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ErhvErv Væksthimmerland

Forum Væksthimmerland tog hul
på 2017 med godt møde i Farsø 
Mandag d. 23. januar mød-
te godt 60 morgenfriske del-
tagere op til et spændende 
Forum Væksthimmerland 
arrangement på TIME 
Danmark i Farsø. 

Det var årets første møde 
i Forum Væksthimmerland, 
der også fungerede som 
nytårskur med drøftelse af 
fremtidig strategi og tiltag 
for Erhverv Væksthim-
merland. Derudover var 
deltagerne i fint selskab, 
da skatteminister Karsten 
Lauritzen holdt oplæg om 
de tiltag og tendenser af 
særlig interesse for Vest-
himmerland, der drøftes på 
Christiansborg. 

Skatteministeren opfor-
drede desuden virksomhe-
derne til selv at komme med 
forslag til, hvordan skatte-
kronerne skal prioriteres, så 
der kan skabes vækst i Vest-
himmerlands Kommune. 
Ifølge Karsten Lauritzen er 
det nemlig en oplagt måde 
at sikre relevante tiltag, når 
ideerne kommer fra virk-
somhederne selv. De frem-
mødte deltagere havde des-
uden mulighed for at stille 
spørgsmål, hvor emner som 

VVM-undersøgelse, Hær-
vejsmotorvej, skattefradrag 
for virksomhedsflytninger 
og udflytning af statslige 
arbejdspladser blandt an-
det blev vendt. 

Borgmesterens  
nytårstale
Efter oplægget kunne borg-
mester Knud Kristensen 
fortælle om de tiltag for by-

fornyelse i kommunen, der 
allerede er trådt i kraft, og 
dem, der er i støbeskeen. 

Deriblandt berettede han 
om, at administrationen for 
Vesthimmerlands Kom-
mune i Aars flytter i  nye 
lokaler i 2017, der forventes 
at stå klar i juni. Knud Kri-
stensen lagde desuden vægt 
på kommunens placering 
som nummer 18 på Dansk 

Borgmester Knud Kristensen orienterer om kommunens tilstand.

Der lyttes interesseret på mødet i Farsø.

Industris liste over Dan-
marks mest erhvervsven-
lige kommuner, hvilket er 
syv pladser højere på listen 
end i 2015. Dette stopper 
dog ikke borgmesteren, der 
stiler mod, at Vesthimmer-
lands Kommune skal have 
en topplacering på listen. 
Borgmesteren benyttede 
også lejligheden til at rose 
de mange virksomheder og 
frivillige mentorer, der har 
gjort sig fortjent til forskel-
lige priser i årets løb. Han 
henviste desuden til vanske-
lige budgetforhandlinger, 
men glædede sig over et 
ekstra statsligt tilskud på 24 
mio. kroner. Ydermere står 

Administrerende direktør Per Cæsar Torp fortæller om Times ud-
vikling i Farsø.

Vesthimmerlands Kommu-
ne over for et spændende 
år, da der blandt andet er 
kommunalvalg i 2017.

Fordoblet omsætning  
på seks år i Time Farsø
Værterne for arrangemen-
tet, Per Torp og Kim Bach 
Jensen fra TIME Danmark 
A/S holdt et spændende op-
læg om virksomheden og 
dens udvikling. 

Der er blandt andet sket 
en fordobling af omsætnin-
gen på seks år. Dette har 
ført til etablering af en ny 
afdeling på Sjælland og en i 
Frankrig, der er det største 
eksportmarked for TIME. 

Virksomheden er verdens 
tredje største leverandør af 
bilmonterede lifte, og tre 
ud af fire bilmonterede lifte 
på verdensplan er Versalifte 
fra TIME. Virksomheden 
er en del af en stor interna-
tional koncern, men tiden er 
spændende, da der er kom-
met nye ejerforhold for virk-
somheden, hvilket medfører 
forventninger om fordobling 
af aktiviteterne i den danske 
del af virksomheden. Afde-
lingen i Farsø er vigtig for 
koncernen, da det er her-
fra, al udvikling, design og 
know-how om produkterne 
og markedet udspringer. 

Efter Forummødet fik 
deltagerne mulighed for en 
rundvisning i TIME’s fa-
ciliteter. Forummødet blev 
afsluttet på rigtig nytårsma-
nér med champagne, tapas 
og networking, inden de 
travle deltagere kunne tage 
videre på arbejde.

