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Krise i skibsbyggeri-
et internationalt. Pres 

på fragtraterne så selv gi-
ganter som Mærsk vånder 
sig...

Det lyder bestemt ikke 
som nogen ønskeposition 
for et fi rma, der primært 
lever af skibsmotorer.  Men 
i Holeby hos MAN Diesel 
& Turbo fejler hverken hu-
mør eller omsætning og 
overskud noget. Tværti-
mod: Virksomheden trives 
og vokser fortsat. 

Krise eller ej.
Et håndgribeligt, synligt 

tegn fi nder man på fi rma-
opslagstavlen. Lige nu er 
der - igen - en håndfuld 
opslag med “velkommen til 
vores nye kollega”. 

MAN Diesel & Turbo har 
indenfor den seneste tid 
ansat fem nye medarbej-
dere. Og dermed fortsat en 
udvikling som har været i 
gang gennem fl ere år, hvor 
der stort set hvert år er 
kommet en håndfuld nye 
folk til.

Holeby-fi rmaet ligger so-
lidt som en af landsdelens 
største private arbejds-
pladser med lige nu 210 
medarbejdere - travle med-
arbejdere.

For den positive job-ud-
vikling skyldes selvfølgelig 
primært, at der er opgaver  
i ordrebøgerne.

Og i parentes bemærket 
betyder det også, at aktivi-
teterne i Holeby bidrager 
særdeles positivt til den 
samlede forretning og ind-

tjening i den store MAN-
koncern.

- For det første skal man 
jo konstatere, at der fort-
sat transporteres enorme 
mængder af varer rundt 
på verdenshavene - uanset 
at der altså kan være ud-
fordringer med transport-
priserne for operatørerne. 
Nybyggeriet af skibe er 
selvfølgelig ramt - men der 
bygges da fortsat skibe. 
Eksempelvis i Kina. Og 
det nyder vi også godt af. 
Men lige nu er vores posi-
tive udvikling ikke mindst 
båret af service-området, 
forklarer MAN-direktør i 
Holeby, Finn Fjeldhøj.

Begrebet “service” skal 
opfattes ganske bredt i 

denne sammenhæng.
I MAN bruger man store 

ressourcer på at udvikle og 
forbedre de nye motorer. 
Det gælder både i forhold 
til fuel-forbruget og i for-
hold til emission - og der-
med også opfyldelsen af 
de stadigt skærpede mil-
jøkrav. Nyskabelserne og 
innovationen i nybyggede 
motorer “smitter af” på ser-
viceområdet. I forbindelse 
med motor-renoveringerne 
er der fra kunderne i høj 
grad bud efter løsninger, 
som kan medvirke til at 
få nedbragt brændstoffor-
brug og emission fra de 
“gamle” motorer. 

- Med de teknologiske 
muligheder, vi har, vil det 

også ofte være muligt at 
opstille en attraktiv bereg-
ning over rentabilteteten 
i at få serviceret og æn-
dret sine motorer med nye 
specifi kationer. Vi taler jo 
om skibsmotorer, som for 
manges vedkommende er 
i drift måske 20-25 år. Og 
vel at mærke ikke bare 
engang imellem. De kø-
rer stort set non-stop. Og 
forbruget af brændstof er 
meget højt. Derfor kan be-
sparelser også betyde gan-
ske meget for den samlede 
økonomi - ikke mindst i et 
presset fragt marked, siger 
Finn Fjeldhøj.   
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MAN Diesel & Turbo  Holeby vokser og udvider fortsat 

Succes for diesel-folk
trods krise i skibsfart 

Et af verdens største containerskibe, “Maersk Mc-Kinney Møller”, på vej under Storebæltsbroen.  FOTO: JOHN FREDY

Finn Fjeldhøj glæder sig over fortsat fremgang i Holeby.  FOTO: JAN KNUDSEN

Byggestart lige i begyndelsen af 2017 - og indfl yt-
ning et år senere.

Sådan lyder planen for byggeriet af en ny bolig-
blok ved lystbådehavnen i Nykøbing  - omtalt i ons-
dags. Planen forudsætter i første omgang et ja fra 
økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune, som 
har sagen på dagsordenen på sit møde mandag. Her 
skal man også behandle ansøgning om forhåndstil-
sagn til støtte, fordi projektet på Sophieholmen 5 til 
7 - i modsætning til den blok, der i forvejen ligger 
på området - omfatter almennyttige boliger. Det er 
Nykøbing F. Boligselskab, som er part i projektet, 
sammen med selskabet “Sophieholmen Inderhavn 
A/S”, der ejer området, hvor der i øjeblikket ligger 
en lukket grillbar og lukkede offentlige toiletter. 

Projektet skal bestå af en boligblok med to op-
gange og i alt 15 boliger heraf de 10 almennyttige 
lejeboliger - og de sidste fem altså ejerboliger.

De 10 lejeboliger skal ifølge planen have et samlet 
areal på 1.315 kvadratmeter. 

Ifølge lovgivningen skal opførelsen af lejligheder-
ne blandt andet fi nansieres med et såkaldt “kommu-
nalt grundkapitallån” for 10 procent af byggesum-
men. Forventeligt cirka 2,5 millioner kroner.

Op til mødet mandag lyder forslaget, at kommu-
nen fi nansiere sin del “grundkapitallån” via salg af 
arealer til solceller i Øster Toreby.

Den model skal politikerne altså også tage stilling 
til mandag. I bemærkningerne til dagsordenen hed-
der det i øvrigt, at boligprojektet falder i tråd med 
kommunens kommuneplan og bosætningsstrategi 
med Nykøbing som centerby, der særligt skal un-
derstøttes med hensyn til bosætning.  haga

Start på nyt byggeri 
ved havnen til nytår 

Her skal boligbyggeriet efter planen opføres - hvor nu den 
gamle grillbar og servicebygningen med toiletter med me-
re ligger.  FOTO: ANDERS KNUDSEN

Det går støt og solidt fremad for den store medi-
co-virksomhed Codan Medical Aps. på Færgevej i 
Rødbyhavn.

Over de seneste cirka fem år har virksomheden, 
der producerer hospitalsartikler, øget både omsæt-
ning, indtjening og beskæftigelse.

Den netop offentliggjorte årsrapport for 2015 fra 
selskabet viser et resultat før skat på knap 11,3 mil-
lioner kroner (efter skat 8,6 millioner kroner). 

Året før var de tilsvarende tal 10 millioner kroner 
og 7,8 millioner kroner.

Kigger man lidt længere tilbage i regnskaberne er 
den positive udvikling tydelig. Tilbage i 2001 måtte 
man indkassere et minus på godt fi re millioner kro-
ner. Siden da er det gået fremad år for år.

Hvad angår antallet af arbejdspladser har udvik-
lingen været markant fra 2014 til 2015. I 2014 var 
det gennemsnitlige antal ansatte på 140. Det vok-
sede sidste år til 185 - og dermed er Codan Medical 
også en af de store, private arbejdspladser i lands-
delen.

Virksomheden - med Lisbet Skou som direktør - 
regner ifølge årsrapporten med at kunne fortsætte 
de gode takter her i 2016.

”Selskabets ledelse forventer, at resultatet for 
2016 vil være på niveau med regnskabsåret 2015,” 
hedder det.  haga      

Flere job og øget plus 
til Rødbyhavn-medico  


