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www er jo nok kommet for at blive. Men hvordan ser det lige ud med din forretning 

på nettet? Lad os hjælpe med hjemmesider - tekst, fotos og video - etablering af  

web-shop og produktion af bannerreklamer.

FIND LØSNINGEN PÅ BUROVESTJYLLAND.DK

»
JESPER MARKUSSEN,
REDAKTØR, 
I DAGENS LEDER Y 08

TURISTBUREAU. Det handler sandsynligvis om mere end bare pla-
ceringen. Men lad endelig diskussionen begynde. Den er tiltrængt.

Af Mona Aaberg

moaa@berlingskemedia.dk

Prisen for at få sit barn passet i fritidshjem-
met falder betydeligt, når folkeskolerefor-
men træder i kraft. Fremover falder prisen 
eksempelvis med 50 procent for en morgen-
plads. Men samtidig bliver der også fær-
re pædagoger, og det splitter forældrene. I 
Mejrup er de glade for, at prisen endelig får 
et hak nedad.  

»Forældrebetalingen de seneste år er ste-
get, så der har været brug for at sænke pri-
serne markant. Men vi forældre skal nok 
erkende, at vi skal skrue vores forventnin-
ger lidt ned for aktiviteterne,« siger skole-
bestyrelsesmedlem på Mejrup Skole, Tina 
Frederiksen.

I Tvis havde man derimod gerne betalt 
prisen for flere pædagoger.

»Vi har vurderet, at forældrene godt vil gi-
ve mere, hvis det er et godt tilbud, og at man 
nøjes med at reducere prisen tilsvarende åb-
ningstiden og ikke en yderligere prisredukti-
on. Vi tror, der er flere, som vil tage børnene 
ud, når tilbuddet er ringere,« siger Per Mor-
tensen, formand for skolebestyrelsen i Tvis.

Forældre 
slipper 
6000 
kroner 
billigere 
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Viden fra vest. Det lød næsten for godt til at være sandt, erkendte Folketingets administration, da den 
hørte om Creative Company’s arbejde med folk på kanten af arbejdsmarkedet. Et besøg ændrede den holdning.

Tusindvis af turister besøger 
området, men kun få af dem 
fi nder vej til turistkontoret

Efterlysning: 
Kender du Karo-
lines hofdessert?

Hundehandler 
hænges ud på 
nettet: Det er løgn

Peter afl øser Peter: 
Afl øser til Nupark 
fundet på to dage 

H O LS T E B R O  Y 2-3 H O LS T E B R O  Y 14 L E M V I G  Y 22-23 NAVNE & STRUER Y 
6-7 & 16-17
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Af Michael Sand Andersen

mian@bergske.dk

HOLSTEBRO: Torsdag havde 
syv ansatte fra Folketingets 
administration taget turen 
fra Christiansborg til Holste-
bro for at besøge virksomhe-
den Creative Company. Folke-
tingets administration har be-
sluttet, at den vil give en chan-
ce til dem, der har lidt svært 
ved at passe ind på en arbejds-
pladser få et arbejde, og der 
skal Holstebro-virksomheden 
være et forbillede.

»Det er en trend at give en 
chance og inkludere dem, der 
har lidt svært ved at passe 
ind andre steder. Vi vil ger-
ne tage et socialt ansvar og 
lade det være en del af  vores 
ansigt udad til,« fortæller Li-
selotte Astrup, der er ansat i 
Folketingets administration 
og projektejer, der har sat pro-
jektet i gang.

Hun fik ideen til at besøge 
Creative Company og Peter 
Nørgaard efter at have læst 
om virksomheden på inter-
nettet, og efter at Peter Nørga-
ard i oktober holdt foredrag på 
Christiansborg.

»Jeg tænkte, at det måtte 
jeg simpelthen se. På en må-
de lød det for godt til at væ-
re sandt,« fortæller Liselotte 
Astrup.

Se muligheder
Creative Company har flere 
gange fået en topplacering ved 
kåringen af  Danmarks bedste 
arbejdsplads og fået tildelt fle-

re priser for at tage et socialt 
ansvar og give en chance til 
folk på kanten af  arbejdsmar-
kedet.

