Af Henrik Malmgreen
Når man siger ordet forsker,
kommer mange til at tænke
på en lidt nørdet person, der
med sin forskning i fokus
lever livet i en boble, uden
egentlig at interessere sig
så meget for omverdenen.
Sådan er der måske også
nogle forskere, som har det
bedst, men for professor Jes
Broeng, der er leder af DTU
Entrepreneurship, er det en
helt forkert tilgang til tingene, hvis vi som samfund
skal opnå det maksimale udbytte af forskningen.
For ham er netop samspil-

På DTU Entrepreneurship afholder man jævnligt MasterClass, hvor man trækker på erfaringerne fra idérige erhvervsfolk, der selv har været med til at etablere opstartsvirksomheder. Blandt andre erhvervsmand og tidligere minister Tommy Ahlers. Foto: DTU Entrepreneurship

tielt, hvis forskningen skal
udmønte sig i driftige og

somheder. Men det handler
ikke kun om, at forskerne
kigger udad. Det handler
også om, at omverdenen kigger ind i forskernes verden.
Derfor har man på DTU Entrepreneurship etableret en
bestyrelsesuddannelse, der
målrettet henvender sig til
erhvervslivet.

Vigtigt med
tovejskommunikation

let med omverdenen essen-

levedygtige

opstartsvirk-

- En opstartsvirksomhed
starter jo typisk med en god
idé. Men ideen kan være nok
så god og alligevel kikse,
hvis ikke den bæres til markedet på den rigtige måde.
Det viser sig nemlig, at de
opstartsvirksomheder, der
helt fra begyndelsen har en
professionel bestyrelse, er
dem, der klarer sig bedst,
forklarer Jes Broeng.
Det er interessant set i lyset af de mange tusinde opstartsvirksomheder, der efterhånden har set dagens lys
i DTU’s inkubationsmiljøer.
I virkeligheden er målet
med uddannelsen at skabe
tovejskommunikation mellem idé og forretning.
Ideens bagmand har jo typisk fokus rettet mod sit produkt og er ikke nødvendigvis skrap til forretnings- og
markedsføringsstrategier
- faktisk er det sjældent til-

fældet - mens eksempelvis
investorer og andre med
forretningsmæssig erfaring
ikke altid har den optimale
forståelse for opstartsmiljøet.

Kræver engagement
og forståelse
- At være investor handler
om meget mere end blot at
sætte nogle penge ind på
firmaets bankkonto. Det er
heller ikke nok at lade sig
vælge ind i en bestyrelse,
fordi man synes, det lyder
spændende. Det kræver
engagement og forståelse
for konceptet. Heldigvis er
mange fra det etablerede
erhvervsliv interesseret i
at bakke op om opstartsmiljøerne, og det er primært
dem, der er målgruppen
for vores nye bestyrelsesuddannelse, uddyber Jes
Broeng.
I arbejdet med denne involveres en række konkrete
cases fra DTU, der så at sige
tjener som undervisningsmateriale, og den grundlæggende tanke er at bibringe
opstartsvirksomhederne
governance og en professionel ledelse.
I Jes Broengs optik sker
det bedst med en tæt kontakt
til erhvervslivet uden for
DTU, men på DTU Entrepre-

»

At være
investor handler om
meget mere end blot
at sætte nogle penge ind på firmaets
bankkonto. Det er
heller ikke nok at
lade sig vælge ind i
en bestyrelse, fordi
man synes, det lyder
spændende. Det
kræver engagement
og forståelse for
konceptet

Jes Broeng,
professor

neurship trækker man også
på kompetente mentorer,
der kan udfordre opstartsvirksomhederne.

Parterne skal finde
det fælles fodslag
- Der skal være tale om et
samspil, og selv om det kan
lyde indlysende, er et så konkret fokus på en bestyrelsesuddannelse relativt nyt
i Danmark. På Stanford og
Berkeley universiteterne i
USA er det helt naturligt, og
jeg skal da ikke lægge skjul
på, at det også er derfra, jeg
har hentet inspirationen,
siger Jes Broeng, der ser et
helt klart sweetspot i samspillet mellem universiteterne, industrien, investorverdenen og opstartsmiljøet.
Bevidstheden om dette
er efter hans mening netop nu ved at blive modnet,
hvilket han synes er en klar
fordel. Som nævnt klarer
opstartsvirksomheder med
en professionel bestyrelse
sig bedst, men der er endnu
en udfordring, nemlig det
faktum, at det ofte kan være
svært for erhvervsfolk fra
det etablerede erhvervsliv at
finde det rette, fælles fodslag
med opstartsvirksomhederne. Det skal den nye uddannelse hjælpe til med.
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Jeg lever af at være fleksibel
“Tryk på tøj” i Lynge
har i mere end 30 år
sørget for firmatøj og
sportstrøjer til firmaer, foreninger og
skoler med udgangspunkt i god og gammeldags nærkontakt
med kunderne.

