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Koncert med gospelkoret Great Joy 
KONCERT Great Joy holder forårskoncerten i Risskov Kirke man-
dag 6. maj kl. 19.30. Koncerten bliver den sidste med Nanna Lær-
ke Petersen i spidsen for Great Joy. Hun har igennem de seneste
fem år ledet koret. Der er fri entré for alle til koncerten. 
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Hypnose mod kroniske smerter
FOREDRAG Hypnoseworkshop Aarhus i Risskov lægger onsdag 1.
maj kl. 19-20.30 lokaler til foredrag ved hypnotisør og hypno-
terapeut Kim Oechsle fra hypnotiseret.dk, om, hvordan smerter
kan reduceres ved hjælp af hypnose og selvhypnose. Adressen er
Væxthuset, Mossøvej 2, Risskov. Foredraget er gratis. 

ERHVERV Med en omsætning
på 430 millioner og en 34 pro-
cents stigning i driftsindtje-
ningen er der god grund til at
trække på smilebåndene i det
nordlige Aarhus, hvor Laser-
tryk.dk holder til. 

Trykkeriet, der efter 20 år i
branchen solidt har indtaget
tronen på det danske trykkeri-
marked, og dets moderselskab
Scandinavian Print Group A/S
har netop afl��everet årsregn-
skab, og det viser, at omsætnin-
gen er løftet med 31 millioner
kroner på et år, oplyser virksom-
heden i en pressemeddelelse.

Omsætning er én ting, men
indtjening er noget andet, og
her er der i allerhøjeste grad
også grund til glæde hos La-
sertryk.dk. 

Resultatet før skat landede
på hele 34 millioner kroner i
2018 mod 19 millioner året
før.

Ifølge koncerndirektør-
duoen, Anders Grønborg og
Esben Mols Kabell, er alt, som
det skal være. 

"Alt kører planmæssigt i
forhold til vores strategi, hvor
vi satser både på organisk
vækst og opkøb. Specielt vores

software til større virksomhe-
der har bidraget positivt til
væksten," siger Anders Grøn-
borg.

Køber konkurrenterne
Makkerparret dvæler dog in-
genlunde ved succesen, men
går aggressivt til markedet for
at konsolidere virksomhedens
fremtrædende position. I de
første tre måneder af 2019 har
Grønborg og Kabell overtaget
seks konkurrenter. Heriblandt
er også Lasertryks første uden-
landske opkøb, som er et
svensk trykkeri. 

Og Esben Mols Kabell var-
sler fl��ere opkøb. 

"Med de seneste opkøb har
vi i koncernen overtaget 15
trykkerier de sidste fem år. Det

er særligt spændende, at vi nu
er kommet i gang med at købe
op i udlandet, og vi er i dialog
med fl��ere svenske og danske
trykkerier omkring opkøb," si-
ger han. 

Siden 2013 er medarbejder-
staben vokset fra 135 til 478,
og Lasertryk.dk's historie er i
det hele taget en historie om
løbende vækst. 

Siden Lasertryk afl��everede
sit første regnskab, har virk-
somheden kun haft røde tal på
bundlinjen i dens to første le-
veår, årene 1999 og 2000. De
efterfølgende 18 regnskabsår
har alle givet overskud, og i
godt halvdelen af trykkeriets
20 leveår har man kunnet
printe et tocifret millionover-
skud på bundlinjen. dp

Trykker nærmest penge:
Lasertryk.dk laver nyt rekordresultat
og fortsætter konkurrentopkøb
Landets største trykkeri, Lasertryk.dk, 
tjener kassen og har næsten fordoblet 
millionoverskuddet fra sidste regnskabsår

Koncerndirektør-duoen Anders Grønborg og Esben Mols Kabell har sammen med resten af Lasertryk.dk leveret et fl��ot millionoverskud i 2018. Pressefoto

Det er ikke kun bilister, der
skal vænne sig til, at der er
kommet en ny trafi��kant på ve-
jen. Flere af byens cyklister
krydser dagligt letbanens
spor, og når Aarhus Letbane
tirsdag morgen øger antallet
af afgange som følge af åbnin-
gen til Grenaa, så er det vigtigt,
at man som cyklist er ekstra
opmærksom. Sådan lyder det i
en opfordring fra Østjyllands
Politi på Facebook.

"Er du én af dem, der cykler
til/fra centrum via havneområ-
det, så skal du være særlig op-
mærksom, hvis du skal krydse
sporene på Hjortholmsvej - for
nu kommer der altså tog! Re-
spekter det røde lys og tag in-
gen chancer, for det kan gå rig-
tig galt," skriver Østjyllands
Politi på Facebook.

Men også byens bilister
kommer til at kunne mærke,
at letbanen øger antallet af af-
gange, lyder det fra politiet.

"Det betyder blandt andet,
at der i krydset ved Nørreport i
Aarhus C fra på tirsdag vil
komme et tog ca. hver 5.-6. mi-
nut. Det kommer til at medfø-
re ekstra ventetid for bilister i
krydset, og det kan derfor give

rigtig god mening at køre ad
Randersvej/Nørrebrogade,
hvis man skal ind mod cen-
trum, så man ikke skal krydse
letbanesporet ved Nørreport,"
skriver Østjyllands Politi på
Facebook.

Det er tirsdag morgen, at
letbanen begynder at køre til
Grenaa. Første tur på stræk-
ningen afgår tirsdag 30. april
klokken 5.14 fra Grenaa,
imens den første tur den mod-
satte fra Grenaa til Aarhus H
afgår klokken 5.51. Nord for
Aarhus kører letbanen den
første tur fra Lystrup over Aar-
hus Universitetshospital til
Aarhus H klokken 5.12.

Letbanen indleder driften
til Grenaa med timedrift mel-
lem Ryomgård og Grenaa,
samt halvtimesdrift mellem
Ryomgård og Aarhus H. Sene-
re, når Banedanmark er færdig
med at hastighedsopgradere
strækningen, og Aarhus Letba-
ne har etableret krydsnings-
spor i Trustrup, bliver der også
halvtimesdrift mellem Grenaa
og Ryomgård. Dermed vil der
som minimum være halvti-
mesdrift på hele strækningen.
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Politiet advarer 
cyklister i Aarhus:
"Vær opmærksom
på letbanen!"
Når Aarhus Letbane i næste uge øger an-
tallet af afgange, er det vigtigt, at byens
cyklister er ekstra opmærksomme


