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og Bente Poder (foto)
anne.brik.jensen@nordjyske.dk 

HOBRO: For nogle virksom-
heder er en brugt palle eller 
papkasse affald, der skal kø-
res på forbrændingen. Men 
ikke hos LC Emballage - her 
er det virksomhedens eksi-
stensgrundlag. For det kan 
sagtens betale sig at afhente, 
reparere og gensælge brugte 
papkasser og paller - det har 
Erik Lund, indehaver af LC 
Emballage gjort i 25 år.

I starten var det bare et fri-
tidsprojekt for Erik Lund og 
hans tidligere kompagnon, 
men i dag står tusindvis af 
brugte paller i forskellig kva-
litet og størrelse stablet på 
adressen nord for Hobro, og 
Erik Lund har arbejde nok til 
at beskæftige knap 10 med-
arbejdere.

Sømmes sammen igen
- Den her palle skal have en 
ny klods, og så skal vangen 
bankes på. Så er den sådan 
set klar til at blive brugt igen, 
forklarer Erik Lund, mens en 
medarbejder hurtigt klarer 
arbejdet.

For selvom en palle er gået 
lidt i stykker eller har stået 
ude i lang tid, kan den sag-
tens genbruges.

Erik Lund anslår, at cirka 
10 procent af de paller, fir-
maet henter, skal repareres, 
resten skal bare sorteres, in-
den de er klar til at blive 
solgt igen.

For en palle er ikke bare en 
palle.

- Vi har måske 25 forskelli-
ge størrelser, og inden for 
hver størrelse kan der være 
6-8 forskellige sorteringer, 
forklarer Erik Lund.

Men alle pallerne kan bru-

ges, både dem der har været 
brugt mange gange, og dem 
der kun har været brugt én 
gang. 

- Der er selvfølgelig forskel 
på kvaliteten, men vi kan i 
princippet bruge alt, siger 
Erik Lund, der forklarer, at 
de kunder, som køber paller-
ne, har forskellige præferen-
cer. Nogle firmaer kan sag-
tens bruge en palle, der har 
været brugt mange gange, 
mens andre kun køber for-
holdsvis nye paller.

Sparer ressourcer
Men der er god grund til at 
genbruge alle slags paller.

- Det sparer en masse res-
sourcer og materialer, og de 
kan sagtens bruges igen 
mange gange. Det giver in-
gen mening at smide en pal-
le ud, bare fordi man kalder 
det en engangspalle, siger 
han.

Den tankegang er man 
helt med på hos Fibertex 
Personal Care i Aalborg Øst, 
der står tilbage med 50-60 
paller om ugen fra produkti-
onen.

- Pallerne fejler ingenting, 
så det ville være en skam at 
sende dem til forbrændin-
gen, siger Dorte Toft, der er 
kvalitets- og miljøkoordina-
tor hos Fibertex Personal 
Care.

Hos Fibertex har man i fle-
re år fået afhentet sine paller 
og fået penge for dem, men 
nu er virksomheden sam-
men med en række andre 
mindre virksomheder i Aal-
borg Øst blevet ført sammen 
med LC Emballage af Aal-
borg Universitet, så også fir-
maer, der kun står tilbage 
med få paller, kan få dem af-
hentet og genbrugt.

- Når firmaerne ligger tæt 

på hinanden, så kan vi lave 
en opsamlingstur, og så kan 
det lige pludselig betale sig 
at hente de små portioner 
også, siger Erik Lund.

Det glæder en tilfreds Dor-
te Toft.

- Med den gamle aftale 
stod vores paller ude i vind 
og vejr i op til en måned, før 

de blev hentet. Erik kommer 
løbende og henter, og det er 
rigtigt dejligt, siger hun.

Aalborg Universitet, der 
har foranlediget samarbej-

det mellem LC Emballage og 
virksomhederne i Aalborg 
Øst, har beregnet, at man 
sparer lidt mere end 11 ton 
CO2, 320 kg jern og 39 ton 

Erik giver engangspaller   nyt  liv
BÆREDYGTIGHED: Nyt samarbejde mellem virksomheder i Aalborg Øst og LC Emballage skal sørge for, 
 at flere paller og papkasser genanvendes

Når pallerne er blevet afhentet, skal de sorteres og efterses. Dorte Toft fortæller, at man hos Fibertex Personal Care står tilbage 
med 50-60 engangspaller om ugen.

LC Emballage henter og sælger også brugte papkasser. Det er kun 
taperesterne, der afslører, at papkasserne har været brugt før.

INDLAND: Obligationer i danske boliglån er efterspurgte, og det har presset renten 
ned. Det har fået rekordmange boligejere til at omlægge lån. I løbet juli var der 
indtil mandag opsagt lån for 137 milliarder kroner. Den hidtidige rekord var fra 
januar 2005, hvor opsigelserne nåede op i 127 milliarder kroner. /ritzau/

Omlægning af boliglån slår rekord

træ, hver gang man genan-
vender 40 ton paller.