Skatteminister Karsten Lauritzen(V) taler.
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Vækstvirksomheden Time i Farsø
leverer avancerede lifte til hele verden
At høre hjemme i Vesthim-
merland er ingen hindring 
for at spille en hovedrolle i 
et internationalt produkti-
ons- og eksporteventyr. 

Tværtimod udgør om-
rådets dygtige udviklings-
medarbejdere, stabil faglært 
arbejdskraft samt effektiv 
administration og salg et 
solidt fundament for den 
hidtidige og fremtidige suc-
ces.

Det mener manden bag 
Danmarks store liftvirk-
somhed, administrerende 
direktør Per Cæsar Torp, 
Time Export, Farsø.  Den 

vesthimmerlandske virk-
somhed har sit udspring 
i Farsø Maskinværk-

sted.  Per Torps far købte 
i 1955 den ene halvdel af  
Farsø Maskinværksted (i 

dag Farmas) og fortsatte 
smededelen under navnet 
Torps Maskinværksted . 

Oprindelig var maskin-
værkstedets ekspertise at 
udvikle specialmaskiner 

til møbelindustrien, hvor 
der fra 1960-erne skete en 
voldsom udvikling med op 
mod 100 møbelfabrikker i 
Vesthimmerland, Mors og 
Salling. Hertil kom instal-
lering af  hydraulisk tiplad 
på lastbiler m.v.
- Jeg havde min daglige 
gang på værkstedet og vok-
sede op med de mekaniske 
løsninger, som vi havde 
på bedding tidligt og sent, 
fortæller Per Cæsar Torp. 
I 1978 blev jeg uddannet 
elektromekaniker.

På virksomheden i Farsø 
deltog Per Torp i udviklin-

Time-koncernen har et omfattende produktudvalg inden for Versalift. 

Administrerende direktør Per Cæsar Torp og næstkommanderende i Farsø, direktør Kim  Bach Jensen, 
ved verdenskortet med Time-forhandlere.

Lærling som personliftmekaniker Søren Nørgaard, Aalestrup, og servicechef Jakup Mortensen, Farsø, 
foretager serviceeftersyn på en lift i Time Danmarks afdeling på Røjbækvej.
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gen af Stømas, en maskine 
til at knuse træstød og stort 
affald såsom møbler og 
tæpper. Maskinen funge-
rer på en række danske og 
udenlandske forbrændings-
anlæg, hvor den adskiller 
større emner, så de kan kan 
gå ned i kedlen og omdannes 
til energi. Den blev fremstil-
let og solgt af virksomheden 
i Farsø indtil 1990, hvorefter 
Niro/M&J overtog produk-
tionen på licens.

Fra møbelmaskiner og 
Stømas gled produktionen 
over i fremstilling af lifte, 
og virksomheden skiftede 
navn til Torp Lifte.

Samarbejde med ame-
rikansk virksomhed
Virksomheden i Farsø havde 
fat i et ekspanderende mar-
ked, som resulterede i frem-
gang hvert år med undtagel-

se af 2008, hvor finanskrisen 
også kradsede i Farsø.
- I 1984-85 fik jeg forbindel-
se til virksomheden Time i 
USA og indledte et sam-
arbejde om produktion, 
montering, salg og service. 
Arbejdsdelingen blev sådan, 
at Time Export i Farsø fra 
1992 fik ansvaret for al ak-
tivitet i Europa, Fjernøsten, 
Mellemøsten og Afrika, her-
under datterselskaber i Eng-
land, Tyskland, Belgien og 
Frankrig, pointerer Per Torp.

Det betyder, at Time Ex-
port i Farsø har 42 forhand-
lere i de nævnte verdensdele, 
hvor Time-liftprogrammet 
markedsføres, sælges, mon-
teres og serviceres.

Verdens mest solgte lift 
til kassevogne
- Vi sælger blandt andet Ver-
salift, som er verdens mest 

solgte lift til montering på 
kassevogne og blandt de 
mest solgte til montering på 
chassis. Denne mandskabs-
lift fremstilles i tre modeller, 
nemlig light, medium og he-
avy/big, oplyser Farsø-direk-
tøren. På kassebiler kan der 
via vore lifte arbejdes i høj-
der fra 9 til 18 meter og på 
chassis-lifte fra 9 til 75 m.