FAKTA

• TRYKPÅTØJ.dk,
Rosenlundvej 10, Lynge
• Onlinebutik med
profiltøj til virksomheder,
foreninger og skoler.
• Løser tryk- eller broderiopgaver både på tøj købt
i onlinebutikken og fra
andre butikker.
• Enkeltmandsfirma.

Af Marianne Due
Alting er blevet så digitalt,
men der er stadig en tilgang
til forretning, der bare virker - og det er den personlige
kontakt og udstrakte service til kunderne.
Det konstaterer Jens Arne
Christiansen, der sammen
med sin kone Lise de sidste
30 år har stået bag firmaet
“TRYK PÅ TØJ.dk”.
- At trykke på tøj er ikke
unikt. Det er der mange,
der kan, men vores firma er
unikt i forhold til den måde,
vi gør det på, siger han.
Jens Arne Christiansen
har taget imod på firmaadressen, som i alle årene
også har været familiens
hjem. Det er et lille gult bondehus omgivet af grønne
marker ved landsbyen Lynge i Allerød Kommune. Her
ved bordet i det hyggelige
køkken har utallige kunder og forretningspartnere
igennem årene fået skænket
en kop kaffe og gennemgået
aftaler, og med firmaet som
en del af privaten har han
kunnet skabe et liv i god balance mellem arbejde og familie.

»Stjerneskuddet«
Beslutningen om at blive
selvstændig opstod efter
nogle gode og sjove år som
underviser på Hillerød
Handelsskole. Jens Arne
Christiansen er oprindelig
uddannet
socialrådgiver,
og han arbejdede med at
matche unge og virksomheder, når der skulle oprettes
praktikpladser. Det var i
begyndelsen af 1990erne, og
i Hillerød havde byens handelsskole, som et af tre steder i hele landet deres egne
butikker, hvor elever kunne
komme i lære. En af butikkerne hed “Stjerneskuddet”.
Den lå på “Irmatorvet” og
herfra blev der solgt tøj, men
der blev også trykt budskaber på tøj.
- De butikker skabte en del
diskussioner, fordi nogle
opfattede dem som konkurrenceforvridende, men vi
oplevede også en fed opbakning fra byen, husker Jens
Arne Christiansen, mens
han med et smil viser gamle avisudklip fra en tid, hvor
moden var en helt anden.
I 1995 valgte Jens Arne og
Lise imidlertid at gøre no-

- Det er svært for en, der
ikke har gået på CBS og lært
den slags fra bunden, så jeg
skal kunne noget andet, og
min styrke er, at jeg altid har
opgaven, og jeg følger den
helt til enden, konstaterer
han.

Branchen har udviklet sig,
siden »TRYKPÅTØJ.dk« blev
stiftet tilbage i 1996, men indehaver Jens Arne Christiansen
har ikke ændret på sin tilgang
til kunderne, der handler om
at behandle dem så godt, at
de kommer igen. Foto: Kim
Rasmussen

get, som ikke var så almindeligt den gang. Jens Arne
Christiansen fik orlov fra sit
job, købte en autocamper og
så rejste parret rundt i Østeuropa, Tyrkiet og Marokko
i et år sammen med deres to
børn på fire og seks år.
- Det var en kæmpe frihed,
men det år fik os til at tale
om, hvad vi ville med vores
liv, så da jeg var tilbage i
Stjerneskuddet gik der ikke
mere end fire-fem måneder,
så sagde jeg op, fortæller
Jens Arne Christiansen.
- Vi ville ikke være væk
fra vores børn på fuldtid, så
vi startede “TRYK PÅ TØJ.
dk”. Dengang stod vi manuelt med en varmepresser og
lavede trykket.
Jens Arne Christiansen
fortæller, at firmaet stadig
har kunder og samarbejdspartnere, der rækker helt
tilbage til firmaets start
i 1996, og 70-80 procent af
kunderne vender tilbage,
når de skal have løst nye opgaver.
- Det er meget nemmere
at være god ved de kunder,
man har ved at servicere
dem, end at skaffe nye kun-

Fleksibilitet
er nøgleordet

Firmaet har altid holdt til i privaten i det lille gule bondehus i Lynge, for at skabe en god balance
mellem arbejdsliv og familieliv. Foto: Kim Rasmussen

»

Det er meget
nemmere at være
god ved de kunder,
man har ved at
servicere dem, end
at skaffe nye kunder
hele tiden

Jens Arne Christiansen
indehaver

der hele tiden, lyder erfaringen.

Profiltøj med
og uden tryk
I dag er “TRYK PÅ TØJ.
dk” en webshop, hvor der
sælges profiltøj til virksomheder og kulturevents
både uden og med tryk.
Kunderne er typisk håndværkere, foreninger, skoler,
der skal have elever på tur
eller arrangører af og deltagere i store events som for
eksempel
DHL-stafetten.
Virksomheden har ikke selv
noget showroom eller varelager, for det fører til for meget spild, og principperne for

indtjeningen handler om, at
det er bedre at tjene lidt på
mange ordrer end meget på
få.
Det har gennem årene vist
sig, at firmaets navn har været en stor fordel efterhånden som internettet og digitaliseringen i den grad har
forandret branchen.
- Vi lever af, at kunderne
kommer igen, og både tidligere og nye kunder finder
os ved hjælp af Google, så
vi bruger en del penge på at
arbejde med søgeord. Det er
en jungle, men jo bedre du er
til det, desto mere respons
får du, fortæller Jens Arne
Christiansen.