Og selvom der er langt fra 
en produktionsvirksomhed i 
Holstebro til kontorerne på 
Christiansborg, er Peter Nør-
gaard, der er direktør og med-
ejer af  Creative Company, sik-
ker på, at modellen også vir-
ker på Slotsholmen i Køben-
havn.

»Det er jeg slet ikke i tvivl 

om. Stort set alle virksomhe-
der kan bruge det i større el-
ler mindre grad. Det handler 
bare om at se mulighederne,« 
siger han.

Og da de syv personer fra 
Folketingets administration 
igen satte kursen mod Køben-
havn, var han ikke i tvivl om, 
hvad de tog med sig.

»Det er jo alle menneske-
historierne. Folk holder af  at 
høre den slags. Vi praktiserer 
det hver dag, men når vi får 

nogle til at fortælle, så kan 
man se, at det betyder noget,« 
siger han.

Oversætte det til 
Maiken Brok Clausen er an-
sat i Folketinget og er projekt-
leder, og hun oplevede en spe-
ciel stemning på rundvisning 
i Creative Company.

»Selvom alle er forskellige, 
så er der ingen, der er ander-
ledes. Alle er inkluderet lige 
meget i virksomheden, og det 

Skal skabe rummelighed i F
Arbejdsplads. 
Folketingets 
administration vil 
ansætte flere på 
særlige vilkår - og 
henter inspiration 
i Holstebro.

Liselotte Astrup (i sort bluse) og Maiken Brok Clausen (i grå bluse) så 
muligheder for, hvordan de kan overflytte ideerne fra Creative Company til 
Christiansborg, da Peter Nørgaard viste rundt. Fotos: Morten Stricker.

FREDAG DEN 7. MARTS
09.30: Morgenandagt 
i Holstebro Kirke med 
efterfølgende kirkekaffe. 
Sted: Sognehuset

15.00: Fortælle Galleriet 
har fredags fortællinger 
ved Ellen Henriksen. Sted: 
Vestergade 41, Holstebro

20.00: Natkirke. Sted: 
Holstebro Kirke

21.00: Koncert med 
Anne Dorte og Maria 
fra Tøsedrengene. Sted: 
Musikteatret Holstebro

Film
16.30: Hr. Peabody og 
Sherman - DK tale - 3D

16.30: LEGO filmen - Et 
klodset eventyr - DK tale

16.30: 12 Years A Slave

16.30 + 18.45 + 21.00: 

Klassefesten 2 - Begravelsen

18.45: Kartellet

18.45 + 21.00: 300: 

Rise of an Empire - 3D

19.15: Klumpfisken

21.00: Monumenternes 
Mænd

21.15: Lone Survivor

LØRDAG DEN 8. MARTS
11.00: Y’s Mens Klub 
i Holstebro afholder 
loppemarked. Sted: 
Loppehallen, Ivar 
Lundgaards Vej 10

Film
14.00 + 16.00: Hr. Peabody 
og Sherman - DK tale - 3D

14.00: LEGO filmen - Et 
klodset eventyr - DK tale

14.00: Far til Fire – Onkel 
Sofus vender tilbage

14.30: Klokkeblomst og 
piratfeen - DK tale - 2D

16.15: 12 Years A Slave

16.30 + 18.45 + 21.00: 

Klassefesten 2 - Begravelsen

18.45: Kartellet

18.45 + 21.00: 300: 

Rise of an Empire - 3D

19.00: Klumpfisken

21.00: Monumenternes 
Mænd

21.00: Lone Survivor

dHOLSTEBRO

HOLSTEBRO: I weekenden 
den 22./23.marts slår Musik-
teatret i Holstebro dørene op 
for en ny messe i Holstebro.

En messe, hvor målet er 
at udbrede kendskab til al-
ternative behandlingsfor-
mer, alternativ livsforståel-
se og behandlinger for krop 
og sjæl.

