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Mariagerfjord
dDet sker i Mariagerfjord
I dag
10.00-12.00: Fruerlundhuset,
Kystvejen i Øster Hurup:
Kunstmaling for børn.
10.00-17.00: Fyrkat, Hobro:
Sommerferieaktiviteter.
10.00-17.00: Fyrkat,
Hobro: Demonstration af
forskelligt vikingehåndværk.
14.00-16.00: Lille
Vildmosecentret, Storvorde:
På gyngende grund,
med naturvejlederen.

Hadsund Bio:
18.00: »Grusomme mig 2«.
19.00: »Lone ranger«.
20.00: »After earth«.

Hobro Bio:
16.00: »Grusomme mig 2«.
18.00: »Dead man down«.
18.00: »After earth«.
20.00: »Lone ranger«.
20.15: »After earth«.

I morgen
10.00-12.00: Fruerlundhuset,
Kystvejen i Øster Hurup:
Kunstmaling for børn.
10.00-17.00: Fyrkat, Hobro:
Sommerferieaktiviteter.
10.00-17.00: Fyrkat,
Hobro: Demonstration af
forskelligt vikingehåndværk.

11.00-12.30: Lille
Vildmosecentret, Storvorde:
På jagt i søen.
11.00-15.00: Øster
Hurup Turistkontor:
Børneloppemarked.
18.50-21.30: Lille
Vildmosecentret: Guidet
bustur i Tofte Skov.
19.30: Det gamle
Mariager Hotel: Banko.

Hadsund Bio:
18.00: »Stumper og stykker«.
18.00: »To the wonder«.
20.00: »The lone ranger«.
20.05: »The internship«.

Hobro Bio:
16.00: »Grusomme mig 2«.
18.00: »Dead man down«.
19.30: »Lone ranger«.
20.00: »Safe haven«.

tDøgnrapport
En blotter på banegården
Hobro: Politiet fik mandag aften, mere præcist klokken
22, en opringning fra et par yngre kvinder, som følte sig
forulempet af en 20-årig mand på Hobro Banegård.
Den unge herre havde nemlig flere gange vist sit lem
frem for dem, blandt andet pigerne, som lagde vejen forbi.
Politiet var selvsagt ikke så tossede med mandens nøgenleg, så han blev efterfølgende både sigtet for overtrædelsen og sendt væk derfra igen.

Stort udbytte fra villa
Valsgaard: En villa, der ligger på Valsgaardsvej ved
Valsgaard, har inden for den seneste uge haft ubudne gæster. Det oplyser Nordjyllands Politi.
De ukendte gerningsmænd er kommet ind ved at bryde
et vindue op, og derefter har de haft særdeles travlt. Der
er nemlig alt i alt stjålet tre fjernsyn, en dvd-afspiller, to
bærbare computere samt 3000 kroner i kontanter.

Var det en vindueskigger?
Hobro: Natten til tirsdag, lige omkring klokken 2, blev
en beboer i en villa på Norgesvej i Hobro ret forskrækket.
Vedkommende vågnede nemlig og observerede fra sin
seng en mand, der kiggede ind af vinduet og lyste med en
lommelygte. Da vindueskiggeren eller tyveknægten følte
sig opdaget, stak han dog hurtigt af igen. Han var iført en
rød hættetrøje, fortæller villaejeren. Hvis andre har haft
lignende oplevelser, vil politiet gerne høre nærmere. Det
sker som altid på 114.

Tyv tog pengekassen
Hobro: Natten mellem lørdag og søndag klokken 00.54
var et par tyve på spil hos Himmerlands Grovvarer, der
holder til på Stenstrupvej ved Hobro.
Tyveknægtene har haft held til at stjæle en pengekasse,
hvori der lå et ukendt beløb. Det fortæller Nordjyllands
Politi.
zagr

»

Hmm, ja, der bliver nok ikke så meget tid til at
holde sommerferie. Der bliver vist nok at se til.

Lars Kjærulff, indehaver af Kjærulff Design i Hadsund

Hadsund-firma med
i millionprojekt
Skulderklap. Der står ikke ret meget ferie på programmet hos Kjærulff Design - her
skal man nemlig byde ind med elementer til et stort hospitalslogistik-projekt.
Af Zarah Grothe
zagr@amtsavisen.dk

Hadsund: Når man træder ind over dørtærsklen til
Kjærulff Design, der holder
til på første sal i virksomhedsfællesskabet Ved Stranden i
Hadsund, bliver man straks
draget af udsigten.
Sivene, der vajer let i vinden, og vandet, der snylter på
den blå sommerhimmel. Selv
om udsigten er mageløs, så er
der også noget beskedent og
nøgent over det, øjet møder og det lader til at passe manden bag roret godt.