Virksomheden i Farsø 
beskæftiger i dag 117 med-
arbejdere. Cirka tre fjer-
dedele er faglærte smede 
mekanikere, elektrikere og 
elektromekanikere. Den 
resterende stab består af 
ingeniører, administrativt 
kontorpersonale og sælge-
re. Mange af medarbejder-
ne har været ansat på virk-
somheden i årevis. De fleste 
medarbejdere kommer fra 
Vesthimmerland, men der 
er også pendlere fra Aal-

Gadelampereparation fra en Farsø-lift.

Servicetekniker Per Sørensen, Overlade, inspicerer en industrilift 
på Røjbækvej.

Teknisk chef Frands Kristensen og el-ingeniør Lars Høyem, begge 
Farsø, tester ny software i teknisk afdeling.

Per Cæsar Torp – fremtiden tegner lyst for Time i Farsø. Time i Farsø med lifte solgt til en stor dansk virksomhed.

borg, Viborg, Aarhus m.v.
- Det er særdeles værdifuldt, 
at vi råder over en dygtig og 
stabil arbejdskraft. Husk 
på, at Time fremstiller og 
monterer 7-800 lifte om 

året i Danmark (Farsø), 
Frankrig og England. At vi 
er en stærkt eksportorien-
teret virksomhed viser den 
kendsgerning, at kun cirka 
20 af vore lifte sidste år blev 

afsat i Danmark. Resten 
gik til eksport. Den totale 
produktion ud af fabrikken 
i Waco og Farsø er på mere 
end 4500 lifte om året, un-
derstreger Per Torp.

Ingeniør Morten Rosengreen, Farsø, designer nye lifte og komponenter til liftopbygning på Søndervang.

Facts om Time
Administrerende direktør 
for Time i Danmark: Per 
Cæsar Torp, 60, Farsø.

Time har tre lokaliteter i 
Farsø:
Søndervang 3 (salg, mar-
keting og udvikling)   

Søndergården 11 (pro-
duktionsfaciliteter) 

Røjbækvej 5 (service)

Time i Farsø er eksport-
kontor for Time Manu-
facturing, Waco, Texas, 
der producerer mand-
skabslifte til påmonte-
ring på kassebiler, pick-
ups og lastbiler under 
det verdneskendte navn 
Versalift.

Versalift er verdens mest 
solgte lift til montering 
på kassebiler og blandt 
de største til montering 
på chassis.

Time Danmark monterer 
lift på køretøjerne.

Antal ansatte i Farsø: 
117.

Liftkøretøjerne sælges 
især til energiselskaber i 
Europa til bl.a. service-
ring af gadebelysning.
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- Vi har gode udviklings-
muligheder, og jeg ser frem 
til fortsat vækst, siger ad-
ministrerende direktør Per 
Cæsar Torp, efter at lift-
virksomheden Time Export 
fra Farsø sammen med den 
øvrige del af  Time Manu-
facturing Company med 
hovedkvarter i Waco, Tex-
as, netop er blevet opkøbt 
af kapitalfonden Sterling 
Group, Huston, Texas.

Per Torp ser frem til det 
kommende samarbejde 
med Sterling, som er en 
amerikansk kapitalfond 
fra 1982, der søger at opnå 
bestemmende indflydelse i 
mellemstore industriselska-
ber fra en lang række for-
skellige brancher. Sterling 
forvalter i dag internatio-
nale virksomheder med en 
samlet værdi på mere end 
15 milliarder kr.

Time blandt de største 
på globalt lift-marked
Time er blandt de største 
aktører på det internationa-
le liftmarked. Virksomhe-
den producerer og monte-
rer personlifte af mærkerne 
Versalift, Condor og Sky-
bird på chassis og kasse-
vogne. I Danmark bruges 
liftkøretøjerne primært af 
elforsyningsvirksomheder, 
kommuner og installatører 
til servicering og udskift-
ning af gadelys og trafiklys. 
Andre af virksomhedens 
lifte uden for Danmark 
bruges til vedligeholdelse 
af højspændingsledninger.

Forud for ejerskiftet var 
Time i over 40 år ejet af  den 
irske O`Flaherty-familie 

gennem dennes holdingsel-
skab O`Flaherty Holding 
Limited.

Den danske afdeling af 
Time blev stiftet af  Per Cæ-
sar Torp i 1992 og solgt til 
Time-koncernen i 2001.

Time-koncernen er som 
nævnt en af verdens største 
producenter af bilmonte-
rede lifte og har cirka 1000 
medarbejdere fordelt på 
virksomhedens afdelinger 
i USA, England, Frankrig 
og Danmark.
- Med vor stærke position 
og udviklingspotentiale er 
der grund til at se lyst på 
fremtiden, slutter Per Cæ-
sar Torp, der fortsætter som 
administrerende direktør i 
den danske del af  Time.