På messen kan du blandt 
andet opleve håndlæsning, 
clairvoyance, regression, 
hypnoterapi og klangskåls-
massage.

På messen holder læge Sø-
ren Flytlie den 23. marts et 
foredrag om »Lægens guide 
til naturlig sundhed«.  Søren 

Flytlie holder foredrag i hele 
Danmark om emnet. Det er 
også lykkedes at skaffe Da-
vid Bailey fra England med 
på messen. 

Han er kendt fra TV-ud-
sendelserne »So F***ing Spe-
cial« og er fjerde generations 
healer. Bailey holder også to 
gratis foredrag/minikoncer-
ter på messen.

Arrangør af  messen er 
Michael Agerholm fra Ski-
ve. Han har gennem en del 
år deltaget på messer rundt 
om i Danmark, men har sav-
net en messe i Holstebro. 

pcb

Holstebro får egen 
alternativmesse

HOLSTEBRO: Den danske 
rådgivningskoncern COWI 
opnåede i fjor den bedste 
indtjening nogensinde. 

Omsætningen steg med 
tre procent og resultatet lan-
dede på 200 mio. kr., og det 
blev niende år i træk at om-
sætningen voksede.

Den positive udvikling 
slår også igennem hos CO-
WI i Holstebro og Viborg, 
hvor 2013 bød på en række 
nye projekter som bl.a. Lil-
leå Engpark i Herning og 
højvandssikring på Lemvig 
Havn. 

Motorvej giver vækst
Motorvejen mellem Holste-
bro og Herning forventes at 

give endnu mere aktivitet på 
kontoret i Holstebro.

»Linjeføringen nord om 
Holstebro vil helt sikkert 
skabe positiv vækst. Vi er 
allerede i dialog med flere 
projektudviklere, som ser 
muligheder. Jeg forventer, 
at vi kommer til at ansætte 
nye medarbejdere i år som 
følge af  motorvejen,« siger 
markedsansvarlig i COWIs 
Region Midtvest, Thomas 
Møl Bramming.  

COWI er nu blandt de tre 
bedste rådgivningsfirmaer i 
verden inden for blandt an-
det vandbygning, broer og 
lufthavne og affald.
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COWI ser vækst i 
motorvejsbyggeri

Af Jens Work Kristensen

jekr@bergske.dk

HOLSTEBRO: Nu er det slut 
med at pille ved mobilen un-
der kørslen.

Den 19-årige Rikke Dalga-
ard Petersen, som i sidste uge 
fik en bøde for håndholdt mo-
bil, bliver »håndfri«, når hun 

næste gang sætter sig i bilen 
med mobilen.

»Det gør jeg simpelthen, 
fordi jeg er bange for at få en 
bøde,« siger Rikke Dalgaard 
Petersen.

Hun kom i sidste uge på for-
siden af  Dagbladet, da hun 
gik i politiets kontrolaktion 
ved Nørreport-krydset i Hol-

stebro. Her sad hun med sin 
mobil i hånden, mens hun 
holdt i kø for både rødt lys i 
selve krydset og togbom ved 
jernbaneoverskæringen på 
Struervej, og det var nok til, 
at hun fik en bøde på 1500 kro-
ner.

Hjælp fra farfar
Bøden kom helt bag på den 
19-årige Rikke Dalgaard Peter-
sen, men nu tager hun konse-
kvensen.

»Det er klart, jeg ændrer ad-
færd, når der skal så lidt til. 
Nu er det slut med bøder,« si-

ger Rikke Dalgaard Petersen, 
som har fået et håndfrit blue-
tooth-sæt af  sin farfar.

»Min farfar fortæller, at ud-
styret har kostet 900 kroner. Så 
det kan godt betale sig i stedet 
for at få en bøde på 1500 kro-
ner igen og igen,« siger Rikke 
Dalgaard Petersen, som bor 
hjemme hos forældrene i Sdr. 
Lem i Vestsalling.

Det håndfrie udstyr har 
hun valgt at betragte som en 
nødvendig investering.

