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ERHVERV

Af Søren Andersen

soan@stiften.dk

NORDDJURS: Terma er det 
erhvervsmæssige lyspunkt i 
Grenaa i disse år, hvor man ser 
frem til at fordoble medarbej-
derstaben fra tidligere 250 til 
500 medarbejdere - og går det 
rigtigt godt, kan endnu flere 
komme til.

Man forstod derfor de bre-
de smil og den gode stemning, 
da man mandag med første 
spadestik markerede, at man 
nu går fra tanke til handling. 
Der skal bygges mange nye 
kvadratmeter i tre faser og ik-
ke mindst skal der investeres 
i nye maskiner, fordi der sim-
pelthen ikke er plads i de ek-
sisterende rammer.

Projektleder Benny Dag-
holm bød velkommen og 
forklarede, at man står i den 

gunstige situation, at man hos 
Terma har kunder, der har be-
troet virksomheden produk-
tionsprogrammer, der i bed-
ste fald kan række langt ind i 
2030’erne. 

Den formulering dækker 
over, at man, uanset om Dan-
mark beslutter sig for at købe 
jagerflyet F35 eller ej, har kon-
trakter på plads. Men går det, 
som de fleste venter, at Dan-
mark måske i løbet af et halvt 
års tid beslutter sig for F35 til at 
afløse F16, så bliver kontrak-
terne af en meget længere va-
righed. Og samtidig er man in-
de i varmen hos kommercielle 
flyfabrikanter som Boeing og 
Airbus.

Byggeopgaven i Grenaa - 
den første i rigtig mange år hos 
Terma - er efter licitation tilfal-
det CJ Group i Hårup nord for 
Aarhus. Den har alene en vær-
di af 40 millioner kroner - men 
der skal investeres det tredob-

belte i nye maskiner og nyt ud-
styr.

»I dag sender vi et godt sig-
nal. Vi har gjort det godt. Og 
jeg ved godt, at vi er i det jyske 
og nogle vil spørge, om vi kan 
tillade os at prale af det, men 

det både kan og skal vi gøre,« 
sagde direktør Ole Graversen.

Han havde iført sig gummi-
støvler for at være bedt rustet 
til graveopgaven, men de vi-
ste sig at være unødvendige, 
da solen brød de grå skyer og 

sørgede for lune stråler, da ar-
rangementet gik i gang.

»Vi har talt om det her i 
mange år. Men nu sker der 
nohet. Vi går fra tanker og 
ideer til noget fysisk og vi vil 
se en meget større fabrik og 

flere medarbejdere. Allerede 
i år har vi ansat 30 nye og in-
den året er omme, er 20 yderli-
gere kommet til. Og når vi må-
let om at være 100-150 med-
arbejdere mere inden for kort 
tid, så bliver vi nok nødt til at 
arbejde i nogle flere skift,« sag-
de Ole Graversen.

Borgmester Jan Petersen, S, 
fik også lov at grave i den hår-
de sandjord.

»Det her er en dejlig dag og 
det er stort for medarbejdere 
og ledelse. Og for os, som ude-
fra har fulgt Terma i mange år. 
I er med til at brande Grenaa, 
som man siger, men I er også 
medtil at bevise, at industri-
produktion ikke er død i Dan-
mark. I er med til at give håb til 
mange af vore unge. Her er der 
uddannelse og solide job til 
arbejdskraft på alle niveauer. 
Og snart et letbanestop med 
navnet Hessel, som I har bedt 
om,« sagde Jan Petersen.

Fra  
tanke til 
handling 
på Terma
Første spadestik på nyt byggeri. Før-
ste fase skal stå klar til sommerferien 
2016. Der bygges for 40 millioner kro-
ner - og investeres for endnu mere.

Der bliver fyldt godt op på Terma-grunden, når byg-
geriets tre faser er afsluttet. Foto: Søren Andersen

Direktør Ole Graversen - selv-
følgelig med det efternavn - fik 
æren af første spadestik. Sene-
re kom turen til Knud-Erik Kjær 
fra CJ Group, som er hoveden-
treprenør, og borgmester Jan 

Petersen. Foto: Søren Andersen

 {Terma bygger i første 
omgang et nyt center til 
arbejdet i composit på 1610 
kvadratmeter. Her er der 
også kontorområde og 
teknikrum.

