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DET SKER
RY
Tirsdag

16: Ry Biograf: Green Book
19-21: Ry Hallerne, hal D: Borgermøde om
Himmelbjerget. Arr: Skanderborg Kommune
19: Hotel Ry: Generalforsamling i Fiskeriforeningen Gudenaa
19: Ry Biograf: Streamet foredrag: Klimaændringer - den danske vinkel, gratis adgang
19: Låsby Forsamlingshus: Bankospil

Onsdag

17: Ry Kirke; Fyraftenssalmesang
18: Ry Biograf: Green Book
20.45: Ry Biograf: Kursk

GALTEN
Tirsdag

18.45: Skovby Forsamlingshus: Bankospil
19: Bio Huset: »Når sandheden skal frem«,
foredrag med den tidligere håndboldstjerne Lars Christiansen

Onsdag

10.15: Biohuset: Luk solskinnet ind
19: Bio Huset: Green Book

SKANDERBORG
Tirsdag

17.30: Biografen: Mødregruppen
20: Biografen: Green Book

Onsdag

17: Fælleden: Byrådsmøde
17.30: Biografen: Mødregruppen
19: Kulturhuset: Anne Hjernøe
20: Biografen: Green Book

SERVICE
Politi
114

Lægevagten
70 11 31 31

|| Der sker rigtig meget i Klank Erhvervspark i denne tid - Gram Vakuum Teknik er i fuld gang med byggeri af nyt domicil, og blot 100
meter derfra er virksomheden Alfast, der udstanser tape, ligeledes i gang med nybyggeri. Og på grunden overfor har det lokale firma
Smoke-It for kort tid siden indviet sit nye hovedsæde. FOTO: JENS-ERIK SINNBECK

Hurtigtvoksende Galtenfirma bygger nyt domicil
Gram Vakuum Teknik
får meget mere plads
i Klank Erhvervspark og venter udvidelse af
staben
AF JENS-ERIK SINNBECK

sinn@mja.dk

Affald

RY: Genbrugspladsen: Bakkelyvej 3:
Mandag-fredag: 12-18, lørdag og søndag:
9-16. Galten: Genbrugspladsen, Hjaltevej,
Skovby: Mandag-fredag: 12-18, lørdag og
søndag: 9-16.

KORT NYT
Tyve huggede bærbar
pc på Låsby Skole
LÅSBY Låsby Skole var i går udsat for indbrud. Tyvene knuste en rude ind til skolens
kontor og kom på den måde indenfor. Det
eneste, der er meldt stjålet, er en bærbar pc.
Indbruddet er sket mellem klokken 16 og
22.20 i aftes.

GALTEN/SKOVBY Endnu et erhvervsbyggeri skyder nu op i Klank Erhvervspark.
Det er det kommende hovedsæde for det
lokale firma Gram Vakuum Teknik.
- Vi har brug for mere plads, fortæller
indehaveren, Jesper Gram, der etablerede
Gram Vakuum Teknik for 10 år siden.
Det nye domicil opføres af KT Erhvervsbyg og bliver på små 1100 kvadratmeter
fordelt med 284 kvadratmeter til administration og 789 kvadrameter til lager og
produktion. Det skal stå klar til brug 1. juli.

Mange års erfaring
Jesper Gram, der er 52 år, har 26 års erfaring indefor vakuum-teknik - blandt andet
arbejdede han gennem en halv snes år som
servicetekniker hos de to store pumpe-koncerner Busch og Gardner Denver, før han
besluttede at blive selvstændig.

Startet midt under krisen
Det var midt under krisen, men Jesper Gram
og hans kone Laila, der fra starten har styret
bogholderiet, fik en fik en god start - blandt
andet med Arla Food som en af sine helt
store kunder.
Siden er en lang række virksomheder indenfor fødevare-industrien kommet til, og

det er firmaets ubetinget største arbejdsområde med service og salg af vakuumpumper.

|| Det nye domicil opføres af KT
Erhvervsbyggeri.

800 kunder
Men også på andre områder som vindmølle- og træindustrien står Galten-firmaet
stærkt. Det har i dag over 800 kunder og en
omsætning på et tocifret milionbeløb.

Tre gange Gazelle-pris
Gram Vakuum Teknik har hidtil haft til
huse i ejendommen Frichsvej 13 i Galten.
Men her er pladsen blevet for trang for firmaet, der i de senere år har været igennem
en kraftig vækst. Tre år i træk - i 2015, 2016
og 2017 - har virksomheden således mod-

taget Børsens Gazelle Pris for sin fortsatte
vækst.

Meget mere plads
Ved flytningen til Klank Erhvervspark får
virksomheden langt bedre pladsforhold, og
Jesper Gram forventer, at staben, der i dag
tæller 10 medarbejdere, vil vokse i de kommende år. Blandt andet fordi firmaet støt
og roligt får flere kunder i Norge, Sverige
og Tyskland.