Hun har ikke været ude at 
køre, siden hun fik udstyret, 
men glæder sig til at tage far-

Mobil-bøde gør Rikke håndfri
Nix pille. Den 19-årige Rikke Dalgaard 
Petersen er færdig som mobilbølle - bliver 
håndfri efter bøde for håndholdt mobil.

. Holstebro
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Af Michael Sand Andersen

mian@bergske.dk

HOLSTEBRO: Med fem 
fjernlagre rundt om i 
Holstebro har Creative 
Company behov for mere 
plads i domicilet på Ras-
mus Færchs Vej. Og det 
kommer der nu.

I begyndelsen af  ugen 
sendte Creative Company 
opgaven med at bygge 6500 
kvadratmeter i licitation 
blandt tre lokale firmaer.

»Det er simpelthen me-
re rentabelt at samle vores 
virksomhed på én adresse, 
og derfor glæder jeg mig,« 
siger Peter Nørgaard, der 
er direktør i Creative 
Company. 

Af  de 6500 kvadratme-
ter, der svarer til, at det 
nuværende domicil bli-

ver fordoblet, bliver de 
1600 kvadratmeter admi-
nistration og resten lager. 
Hele det nye byggeri bli-
ver ti meter højt.

Helt i tråd med Crea-
tive Companys værdier 
skal de tre entreprenører, 
der skal kæmpe om opga-
ven, også beskrive, hvad 
de gør for at tage et so-
cialt ansvar, når de afleve-
rer deres tilbud.

»Jeg tror, at det er før-
ste gang, at en privat virk-
somhed stiller de krav, 
men de bliver også afgø-
rende for vores valg,« si-
ger Peter Nørgaard.

Peter Nørgaard forven-
ter, at gravearbejdet be-
gynder i primo april, og 
de første dele af  byggeriet 
kan tages i brug henover 
sommeren.

Klar til at udvide - 
bliver dobbelt så stor

er jeg imponeret over er mu-
ligt. Man kan se, at de tænker 
mere i jobfunktioner end fag-
grænser,« fortæller Maiken 
Brok Clausen.

»Det har været stor inspira-
tion, og nu skal vi bare over-
sætte noget til vores jobfunk-
tion. Folketinget er en møde- 
og dokument-virksomhed, og 
der er brug for oprydning ef-
ter møder, rengøring, betjente 
og så har vi vores egne hånd-
værkere, så jeg går allerede og 
tænker, hvor vi kan ansætte 
folk med særlige behov.«

Liselotte Astrup forkla-

rer, at målet er, at Folketin-
gets administration får flere 
ansatte på særlige vilkår, og 
hun håber, at der kommer ti 
til 20 kommende medarbejde-
re med i det første pilotprojekt 
senere på året, og der derefter 
bliver flydende udskiftning i 
folk, der kan komme i afkla-
ringsforløb og fleksjob i Fol-
ketinget.

Om 14 dage tager Peter Nør-
gaard igen turen til Køben-
havn for at holde foredrag på 
Christiansborg. Denne gang 
for alle 420 ansatte i Folketin-
gets administration.

abe rummelighed i Folketinget

De syv ansatte fra Folketingets adminstration fik en 
rundvisning, inden de mødte nogle af de personer, der har 
fået et arbejde, da Creative Company giver chancen til 
folk, der ikke står i første række til arbejdsmarkedet.

ØLSTRUP: Mange af  de 289 
indbyggere kikkede med på 
storskærm i Brugsen i Øl-
strup, da regionsrådet ons-
dag udpegede deres by til at 
være årets landsby.

»Jeg synes også, at vi har 
fortjent det. Vi har så man-
ge gode historier at fortælle 
– landsbyprisen passer per-

fekt til os,« siger Susanne 
Hermansen, formand for 
Ølstrup Sogneforening. 

Det er sjette gang, at pri-
sen uddeles, og Ølstrup var 
indstillet sammen med otte 
andre midtjyske landsby-
samfund. Sammen med tit-
len følger 150.000 kroner.
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Prisvindere så med 
på storskærm

Dommerpanelet duftede, smagte og testede 
sig frem til seks nominerede blandt de 177 
nyheder til Foodexpo News. Foto: MCH.