En anden styrke hos
“TRYKPÅTØJ.dk” er den
fleksible tilgang til kundernes ønsker, for uanset om
det er en stor håndværksmester, der skal bruge arbejdstøj i forskellige størrelser og
modeller eller et lille firma,
der blot skal have fem basic
t-shirts, så bliver alle ordrer
taget lige alvorligt.
Mange bestiller selv, det de
skal have gennem web-shoppen, men Jens Arne Christiansen beskriver sig selv
som den gammeldagstype,
der godt kan lide at tale med
folk, så kunderne bliver
også opfordret til bare at
skrive eller maile.
- Jeg elsker den direkte
kundekontakt både her og i
telefonen. Det er nok fordi,
jeg er lidt gammeldags. Jeg
holder fri, når jeg vil, men
jeg har også altid firmatelefonen med mig og tager den
når, den ringer, for jeg lever
af at være fleksibel.
- Ni ud af ti kunder ønsker
at få leveret inden for 14 dage
eller måske få leveret en del
af en ordre før resten, og det
er der mange store firmaer,
der ikke kan leve op til, men
det kan vi, fordi vi driver
vores virksomhed med kærlighed, hvor vi synes det er
sjovt at have med kunder at
gøre og samtidig kunne skabe et godt liv.
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Virksomhed åbner ny afdeling
med arbejdstøj i Hillerød
Sjællands Erhvervsbeklædning (SJEB)
åbner afdeling på
Askvang i Hillerød

Virksomheden
Sjællands
Erhvervsbeklædning, SJEB
åbner sin femte afdeling på
Sjælland.
SJEB etablerer sig i Hillerød, hvor dørene i sidste uge
blev slået op til en ny afdeling på Askvang 3.
SJEB sælger erhvervsbeklædning og har de seneste
10 år etableret sig på Sjælland og i hovedstadsområdet.
SJEB forener den digitale
købsoplevelse med den fysiske tilstedeværelse, og de
tilbyder kunderne rådgivning og salg af brands inden
for arbejdstøj, sikkerhedssko, profilbeklædning og
sportstøj.
- Det er et vigtigt element
i vores strategi at være til
stede, hvor kunderne er. Det
er sådan, vi yder den bedste
kundeservice og sikrer, at

FAKTA

Sjællands Erhvervsbeklædning
er åbnet på Askvang. Her ses
Ebbe Thorn, afdelingsleder og
partner i SJEB Hillerød (i midten), Allan Mayland, partner
i SJEB (til venstre) og Martin
Mayland Olsen, partner i SJEB
(til højre). Pressefoto

• Sjællands Erhvervsbeklædning (SJEB):
• Blev etableret i 2008 af
fætrene Allan og Martin
Mayland Olsen.
• Tilbyder alt inden for
arbejdstøj, profiltøj og
sikkerhedsfodtøj samt
sportstøj til firmaer og
klubber.
• Har hovedsæde i
Rønnede med afdelinger i Vordingborg, Køge
og Brøndby samt nu
Hillerød.
• Har eget trykkeri og
broderiafdeling og beskæftiger i alt 50
medarbejdere.

vores kunder bliver udstyret med det rette arbejdstøj
til opgaven, udtaler partner
i SJEB Martin Mayland Olsen i en pressemeddelelse.
SJEB er allerede repræsenteret i Rønnede, Køge,
Vordingborg og Brøndby.,
hvor kunderne altså blandt
andet kan købe arbejdstøj og
sikkerhedssko.

VED DU?
- at du kan KØBE billeder, artikler og videoklip
der har været bragt i Frederiksborg Amts Avis
og på www.sn.dk

Kontakt os på service@sn.dk
for pris, brugs- og ophavsret

- Nu glæder vi os til at komme tættere på eksisterende
og nye kunder i Nordsjælland, siger Martin Mayland
Olsen.

Flyttet til Hillerød
Det er 23-årige Ebbe Thorn,
som skal stå for den daglige
drift af afdelingen i Hillerød. Han er uddannet salgs-

assistent fra SJEB’s interne
akademi i Rønnede og har
koncentreret sin uddannelse om salg og service. Han
bliver partner i afdelingen i
Hillerød.
- Jeg er stolt af, at jeg nu
kan bidrage til at udbrede
den gode forretning i et nyt
og spændende område som
Hillerød, fortæller Ebbe

Thorn, som flytter fra Sydsjælland til Hillerød for at
varetage sin nye rolle, i pressemeddelelsen.
SJEB har allerede mange
nordsjællandske kunder og
er en aktiv del af området,
bl.a. som medlem af Hillerød
Fodbold og det erhvervsnetværk, som er tilknyttet hertil.Mdt
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• STARK forhandler
byggematerialer og
har 84 forretninger i
Danmark og Grønland.
• Virksomheden
beskæftiger over 2.500
medarbejdere og er en
del af STARK Group,
der med ca. 11.700
medarbejdere i Norden
og Tyskland.
• Omsætning ca. 37 mia.
kroner/år.

