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Bred politisk enighed
om udvidelse af E45
Samtlige partier i Folketinget er blevet enige om
en aftale, der blandt andet sikrer en udvidelse af
E45 mellem Kolding og Aarhus N, og er
budgetteret til koste ca. 6,2 mia. kroner. 
Konkret betyder det, at infrastrukturen i
Hedensted Kommune forbedres betragteligt, til
glæde for pendlere og virksomheder.
Transporttiden på Østjyske Motorvej bliver mindre
og det er en kæmpe gevinst for kommunen. I den
samlede aftale mellem Folketingets partier, er der
projekteret infrastrukturelle projekter helt frem til
2035. Men arbejdet med udvidelsen af E45
mellem Kolding og Aarhus N. påbegyndes allerede
i 2022.
Erhvervschef i Hedensted Kommune, Carsten
Steffensen, udtaler: ”Det er en stor dag for
Hedensted Kommune. Der har længe været et
behov for en udvidelse af E45 mellem Kolding og
Aarhus N. Denne gode nyhed betyder, at
Hedensted Kommune bliver endnu mere attraktiv
at arbejde og drive virksomhed i. I forvejen ligger
vi i smørhullet mellem Horsens og Vejle, men
trængsel på motorvejene har, i perioder, givet
lang transporttid for både pendlere og varer til og
fra kommunens virksomheder. Med den nye aftale
afhjælpes det nu. Og at arbejdet allerede starter
op i 2022 er bare fantastisk”.

E45-udvidelsen skaber ny vækst og
arbejdspladser til Østjylland

God stemning prægede
den sommerlige
nytårskur
Årets nytårskur skilte sig ud på mange måder. I
sær fordi den blev afholdt på en af årets længste
dage i høj sol. Borgmester Kasper Glyngø åbnede
ballet med en tale, hvor han blandt andet
adresserede coronaens indtog og behovet for nu
at kigge fremad. 
Inden pausen blev årets Bæredygtighedspris
2020 overrakt til Daka Denmark A/S, for deres
flotte grønne indsats. I pausen, hvor der blev
netværket mellem de fremmødte, blev der
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serveret lokale lækkerier fra Smagisk, Antons
Saft, Hjarnø Øl, Christianelund Vin og dejlig tapas
fra Stouby Multicenter. 
Efter pausen holdt årets gæstetaler, Carsten
Jeppesen fra Dechra Veterinary Products A/S i
Uldum, en inspirerende tale inden Erhvervsprisen
2020 blev uddelt til Palsgaard A/S, som fik
overrakt et kunstværk af den lokale kunstner
Ellen Madsen. 
Du kan læse mere om årets vindere længere
nede i nyhedsbrevet. 
Dagen blev afsluttet med, at Erhvervschef,
Carsten Steffensen, præsenterede Hedensted
Kommunes nye Erhvervspolitik.

Historisk og veldrevet
virksomhed vinder
Erhvervsprisen
Palsgaard A/S har eksisteret i mere end 100 år,
men er en topmoderne virksomhed med et
neutralt klimaaftryk.
Virksomheden, som er placeret i smukke Hosby
ved Juelsminde, har netop fremlagt et årsresultat
på 128 millioner før skat – en stigning på 28
millioner i forhold til året før. Og det på trods af
coronapandemien.
Palsgaard A/S har rundet 600 ansatte, og med en
udvidelse af produktionskapaciteten i Hosby,
stiger det tal formentligt yderligere. Med
virksomhedens internationale format og grønne
profil, må den siges at være en
mønstervirksomhed, som i høj grad profilerer
Hedensted Kommune. Derfor er vi stolte over at
overrække årets Erhvervspris til Palsgaard A/S –
sammen med et stort tillykke!

Palsgaard A/S modtager Erhvervspris
2020 - læs mere

Daka Denmark A/S
vinder årets
bæredygtighedspris
Virksomheden Daka Denmark A/S har hovedsæde
i Løsning. Her bliver restprodukter fra landbrug og
slagterier omdannet til biodiesel.
Biodieselen blandes op med den diesel du køber
på tankstationerne rundt om i landet, og er med
til at mindske CO2 udledningen i Danmark. Lokalt
spiller Daka Denmark A/S også en markant rolle i
at begrænse CO2 udledningen. Overskudsvarmen
fra fabriksanlægget indgår i opvarmningen af
husstandene i Løsning, hvilket nedsætter
forbruget fra det lokale varmeværk.
Vi ønsker Daka Denmark A/S et stort tillykke med
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årets bæredygtighedspris, og vi er stolte af, at
virksomheden er med til at sætte kommunen på
landkortet med en grøn profil.

Frontløberen Daka Denmark A/S høster
bæredygtigheds-hæder

Ny Erhvervspolitik skal
gøre os (endnu) bedre
Ny erhvervspolitik skal gøre os (endnu) bedre
Hedensted Kommune er igennem de seneste ti år
af Dansk Industri udpeget til en af landets
absolut bedste og mest erhvervsvenlige
kommuner. Det betyder ikke, at der ikke er
områder, hvor vi stadig kan forbedre os. Det er i
netop det lys, at man skal se den nye og meget
ambitiøse erhvervspolitik, som er blevet til i et tæt
og tillidsfuldt samarbejde med jer.
Fokus er et tæt og transparent samarbejde
imellem kommunen og virksomhederne, hvor
dialog og effektiv og hurtig sagsbehandling er i
højsædet. Fokusområderne er det bæredygtige,
det gode arbejdsliv, de gode rammer og det gode
erhvervsliv. Når disse begreber smelter sammen,
understøtter vi vækst og et stærkt fundament for
erhvervslivet, samtidig med at vi tiltrækker
borgere og dermed arbejdskraft til jeres
virksomheder.  

Læs vores erhvervspolitik

Kontakt Hedensted Erhverv
Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice

Så nemt er det at kontakte os

Carsten Steffensen
Erhvervs- og detailchef

Heidi Baltzer Schmidt
Erhvervskonsulent 

Steen Skriver Kloster
Erhvervskonsulent 

Hedensted Erhverv | hedenstederhverv.dk | Niels Espes Vej 8 | 8722
Hedensted 

Tlf. 4084 0426 | hedenstederhverv@hedensted.dk | Frameld dig her

https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/frontloeberen-daka-denmark-as-hoester-baeredygtigheds-haeder
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/erhvervspolitik
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/erhvervspolitik
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/hvem-er-vi
http://hedenstederhverv.dk
mailto:hedenstederhverv@hedensted.dk
https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/



	Bred politisk enighed om udvidelse af E45
	God stemning prægede den sommerlige nytårskur
	Historisk og veldrevet virksomhed vinder Erhvervsprisen
	Daka Denmark A/S vinder årets bæredygtighedspris
	Ny Erhvervspolitik skal gøre os (endnu) bedre
	Kontakt Hedensted Erhverv