HERNING: Nyhederne står 
i kø på fødevaremessen 
Foodexpo, der holdes den 16. 
-18. marts i Herning. 

De mange nyheder er op-
delt i kategorierne »Føde- 
og drikkevarer« samt »In-
teriør og Udstyr« og samles 
på et fælles område under 
Foodexpo 2014. 

Her kan de besøgende op-
leve hele feltet af  Foodexpo 
News, og de to vindere afslø-
res på åbningsdagen. 

I kategorien »Interiør og 
Udstyr« er Holstebro i øvrigt 
sikker på at få en vinder. De 
tre nominerede nyheder er 
nemlig alle fra Holstebro:  et 
transportabelt kogebord fra 

Nyman Storkøkken, Twixit! 
Seal & Pour fra PaperlinX 
Packaging og Lamizip Lyn-
låsposer også fra PaperlinX 
Packaging.

Vinderne nyhedspriser-
ne modtager hver 10.000 kr. 
og afsløres i forbindelse med 
åbningen af  Foodexpo.

Alle nyheder er vurde-
ret af  et uafhængigt dom-
merpanel bestående af  Per 
Mandrup fra AgroTech, Ti-
ne Skriver fra HORESTA, 
Ghita Parry fra Kost- og Er-
næringsforbundet, Alan Fri-
is fra Tech4Bizz og Claus Bø-
gelund fra DSK.

pcb

Mange nyheder på 
fødevaremesse

HOLSTEBRO: Når først kon-
trakten er underskrevet, så 
er det et mindretal af  de 
vestjyske ledere, der bliver 
indbudt til en forhandling 
med chefen, når lønnen skal 
reguleres. Det viser en ny 
undersøgelse fra Lederne.

Her svarer fire ud af  ti af  
de 1280 udspurgte ledere fra 
Vestjylland, at lønregulerin-
gen typisk foregår ved en 
egentlig forhandling. Fler-
tallet, ca. halvdelen, bliver 
orienteret om lønregulerin-
gen på et møde med deres 
nærmeste leder.

Aage Mørch Sørensen, af-
delingsformand for Lederne 

Midt-Vest, mener, at tallene 
understreger vigtigheden af  
at sikre sig en god startløn.

»Lønstigninger er man-
ge steder minimale, og ofte 
er der en tilbøjelighed til at 
give det samme. Derfor er 
det startlønnen, der gør for-
skellen, og den der former 
ens fremtidige lønniveau,« 
siger han.

Seks procent af  de vestjy-
ske ledere må dog læse sig til 
deres lønregulering enten i 
et brev eller i en mail.

Sådan en besked bør altid 
gives ansigt til ansigt, siger 
Aage Mørch Sørensen.
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Mindretal forhandler 
sig til lønnen

fars gave i brug. Hvad angår 
den bøde, som hun allerede 
har fået, er der håb endnu.

Håb om nedslag
Først og fremmest kan Rikke 
Dalgaard Petersen håbe på at 
få et nedslag, fordi hun er stu-
derende og derfor ikke har de 
store indtægter. 

Nedslaget kan hun opnå, 
hvis hun møder op på politi-
ets bødekontor og dokumente-
rer, at hun ikke har en samlet 
årlig indtægt over 156.000 kro-
ner før skat.

Det har også været på tale 

at gå i retten for helt at und-
gå bøden.

»Jeg har snakket med mi-
ne forældre om, hvad jeg skal 
gøre. Det kunne være godt at 
tage den i retten og se, hvad 
der vil ske. Men lige nu har jeg 
svært ved at få tid til det, fordi 
eksamenstiden starter,« siger 
Rikke Dalgaard Petersen, der 
går i 3.g på Skive Gymnasium.

Set i bakspejlet kan Rikke Dalgaard Petersen godt se, at det 
ville have været billigere at anskaffe sig håndfrit ekstraudstyr til 
mobilen i stedet for at risikere en bøde. Foto: Morten Stricker.