Efterspørgslen på arbejdstøj til
kvinder har været med til generelt at øge komforten indenfor
de forskellige mærkers sortiment. Foto: Michael Langhoff/
STARK

Kvindelige håndværkere
efterlyser arbejdstøj, der passer
Arbejdstøj til kvinder
er blevet et indsatsområde for byggecenterkæden STARK.

Mange kvindelige håndværkere må finde sig i arbejdstøj, hvor trøjen strammer
de forkerte steder, bukserne
sidder for lavt og fødderne
sejler rundt i sikkerhedsskoene, fordi det tøj de får udleveret er designet til mænd,
men nu øger STARK udvalget af arbejdstøj til kvinder
i særlige Megastores, hvor
tøjet også kan prøves med
det samme.
- Godt og velsiddende arbejdstøj er vigtigt. Det handler ikke om at se godt ud,
men om at føle sig godt tilpas
i jobbet i stedet for at være
iført tøj til mænd, der passer
dårligt, hæmmer dit arbejde
og ser sjusket ud, siger Maria Rosæfontanus, der er
tømrersvend på Bornholm.

Ligner en hiphop’er
I Greve er Mikkeline Abildgaard i lære som bygnings-

snedker og hun oplever
også, at det er svært at skaffe arbejdstøj, der passer en
kvindefigur:
- I mit firma er vi flere
kvinder, og der er egentlig
forståelse for, at kvinder har
behov for tøj i et andet snit.
Alligevel ender vi i mandemodeller, hvor bukserne er
for store i livet og strammer
over lår og hofter, jakkerne
er for lange i ærmerne og
mine t-shirts er fra børneafdelingen. Det får mig til at
ligne en hiphop'er, og det ser
bare ikke professionelt ud,
når vi er ude hos kunderne.
Både Maria Rosæfontanus
og Mikkeline Abildgaard er
med i Boss Ladies, et projekt
der arbejder for at øge kvinders interesse for at søge
ind i traditionelle mandefag
som f.eks. byggebranchen.
Her er emnet arbejdstøj ofte
oppe at vende, og kvinderne
i Boss Ladies giver hinanden tips om, hvilke mærker,
der sidder godt, og hvor man
skaffer det.

Efterspørgsel
Et af de få steder, hvor man
kan finde et bredt udvalg
af arbejdstøj til kvinder, er
hos STARK. Det skyldes,
at arbejdstøj til kvinder

»

Vi ser en
større efterspørgsel
på funktionelt og
smart arbejdstøj til
kvinder. For os er
det helt afgørende
at kunne servicere
kvindelige
håndværkere
på lige fod
med de mandlige.

er blevet et indsatsområde for byggecenterkæden.
Især i STARKs såkaldte
Workwear Megastores bl. a.
i Glostrup, der er branchens
største butikker for arbejdstøj.
- Vi ser en større efterspørgsel på funktionelt og
smart arbejdstøj til kvinder.
For os er det helt afgørende
at kunne servicere kvindelige håndværkere på lige
fod med de mandlige. Og det
kommer vi til at satse endnu
mere på, for der er heldigvis
flere kvinder på vej ind i byggeriet, siger kategorichef for
arbejdstøj i STARK Pernille
L. Christiansen.

Større sortiment
Pernille L. Christiansen,
Kategorichef i STARK

STARK har arbejdet målrettet på at udvide sortimentet
af arbejdstøj til kvinder i
mere end tre år. Når kvinder har efterspurgt bedre og
mere velsiddende arbejdstøj, har STARK taget dialogen med de store tøjproducenter som Mascot, Engel,
Snickers og Carharrt.
- Nu ser vi resultaterne.
Mascot har f.eks. udviklet kvinde-udgaver af meget af deres arbejdstøj, der
samtidig er blevet meget
smartere. Bukserne kan

Det handler ikke om at se godt ud, men om at undgå tøj, der
hæmmer arbejdet, lyder det fra de kvindelige håndværkere.
Foto: Michael Langhoff/STARK

fås med en helt anden pasform, fleecetrøjer og jakker
laves med figursyning, og
sikkerhedsskoene er lavet
over kvinde-læste. Vi ser
også nye funktionelle detaljer som stretchbukser, som
egentlig kommer fra jeans
til kvinder, men nu findes i
arbejdstøj til begge køn. Meget moderne arbejdstøj kan
faktisk sammenlignes med
high-end outdoor beklædning. På den måde har fokus

på kvinder generelt øget
komforten, hvilket er en forudsætning for at yde et godt
stykke arbejde, siger Pernille L. Christiansen.
I Workwear Megastore
kan tøjet prøves på stedet,
og det er også muligt at sætte
firmalogoet på tøjet, ligesom
forretningen kan håndtere
alt fra et enkelt sæt tøj til levering af arbejdstøj til store
virksomheder med mange
medarbejdere.
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Nu får medarbejderne varmt undertøj
Firmaet Sport Direct
i Helsingør leverer
profilbeklædning til
virksomheder og
bestillingerne på
varmt tøj strømmer
ind.