Adm. Direktør Per Cæsar Torp - Gode udviklingsmuligheder for Time.

Direktør Leif Ørsnæs Christensen, Spar Nord Løgstør.

Idrætsvej 22 . 9681 Ranum 
96 66 83 00 . info@sallingplast.com

Etablering af egen virksomhed?
Overvejer du at etablere egen virksomhed 

kan du få gratis vejledning og sparring 
hos Iværksætter Væksthimmerland.

Kontakt os på tlf. 98 62 20 66 , så vi sammen kan sikre, 
at du får en god start med din virksomhed.

Læs mere på www.vaeksthimmerland.dk

IVÆRKSÆTTER

VÆKSTHIMMERLAND Indu
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H O U M A N N
Malerfirma A/S · Industrivej 5 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 25 70

info@houmann-malerfirma.dk · www.houmann-as.dk

Industrivej 5 · 9600 Aars · Telefon 9862 2570

Lyse fremtidsudsigter med ny 
USA- kapitalfond som ejer 

spar penge nu
Benyt dig af håndværkerfradraget,

hvis dit hus trænger til f.eks.

• Reparation af murværk

• Reparation af fuger

• Nyt badeværelse

• Nye kloakker

• Ny indkørsel

• Ny terrasse

Eller noget helt andet - valget er dit.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars
Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

Kontakt 
os for et 

uforpligtende 
tilbud
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Vesthimmerland udpeger ny 
til nordjysk ErhvervsForum
To år efter starten på det 
norddanske samarbejde 
om fælles erhvervsudvik-
ling -  Business Region 
North Denmark (BRN), 
har Vesthimmerland ud-
peget en ny repræsentant, 
nemlig bankdirektør Leif  
Ørsnæs Christensen, Spar 
Nord Løgstør, til Er-
hvervsForum.

Han afløser direktør 
Mads Øgaard, Øgaard El, 
Farsø, som efter eget øn-
ske og begrundet med stor 
travlhed i sin virksomhed 
ønsker at udtræde af Er-
hvervsForum. Som repræ-
sentant for Vesthimmer-
land er endvidere udpeget 
Gert Hosbond, Farsø, og 
Kim Berg, Probeco,  Løg-
stør. 

ErhvervsForum er en 
fast bestanddel af organi-
sationen i BRN lige under 
direktionen , som består 
af kommunaldirektørerne 
fra de 11 medvirkende 
kommuner. ErhvervsFo-
rum består af kompetente 
og engagerede erhvervsle-
dere samt repræsentanter 
fra uddannelse og forsk-
ning.

Vesthimmerland del-
tager med nøje udvalgte 
personer på alle niveauer 
af BRN. 

Borgmester i bestyrel-
sen, kommunaldirektør i 
direktionen, tre erhvervs-
folk i ErhvervsForum, 
og repræsentanter for 

erhverv, turisme og be-
skæftigelse i fem forskel-
lige arbejdsgrupper, der 
repræsenterer hver sit ind-
satsområde. Ved at være 
med ved bordet i alle de 
organer, som BRN består 
af, og ved at koordinere 
mål, ambitioner og ind-
satser hjemmefra er det 
muligt at få Vesthimmer-
lands stemme hørt i hele 
regionen. 
- Når jeg har valgt at sige 
ja til deltagelse i BRN-
netværket er det for at 
understøtte den erhvervs-
udvikling, som er helt 
nødvendigt, hvis Nordjyl-
land skal udvikle sig po-
sitivt fremover, siger Leif  
Ørsnæs Christensen. Jeg 
interesserer mig meget for, 
at Nordjylland har en in-
frastruktur, som sikrer, at 
der reelt er basis for at ud-
vikle nye arbejdspladser, 
fremme turismen og sikre 
mobiliteten bosætnings-
mæssigt, da dette vil være 
nødvendigt for, at også 
en kommune som Vest-
himmerland er med helt 
fremme erhvervsmæssigt. 
Samtidig understøtter 
jeg, at vi erhvervsmæssigt 
også skaber rammerne 
for, at vækstvirksomheder 
på ny teknologi får en ud-
viklingsmulighed, bl.a. via 
sikring af, at erhvervssko-
lerne og universitetet hele 
tiden har de bedste uddan-
nelsestilbud.
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