Det ER stort
Lars Kjærulff er nemlig en
sindig Holstebro-jyde, der
trods en kortvarig afstikker
til hovedstaden har bevaret
sine rødder i mulden og derfor nødigt smider om sig med
store ord.
Ej heller når det kommer til
det seneste projekt, der nok ellers ville få de fleste til at hive
de pæneste superlativer frem
fra skuffen:
»Det kan da godt gå hen og
blive stort. Altså hvis det bliver så smart, som vi håber og
tror på, jo, så har det i hvert
fald potentialet til at blive
det,« siger han kort, mens læberne former et lille smil.
Og stort kan det bestemt blive, men på mange måder, selv
om det stadig er i opstartsfasen, er det allerede kæmpestort.
For det, som Kjærulff Design og 17 andre virksomheder her i den nærmeste fremtiden skal bidrage til, er så banebrydende, at Markedsmodningsfonden netop har givet et
tilsagn på 12 millioner kroner.
Der er tale om et såkaldt innovativt og intelligent lagerog logistiksystem, døbt IHL,
til eksisterende såvel som nye
sygehuse.

Design af kasser
Et system, hvor tøj, mad, medicin, instrumenter, vasketøj
osv. kommer ud af væggen,
lige præcis hvor og når plejepersonalet har brug for det
- og det inden for 25 meter og
fem minutter.
På kontoret er den ene væg
plastret til med produkter, fra
sneskovle over cykellygter til
nedkølende serveringsbakker,
der vidner om en stor spænd-

Lars Kjærulff, manden bag Hadsund-virksomheden, skal - sammen med sine to ansatte blandt andet udforme de kasser, der skal bruges i hospitalsprojektet. Foto: Zarah Grothe

vidde hos Kjærulff Design.
Hadsund-viksomheden,
hvis ekspertise mest befinder
sig inden for den industrielle
verden, skal til hospitalssystemet bidrage med to elementer.
Den skal designe de kasser,
hvori de forskellige ting, som
skal sendes rundt på sygehuset, skal ligge, og derudover
skal den udforme den såkaldte systemport, altså der, hvor
kasserne kommer ud til medarbejderne.
Lars Kjærulff er selvsagt
spændt på, hvordan hele processen bliver, og selvfølgelig
også på, hvordan projektet,
der i første omgang skal testes
på i alt fem hospitaler, med tiden tager form:
»Jeg tænker en del på det
her med, at vi er mange, der
skal byde ind med noget. Det
kan godt blive lidt svært, når
vi alle har en mening. Vi skal
jo gerne tilsammen skabe en
god, harmonisk helhed,« forklarer han.
Lige nu er man i opstartsfasen, og første deadline for
bidragsyderne er 14. januar.
Her skal man så lave en slags
forsøgsopstilling og afklare,
hvad der virker, og hvad som
ikke gør.
Derefter går fase to i gang,
hvorefter det endelige system

Fakta1

Kjærulff Design
{{ Hadsund-virksomheden
Kjærulff Design har eksisteret
siden 1992 og har Lars Kjærulff,
der er uddannet industriel
designer, bag roret.
Kjærulff Design har en
stor spændvidde. Det kan
man se på de produkter,
som virksomheden siden
1992 har været med til at
skabe Foto: Zarah Grothe

{{ Virksomheden, der har tre
ansatte, holder til Ved Stranden,
Hadsund. Den har igennem tiden
bidraget til mange produkter,
de fleste er af elektronisk/
mekanisk art - se hjemmesiden
www.kjaerulff-design.dk

gerne skulle stå fiks og færdigt.

{{ I den kommende tid skal
Kjærulff Design udforme de kasser
og den systemport, der skal
bruges til det intelligente lagerog logistiksystem, IHL, til både
eksisterende og nye sygehuse. IHL
har fået 12 millioner kroner i støtte
fra Markedsmodningsfonden.

Godt givet ud
Hos Kjærulff Design går de i
alt tre ansatte derfor en travl
tid i møde. Det afslører Lars
Kjærulff:
»Hmm, ja, der bliver nok
ikke så meget tid til at holde
sommerferie. Der bliver vist
nok at se til,« pointerer han
og vurderer, at den tid, som nu
skal ofres på projektet, dog på
længere sigt sagtens kan være
godt givet ud:
»Det er også god PR, så hvis
vi gør det godt, og det her bliver en succes, man kan udbrede til mange sygehuse, også i

udlandet, så giver det selvfølgelig positiv omtale, som vi på
et senere tidspunkt kan nyde
godt af.«
I lokalområdet er der også
Arden-virksomheden, Qubiqa
A/S, der skal bidrag til projektet - ellers ligger de andre i alt
16 virksomheder spredt ud
over landet.