Det er blevet koldere rundt
omkring på de nordsjællandske arbejdspladser, og det
kan Carsten Nielsen fra Sport
Direct i Helsingør mærke på
omsætningen af varmt firmatøj
til medarbejderne. Foto: Allan
Nørregaard

Af Marianne Due
Når der bliver skruet ned for
varmen på kontorerne eller
i lagerbygningerne rundt
omkring i Nordsjælland,
så bliver der skruet op for
ordrerne på varmt firmatøj
hos Sport Direct i Helsingør.
Det konstaterer direktør
og indehaver Carsten Nielsen fra virksomheden Sport
Direct i Helsingør, der både
er leveringsdygtig i spiller- og sportstøj til fodbold-,
håndbold-,
badminton-,
gymnastik- og svømmeklubber men som også sælger
profilbeklædning til en lang
række firmaer i form af firma-t-shirts, poloer, striktrøjer, bukser eller jakker, for
siden anbefalingerne om at
imødegå energikrisen med
at skrue ned for varmen, er

der opstået et nyt behov hos
Sport Directs kunder.
- Mange følger anbefalingerne om at skrue ned til
19 grader og siden det kom
frem har vi dagligt fået forespørgsler på tøj, så medarbejderne kan holde varmen,
fortæller Carsten Nielsen.

Fleece er moderne igen
Henvendelserne kommer
både fra kontorarbejdspladser og fra virksomheder, der har ansatte til at

pakke varer på store lagre,
som kan være meget dyre at
varme op med de høje gaspriser.
- En ungdomsskole har
for eksempel lige hentet
undertøj og andet varm beklædning til deres ansatte. I
mange år har vi heller ikke
solgt fleecetøj, men det er
blevet moderne igen, fordi
det er blødt og behageligt og
hurtigt giver varmen, siger
Carsten Nielsen og tilføjer
at veste i både quiltet mate-

Advokathuset Nordsjælland
giver gode råd

• Arbejds- og ansættelsesret
• Ejendomsadministration
• Entrepriseret
• Fast ejendom
• Generationsskifte
• Inkasso

• Konkursret
• Lejeret
• Retssager og voldgift
• Selskabs- og erhvervsret
• Strafferet
• Virksomhedsoverdragelser

ADVOKATHUSET NORDSJÆLLAND www.advokathus.dk
Slotsgade 48 • 3400 Hillerød • Tlf. 48 26 23 00

riale og lettere typer også er
et hit lige nu.
Sport Direct er en kæde
med 22 lokalt ejede butikker
på landsplan og tilhørende
webshop. Et fælles hovedkontor står for indkøb og
markedsføring, men derudover er de lokale ejere
ansvarlige for hver af deres
forretning. Carsten Nielsen
overtog Sport Direct Helsingør for 15 år siden, og i
dag arbejder der ni ansatte
i forretningen, som ligger i

industrikvarteret på H. C.
Ørsteds Vej i Helsingør. I butikken kan kunderne komme og se udvalgte modeller
af spillertøj og kontortøj,
der kan være med til at uniformere medarbejderne og
brande virksomheder.

Øget omsætning
Den nye efterspørgsel på
varmt tøj er god for omsætningen, som er steget ti
procent i forhold til samme
periode sidste år og selv om

noget af tøjet sidder inderst
på kroppen, så skal der også
logoer på, for at en virksomhed kan trække udgifterne
fra og medarbejderne ikke
risikerer, at tøjet bliver betragtet som en skattepligtig
indtægt.
- Vi kan sagtens glæde os
over, at det går godt for forretningen, men det er ikke
nogen sjov måde at øge salget med fem eller ti procent,
for det skyldes jo at nogle
har det svært og uforskyldt
er kommet i problemer, siger
Carsten Nielsen.
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40 år i herremodens tjeneste
Herretøjsbutikken
på hjørnet af
Slotsgade og
Møllestræde fejrer
i disse uger sit 40
års-jubilæum

Af Martin Warming
I 40 år har herretøjsbutikken Kjøller sørget for at klæde Hillerøds mænd pænt,
nydeligt og ikke mindst moderigtigt på.
Men selv om butikken i
disse uger kan fejre sit 40
års-jubilæum, så startede
det hele faktisk for 62 år siden, da Søren Kjøller kom
til byen og fik arbejde i herreekviperingsforretningen
Højdal på hjørnet af Slotsgade og Møllestræde.
Søren Kjøller fandt sig
så godt til rette i butikken,
at han besluttede sig for at
spørge den tidligere ejer,
om han måtte købe den. Det

måtte han godt. Butikken
blev omdøbt til Kjøller, og
det har den heddet lige siden. I 1993 startede sønnen
Anders i butikken. I altså
snart 30 år har han solgt et
utal af slips, jakkesæt, bukser, striktrøjer og skjorter,
og han glæder sig stadig til
at åbne butikken hver morgen.
- Jeg er overhovedet ikke
blevet træt af det. Tværtimod. Jeg elsker mit arbejde,
og jeg kan ikke forestille
mig, at jeg bliver træt af det
på noget tidspunkt, siger
han.

