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Sparekasse vil skubbe
til boligopsving
RANDERS: Den danske økonomi begynder så småt at
blive bedre. Det er dog fortsat kun små skridt i den rigtige retning, og derfor har
Sparekassen Kronjylland besluttet at understøtte opsvinget i Midt- og Østjylland med
en særlig byggekredit til private byggeprojekter.
»Vi har set, at boligjobordningen, der også er kendt
som håndværkerfradraget,
i et vist omfang har virket,
men vi ved også, at mange
af vores kunder fortsat er
forsigtige med at sætte gang
i deres byggedrømme. Derfor har vi besluttet at lave
en særlig byggekredit til det
formål med en rente på blot
1,95 procent. Dermed kan
vores kunder få opfyldt deres drømme, og vi kan forhåbentlig sætte yderligere
skub i opsvinget,« fortæller
administrerende direktør
Klaus Skjødt.
I første omgang kører ordningen frem til 30. septem-

ber, men den frist er Klaus
Skjødt klar til at udvide, hvis
forsøget bliver en succes.
»Som et regionalt pengeinstitut har vi en naturlig
interesse i, at der er aktivitet i de områder, hvor vi driver vores afdelinger. Derfor
bruger vi blandt andet en del
penge på sponsorater og gavefondsbidrag, og nu forsøger vi så også via denne vej
at skabe lokal aktivitet,« fortsætter han.
Kreditten er rettet mod
eksisterende eller nye privatkunder, og den kan benyttes til byggerier i forbindelse med både helårs- og sommerhuse. Byggerierne kan
være nybyggerier, men kan
også være ombygninger, tilbygninger og lignende. I den
forbindelse kan det tilføjes,
at også sommerhuse nu er
omfattet af boligjobordningen.
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KKORT NYT
Koncertforedrag om Johnny Cash
Hem, at alle tilskuerne blev
inddraget aktivt i præsentationen. Da de havde fundet deres pladser i det største auditorium på Aarhus Universitet, fik de en lille fjernbetjening med fire knapper.
»Med fjernbetjeningen
skulle vi svare på nogle
spørgsmål, som oplægsholderen stillede. Det var klart det
sjoveste ved oplevelsen,« siger han.
Et af spørgsmålene handle-

de om, hvor lang tid de amerikanske forskere har brugt på
at analysere spytprøverne fra
de danske gymnasieelever. På
hver enkelt af de 600 prøver,
der blev sendt over Atlanten,
lavede forskerne 600.000 prøver. Det svarer til, at man sidder 24 timer i døgnet i to uger
og kigger på spytprøver.

Drømmen om universitetet
Ideen med at inddrage elever
i forskning som denne er, at

De studerende
får lov til at
arbejde sammen
med iværksættere
fra det lokale
erhvervsliv. Her
oplever de, hvad
der skal til for at
starte eget selskab.

man på den måde introducerer dem til at studere på universitetet. Derigennem håber
forskerne at kunne tiltrække
nye talenter til de høje læreanstalter. For Anne Troelsgaard
Thorsen har det dog ikke ændret det store.
»Jeg har hele tiden villet
læse medicin på universitetet,
og det vil jeg stadig, så det har
ikke ændret noget hos mig,«
fortæller Anne Troelsgaard
Thorsen.

Men eleverne er enige om,
at det var en god oplevelse, og
det er Jens Madsen heller ikke i tvivl om.
»Det er vigtigt, at eleverne
får et billede af, hvad der kan
ske, når man er kommet igennem uddannelsessystemet, og
det fik de virkelig et godt billede af den dag i Aarhus,« siger han.

jekt,« siger Jeppe Juncker.
På den måde er midlerne
fra det store EU med til at
knytte Erhversakademi Dania med det lokale erhvervsliv, men samarbejdet har ikke
været let at få i gang.
»Det har taget lang tid at
etablere samarbejdet. Når vi
har ringet rundt, har firmaerne ikke altid haft tid til at
snakke med os. Men nu hvor
samarbejdet er kommet i
gang, kører det næsten af sig
selv,« siger Nina Albæk, der er
administrativ projektleder på
’Fra talentmasse til entreprenørskab’.

fortløbende skal dryppe fra
det store fællesskabs pengeskabe.
»EU’s midler bruges til at
sætte et projekt i gang. Når
projektet er kommet fra land,
er det ikke længere EU, der
skal støtte,« siger Marianne
Nilsson, der er kommunikations- og marketingskonsulent
hos Erhvervsakademi Dania.
Selv om der er meget administrativt bøvl med støttekroner fra EU, så nikker både
Jeppe Juncker, Nina Albæk
og Marianne Nilsson bekræftende på spørgsmålet om,
hvorvidt støtten er alt besværet værd.

RANDERS: Randers Bibliotek præsenterer et koncertforedrag om Johnny Cash. Her kommer man med på en rejse
igennem Johnny Cashs liv med fortællinger fra hans liv, og
man får et udpluk af de største sange spillet live. Det er torsdag 24. april kl. 19 i Kulturhusets sal.
Det er Johnny Cash-ekspert Bjarne Brønno, der både
fortæller og spiller sangene live. Han har i de seneste år
spillet countrymusik i bandet Country Heat, hvor han
synger og spiller akustisk guitar.
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»
jekt, der får flest stemmer,«
fortæller Agata Laska-Pihan.
»Pointen er, at det ikke kun
er projektholderne selv eller
et udvalg af embedsmænd eller fagprofessionelle, der bestemmer, hvem der skal have
pengene. Det gør alle de borgere, der deltager i afstemningen,« uddyber hun.

Synlige for erhvervslivet
Når eleverne på den måde er
ude i marken, bliver akademiet kendt i erhvervslivet, og
derfor bliver virksomhederne
også opmærksomme på, at de
studerende derfra kan bruges
til noget.
»Nu er virksomheder begyndt at kontakte os for at
høre, om vi har nogle studerende, de kan bruge til et pro-

JEPPE JUNCKER,
adjunkt, studiekoordinator,
Erhvervsakademi Dania

Kickstart
Når EU bidrager til et projekt
med en pose penge, så er det
ikke meningen, at pengene

Jørgen Glud fra Glud Vin vidste ikke, at hans
vinsmagningsaftner kun for kvinder ville blive
så stor en succes, som de blev. Men nu kører
arrangementet på tiende år. Pressebillede

Ti år med eksklusiv vin-smagning
RANDERS: Når Glud Vin fredag 11. april holder »Ladies
Night« er det tiende gang, at dørene på Nikkelvej åbnes
for en vinsmagning kun for kvinder.
Tilslutningen har været stor, og arrangementet har været en fast del af vinsmagningsprogrammet lige siden.
Der har været rift om billetterne, og arrangementet har
derfor længe været udsolgt. Men Glud Vin oplyser, at der
stadig er enkelte ledige pladser på andre af firmaets forårssmagninger, der både er for mænd og kvinder.
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