 {Autoklave-området 
udvides med 450 
kvadratmeter.

 {Desuden skal der 
bygges en tool-bygning på 
1330 kvadratmeter, hvor 
forme og værktøjer kan 
opbevares under idelle 
forhold.

 {Arkitekt er Paul Schwartz, 
der har sørget for at tegne 
de nye bygninger, så de 
passer til de eksisterende.
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»
Jeg ved godt, at vi 
er i det jyske og 

nogle vil spørge, om vi 
kan tillade os at prale 
af det, men det både 
kan og skal vi gøre.

OLE GRAVERSEN,  
direktør, Terma Grenaa

INTEGRATION

Af Søren Andersen

soan@stiften.dk

GRENAA: Der kan komme 
meget godt ud af at tage en 
tur i Kattegatcentret i Grenaa. 
For 15 år siden var Mazini Issa 
med familien taget en tur fra 
Aarhus til Grenaa for at kig-
ge på hajer, men der blev også 
kigget på mulige lokaler til at 
åbne en frisørsalon - og dem 
fandt han i en lukket cykel-
forretning i Storegade tæt på 
Grisetorvet.

Her åbnede Salon Milano 
- og dem er der to af i Grenaa, 
for Mazini Issa overtog siden 
en salon i Fuglevænget, som 
nu drives af sønnen Milan - 
og også bærer navnet på den 
by, hvor Mazini er vokset op - 

og for første gang stiftede be-
kendtskab med frisørfaget.

»Min onkel havde en salon 
i Milano, og her startede jeg 
som 16-årig efter skoletid,« 
fortæller han.

Senere uddannede han sig 
som ingeniør med speciale i 
olieboringer - og arbejdede i 
flere år på platforme ud for Si-
cilien i Middelhavet, men også 
i lande som Irak og Saudi Ara-
bien.

»Men det var for hårdt at 
have en familie, når man ar-
bejdede på boreplatformen 
en måned ad gangen, så jeg 
stoppede med det arbejde ef-
ter syv år.

Familien flyttede til Dan-
mark i 1998 - i første omgang 
til Aarhus.

»Jeg kunne ikke få arbejde 
som ingeniør, og folk, der ken-

der mig, ved at jeg er et meget 
socialt menneske. Jeg elsker 
at snakke med andre men-
nesker, så da jeg som et led i 
danskundervisningen skulle 

i sprogpraktik, gik jeg tilbage 
til frisørfaget. Min idé var at få 
min egen salon, men det var 
dyrt at etablere mig i Aarhus, 
så det blev Grenaa i stedet - og 

det har jeg ikke fortrudt,« siger 
Mazini.

Nu er salonen flyttet fra Sto-
regade til Lillegade - men for 
salonens størrelse er det gå-
et helt modsat - nemlig fra 60 
kvadratmeter til nu 100, så de 
fire ansatte har fået meget me-
re plads at boltre sig på - og me-
get bedre arbejdsforhold, lige-
som venteområdet for kunder 
er blevet mere komfortabelt. 
Alt inventar i salonen er nyt.

»Jeg føler mig hjemme i 

Danmark nu. Grenaa har ta-
get så godt imod mig, og jeg 
forstår ikke snakken om, at 
det er vanskeligt at integre-
re sig. Man skal bare snakke 
med folk, så finder man hur-
tigt venner.«

Flytningen og 15 års dagen 
for etableringen af Salon Mila-
no i Grenaa markeres med en 
reception i salonen, Lillegade 
21, Grenaa, lørdag 10. oktober 
fra klokken 12-15.

Olieingeniør fik succes som frisør
Der var ingen job til Mazini Issa - så skiftede han branche.

Mazini Issa er sammen med sit personale rykket ind i en me-
get større salon i Lillegade i Grenaa. Foto: Søren Andersen