»

Vi er
professionelle.
Vi er tøjfolk til
fingerspidserne,
og vi elsker tøj....
Anders Kjøller

Flere mennesker
53-årige Anders Kjøller kan
heller ikke forestille sig en
bedre by at drive forretning
i.
- Udviklingen i Hillerød
går jo stærkt i disse år, og det
betyder, at der flytter flere
og flere mennesker til byen.
Det er selvfølgelig vigtigt,
når man har en forretning i
byen, at der er et stort kundeunderlag, og vi kan helt sikkert mærke, at vi bliver flere
og flere mennesker i Hillerød. Så er det jo bare vores

Få styr på det lovpligtige
energimærke
Der er måske rigtigt gode
muligheder for at spare på
energien!

-

Energiløsningen ApS
er godkent af

Energistyrelsen

e Til
hve n eks erhv
r b tra ervs
yg in m
hvo ning divid ærk
r b - så uel ning
esp e be la
are r de skr ves
lse r kl ivel
rne arh se
lig ed af
ger ove
r

til at udføre alle typer
energimærker

Energiløsningen ApS
i Nordsjælland

Email:
kontakt@energiloesning.dk
Tlf. 2325 6115

opgave at få de mange nye
tilflyttere ind i butikken og
vise dem, hvad vi kan, lyder
det fra Anders Kjøller.
Og hvad er det så, herretøjsbutikken Kjøller kan?
Anders Kjøller er ikke i tvivl

om, at det primært handler
om kvalitet og god service.
- Vi er professionelle. Vi er
tøjfolk til fingerspidserne,
og vi elsker tøj. Kunden skal
være glad, når han går ud
af butikken, og så skal han

selvfølgelig føle, at han har
fået en topklasse service,
god rådgivning og noget tøj,
han bliver glad for, lyder det
fra Anders Kjøller, der lige
skal tænke sig om en ekstra,
når man spørger ham om,

TORSDAG 17. NOVEMBER 2022

ERHVERV Nordsjælland I

I dag er moden en lidt anden, og en af Anders Kjøllers
vigtigste opgaver er, at følge
med i, hvordan den udvikler
sig.
- Der er man simpelthen
bare nødt til at følge med i
blade, tidsskrifter og på sociale medier. Vi tager selvfølgelig også på messer, og
de leverandører, vi har, følger også med, så vi får også
en del hjælp fra den front. Vi
har jo de samme interesser,
siger Anders Kjøller.
- Og når man har været her
så mange år, som vi har, så
ved vi jo også, hvad de faste
kunder efterspørger. Udover
at have de klassiske mærkevarer så prøver vi også at finde nogle mærker, som man
ikke kan få alle steder - og
samtidig vil vi da også gerne
prøve at ’skubbe’ lidt til vores kunder og inspirere dem
til at prøve noget nyt en gang
i mellem, tilføjer han.

Anders Kjøller har været medejer af den lokale herretøjsbutik på hjørnet af Slotsgade
og Møllestræde, som hans
far Søren Kjøller grundlagde,
de sidste 20 år. Foto: Kenn
Thomsen

hvilken målgruppe butikken har.
- Det er lidt svært at svare
på. Det er jo en god blanding,
og jeg vil påstå, at vi har tøj
til de fleste aldersgrupper.
Vi har for eksempel også

konfirmationstøj, fortæller
han.

Følger med
Meget har ændret sig siden
1960, hvor Søren Kjøller
kom til byen og startede hos

Højdal. Moden var præget
af sort/hvide tern, og mange mænd blev inspireret af
rockmusikere og gik i ankelstøvler, kortere bukser og
rullekraver - og havde iøvrigt langt hår.

Gode medarbejdere
Anders Kjøller købte sig i
2003 ind i forretningen, og
selv om 84-årige Søren Kjøller ikke er gået helt på pension endnu og stadig kommer
og giver en hånd med i butikken i ny og næ, så er Anders for længst blevet kørt
i stilling til at overtage den
kendte herretøjsforretning
en dag.
Anders Kjøller understreger, at det ikke kun er hans
og faderens ære, at butikken
er ’still going strong’ efter 40
år.
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- Vi er professionelle. Vi er tøjfolk til fingerspidserne, og vi elsker
tøj, lyder det fra Anders Kjøller. Foto: Kenn Thomsen

- Det er ikke mig og min far
alene. Vi har haft så mange gode medarbejder gennem årene, og vi havde aldrig kunnet klare det uden
dem - og mange af dem har
heldigvis været ansat hos
os i mange år. Og så kan vi
selvfølgelig også tilskrive
en stor del af æren til vores
kunder. Vi har så mange trofaste kunder, der kommer
igen og igen, og de er jo alfa
og omega for os, siger Anders Kjøller.
I dag er der udover Anders
og Søren tre medarbejdere
ansat i butikken, der i øvrigt
stadig skriver kundernes
kvitteringer i hånden.