- Der er et meget stort po-
tentiale i den her symbiose, 
siger Lone Kørnøv, Projekt-

leder, Aalborg Universitet.
Hun forklarer, at der indtil 

videre er 10 virksomheder, 
der har vist interesse for at 
være med i samarbejdet, 

som rummer både en miljø-
mæssig og en økonomisk ge-
vinst for de implicerede.

- Men vi har slet ikke ud-
nyttet potentialet, siger hun 
og uddyber:

- Vi vurderer, at vi med 
samarbejdet indtil videre 
har opnået 10 procent af po-
tentialet med at livsforlænge 
paller og pap.

En tilfredsstillelse
Og selvom bæredygtighed 
og genbrug har været en helt 
almindelig del af hverdagen 
hos LC Emballage, længe før 
det blev moderne, så bety-
der det noget, at arbejdet ik-
ke bare er ren forretning.

- Det er tilfredsstillende. 
Det er det. Vi tænker måske 
ikke over det hver dag, fordi 
det er vores arbejde, men vi 
ved jo godt, det gavner mil-
jøet, at vi får genbrugt pap-
kasser og paller, siger Erik 
Lund.
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Vi står klar til at tage imod Jeres bestilling på telefon 
99 35 33 04 eller på mail trykordre@nordjyske.dk

E N  D E L  A F  N O R D J Y S K E  M E D I E R

på fl yers og 
sommerhusdistribution

SOMMER-TILBUD
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NORDJYSKE Grafi sk  |  Langagervej 1  |  9220 Aalborg Ø  |  T: 99 35 33 04  |  M: trykordre@nordjyske.dk
Se hele produktkataloget på www.nordjyskegrafi sk.dk

Vi står klar til at tage imod Jeres bestilling på telefon 
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3.000 stk. A4 fl yers
4x4, 170 g papir. Inklusiv omdeling til sommerhus-

områder i nordjylland i perioden uge 28-32*

kr. 4.199**

Aalborg Gulvservice ApS
Gørtlervej 15, 9000 Aalborg ............98 11 75 22
Telefax .............................................98 11 56 22
E-mail: aalborg@gulvserv.dk
www.gulvserv.dk
Biltelefon (Carsten)..........................40 10 75 22
Biltelefon (Fritz) ...............................30 99 05 05

• Tæpper 
• Vinyl
• Kork
• Linoleum
• Vådrum
• Gulvafslibning
• Fugefri belægninger

Gørtlervej 15 . 9000 Aalborg

Tlf. 98 11 75 22

søges til linoleum-, vinyl- og tæppemontering.
Tiltrædelse efter aftale 

- varigt arbejde kan påregnes. 
Kontakt: Fritz Dahl tlf. 30 99 05 05.

GULVMONTØR 

Hos Aalborg 
Gulvservice 
ved vi hvad 
vi taler om når du 
skal vælge gulv.

• Trægulve 
• Linoleum
• Vådrumsvinyl 
• Trægulve 
• Tæpper

GULVAFSLIBNING
Du kan med fordel slibe dit gamle gulv. Hos Aalborg 
Gulvservice vil du opnå et fl ot resultat som var det et 
nyt gulv. Kom ind. Gå til fagmanden det betaler sig.

Ring til os - så er vi klar

GULVE
   Professionelt og privat

Mød os på Facebook

www.aalborggulvservice.dk

nyt gulv. Kom ind. Gå til fagmanden det betaler sig.

FORSTAND

PÅ GULVE!Erik giver engangspaller   nyt  liv
BÆREDYGTIGHED: Nyt samarbejde mellem virksomheder i Aalborg Øst og LC Emballage skal sørge for, 
 at flere paller og papkasser genanvendes

SYNERGIER
S E R I E :  B Æ R E DYG T I G E

For nogle a�ald – for andre 
værdifuld ressource. NORDJYSKE 
beskriver nordjyske forretnings-
modeller, hvor spildprodukter gør 
nytte andre steder.

For Erik Lund er det en tilfreds-
stillelse at kombinere forretning 
og bæredygtighed.

Hvis det kan betale sig, repareres pallerne, så de igen er klar til 
brug.

Dagens artikler indgår 
i en serie om Aalborg 
Havn og Aalborg Uni-
versitets samarbejde om 
at udvikle ”bæredygtige 
synergier”. Her går vi i 
dybden med nogle af de 
konkrete forretnings-
modeller, der er kom-
met ud af projektet eller 
er på vej til det.

Du kan følge med her i 
NORDJYSKE Stiftsti-
dende eller på NORDJY-
SKE Plus.

I serien er indtil videre 
bragt:

28. juli: ”Der er penge 
i skidtet” og ”Bæredyg-
tighed har vi da snakket 
om i årevis”

Bæredygtige 
synergier

SWORDS: Ryanair får stadig flere passagerer, men billetpriserne falder, og 
derfor skrumpede flyselskabets overskud i andet kvartal til 1,8 milliarder 
kroner - en femtedel mindre end året før.  Passagertallet steg med 11 pro-
cent, mens billetpriserne faldt med seks procent.   /ritzau/

Faldende billetpriser rammer Ryanair