- Jeg synes, det er mere
personligt med en håndskreven kvittering. Tidligere var det lidt gammeldags,
men jeg tror faktisk, det er
noget, vores kunder synes er
sjovt og noget, de husker.
Anders Kjøller er udlært i
Tøjeksperten i Helsinge, og
inden han startede i sin fars
butik i 1993, var han blandt
andet en tur forbi militæret, hvor han var sergent i
Livgarden. Han har også
arbejdet i Illum og Magasin.
Søren Kjøllers karriere i tøjbranchen startede med en
læreplads i en butik i Rønne på Bornholm, hvor han
stammer fra.
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Et fængende foto kan bane vej
for jeres gode historie
Det om at gøre
det så nemt for
redaktionerne som
muligt, når I sender
pressemeddelelser billeder være
afgørende.

Thenextweb). Billeder er
med til at engagere og vække følelser hos modtageren.
Materialet skal være troværdigt og autentisk. Det
er derfor vigtigt, at der er
en samspil mellem budskab
og billeder. Ligesom I bør
undgå kommercielle salgsbilleder. Men hvilke billeder skal I vælge, og hvordan
gør I?

Tag udgangspunkt
i jeres rubrik
Af Mette Dahl Juelner,
BizBuddy
Det kan være svært at trænge igennem redaktionernes
nåleøje. Medierne modtager
dagligt mange pressemeddelelser.
For at gøre sin pressemeddelelse så attraktiv som
muligt, gælder det om at
kunne vinkle sin historie
så skarpt som muligt - og
forstå hvordan journalisterne arbejder med nyhedskriterierne.
Men det handler også om at
kunne levere færdigt og godt

Der er fire typer billeder, som du kan sende med din pressemeddelelse. Foto: Adobe Stock

billedemateriale, som både
fanger øjet og underbygger
jeres budskaber. Men hvad
skal I være opmærksomme
på?
Og hvad kan I gøre for at
styrke jeres PR-indsats med

billedsprog og visuelle virkemidler?

Billeder underbygger
jeres budskaber
Hvis I forstår at kombinere
en velformuleret presse-

meddelelse med velvalgte billeder, har I en større chance for at få plads i
medierne. Undersøgelser
viser, at hjernen behandler billeder 60.000 gange
hurtigere end tekst (kilde:

Afsæt tid til arbejdet, så jeres billeder bliver så interessante og fængende at se
på som muligt. De billeder
I sender sammen med jeres pressemeddelelse, skal
underbygge jeres virksomheds værdier og profil. Det
er derfor vigtigt, at I overvejer, hvordan billederne
underbygger jeres historie
og budskaber bedst muligt.
Tag gerne udgangspunkt i
jeres rubrik og underrubrik
i jeres pressemeddelelser.
Det kan være med til at inspirere jer til gode motiver
og sætte spot på, hvad de vigtigste budskaber er. Nogle
gange fungerer et enkelt bil-

lede bedre end de lidt mere
komplicerede billeder. Der
foregår for meget, og det forvirrer mere, end det gavner.
I bør også formulere nogle
korte og præcise billedtekster. Teksten skal forklare,
hvad der sker på billedet og/
eller, hvem der er på billedet. Med navn og titel. Det
sparer tid og research på
redaktionerne. Husk også
at kreditere fotografen med
navn. Det viser, at I har styr
på rettigheder og forstår
god presseskik. Brug af lys
og farver hæver kvaliteten.
Billederne skal være klar
til brug. Være i en høj opløsning og ordentligt beskåret.
Men hvilken motivtyper
kan I vælge?

De fire typer
af billeder
Der er som udgangspunkt
fire typer af billeder: Genre, virksomhed, produkt og
portræt.
Portrætbilledet er et billede af den person, som indgår
i pressemeddelelsen.
Mange
portrætbilleder
fungerer godt, hvis de ikke
er for opstillede, men mere
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STRATEGI OG KOMMUNIKATION
Mette Dahl Juelner er direktør i virksomheden
BizBuddy, der rådgiver små og mellemstore
virksomheder i strategi, kommunikation, markedsføring og service. Hun er markedsøkonom og har
en mastergrad i oplevelsesledelse. Mette har bl.a.
arbejdet som mediaplanner hos OMD og været
marketingchef på TV 2. Spørgsmål kan rettes til
mdj@bizbuddy.dk. Læs mere på www.bizbuddy.dk

situationsbestemt. Produktbilledet viser jeres produkter.
Her virker det godt, hvis
I får taget billeder af produktet, mens det er i brug.
Det giver mere dynamik og
virker mindre salgsagtigt.
Virksomhedsbilledet
kan
være udfordrende at arbejde
med, fordi det i mange tilfælde er svært at lave et interessant billede af en facade på
en virksomhed med et logo
over indgangen. For at gøre
det mere levende, kan I vælge at tage et par medarbejdere med i motivet.
Endelig er der genrebilledet, som illustrerer et tema.
Genrebilledet viser hverken
personer eller bestemte begivenheder.
Alternativ til selv at tage
genrebilleder, kan I hente
eller købe såkaldte stockfoto fra forskellige platforme.
De er klar til brug, når I har
købt rettighederne til at anvende dem.
Men vær opmærksom på,
at de billeder er ”hyldeva-

rer” og kan virke polerede
eller opstillede. En dygtig fotograf, som er briefet grundigt af jer, vil kunne hjælpe
jer med at få nogle gode billeder, som I kan anvende i
jeres PR-arbejde. Både generelt og i forhold til en aktuel
historie.

Gør det nemt for de
travle redaktioner
Når I sender jeres billeder
til redaktionerne, bør I altid specificere, om billederne kun må anvendes til den
aktuelle pressemeddelelse,
eller om de må arkiveres og
genanvendes.
I det hele taget handler det
om at gøre det så nemt for
redaktionerne som muligt.
Hverdagen på redaktionerne er både travle og intense.
Tiden er knap og økonomien
kan være stram. H
vis I har forstået, hvordan
billeder kan være med til
at underbygge jeres gode
historier og stærke budskaber, øger I jeres chance for at
trænge igennem nåleøjet.

Ny skabelon
til beskrivelse
af bogføringssystem
Skabelonen hjælper med at opfylde
Bogføringslovens krav.
Af Carsten Blicher,
revisor PwC
Efter Bogføringsloven §
6 skal alle virksomheder,
som har pligt til at aflægge
en årsrapport efter årsregnskabsloven, eller hvor nettoomsætningen i to på hinanden følgende indkomstår
overstiger 300.000 DKK, udarbejde en beskrivelse, der
dækker følgende:
1. Virksomhedens procedurer for sikre, at alle virksomhedens transaktioner
løbende registreres.
2. Virksomhedens procedurer for at sikre, at regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis (se nedenfor
om regnskabsmaterialet).
3. Hvilke medarbejdere,
der er ansvarlige for procedurerne.

Til sikring af opfyldelsen af dette krav udgav Erhvervsstyrelsen den 30. september 2022 en skabelon og
vejledning til beskrivelse af
disse bogføringsprocedurer.
Skabelonen kan findes på https://erhvervsstyrelsen.dk/
vejledning-om-bogforing
Ifølge vejledningen er skabelonen tiltænkt mindre
virksomheder (typisk regnskabsklasse B virksomhederne), men det er frivilligt at
anvende skabelonen. Det vil
dog være fornuftigt at anvende skabelonen, så de krævede
områder kommer med.
Følgende anses for regnskabsmateriale og omfattet
af procedurerne, der skal
beskrives:
• Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer
(her er Erhvervsstyrelsens
skabelon et hjælpeværktøj).

• Oplysninger i øvrigt, som
er nødvendige for kontrolsporet.
• Dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten
og for skøn og vurderinger
foretaget i forbindelse med
udarbejdelse af virksomhedens årsrapport.
• Regnskaber, opgørelser
og opstillinger, som kræves
udarbejdet i henhold til lovgivning, og frivilligt udarbejdede regnskaber, der er
aflagt efter årsregnskabsloven, som ikke udelukkende
anvendes til virksomhedens
eget brug.
• Eventuelle revisionsprotokoller eller anden tilsvarende rapportering.
Indtil kravet om digital
bogføring sættes i kraft (afhængigt af virksomhedens
størrelse og forhold vil det
efter planen ske i 2024 til
2026) skal virksomheden
også beskrive de dele, som
senere vil blive omfattet af
digital bogføring, dvs. beskrive, hvordan virksom-
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heden praktisk håndterer:
• Registreringer, herunder
transaktionssporet
• Bilag.
Af
Erhvervsstyrelsens
hjemmeside fremgår i forbindelse med deres nyhed
blandt andet følgende:
Henset til at skabelonen
blev offentliggjort den 30.
september 2022 svarende til
afslutningen på regnskabsåret 2021/22 for en række
virksomheder, ønsker Erhvervsstyrelsen at præcisere, at virksomheder først
skal efterleve kravet i deres
førstkommende nye regnskabsår, som starter efter 1.
januar 2023.
Det betyder, at de virksomheder, der havde årsafslutning
den 30. september 2022, først
skal efterleve kravet for det
regnskabsår eller indkomstår,
der starter 1. oktober 2023.
De fleste virksomheder
har et regnskabsår eller indkomstår, der følger kalender
-året. For disse virksomheder skal beskrivelsen være
klar senest 1. januar 2023.

REGNSKAB OG REVISION

Carsten Blicher er statsautoriseret revisor og director i revisionsfirmaet PwC i Hillerød. Han har
en stor indsigt i områder som generationsskifte og
køb og salg af virksomheder foruden traditionel revision og regnskabsforhold. Dertil følger
Carsten Blicher som rådgiver løbende med i nye
regler og lovgivning inden for skat, moms og
afgifter. Spørgsmål kan rettes til Carsten Blicher
på mail cbl@pwc.dk. Læs mere på www.pwc.dk

ERHVERVSRENGØRING

TOTAL CLEAN

Mobil:

41 13 98 38

Mail:

total-clean@outlook.dk

Kontakt: Isabelmaria Andersson
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