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Det bliver ikke nemt at finde en virksomhed 
i Danmark, som ikke mener, at CSR er et 
prioritetsområde. CSR er blevet moderne, 
lige i tidsånden, ja, nærmest et buzzword.

At opføre sig ordentligt
Hos LaserTryk.dk kalder vi CSR ”at opføre sig 
ordentligt”. Vi ønsker at yde en aktiv indsats 
for at skabe en positiv forskel for mennesker 
og miljø. 
Vel at mærke en indsats, der rækker ud over 
de juridiske og lovmæssige krav, som vi, lige 
som andre virksomheder, er forpligtede til 
at opfylde.

Konkrete eksempler
Med denne folder ønsker vi at vise dig en 
række konkrete eksempler på, hvordan vi 
arbejder med CSR.  

Èt er at have en flot nedskrevet 
CSR-politik, noget andet er, i en 
travl hverdag, at få ført projekt- 
erne ud i livet. 
 

Du er dommeren
Vi mener selv, at vi er et eksempel på, at man 
godt kan være en vækstvirksomhed, som 
arbejder på et konkurrencepræget marked, 
og alligevel have overskud til en omfattende 
CSR-strategi, men vi lader dig være dommer.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til vores CSR-politik, er 
du velkommen til at kontakte mig på 
emk@lasertryk.dk.

Esben Mols Kabell, 
Direktør, CSR-ansvarlig

VELkOmmEN tIL VORES
CSR-FOLDER
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CSR I SmV’ER

LaserTryk.dk var blandt de 12 virksomheder, 
som blev udvalgt til deltagelse i pilotprojek-
tet ”CSR i SMV’er fra princip til praksis”.

Fremme ansvarlig vækst 
Projektet skulle overordnet understøtte 
regeringens arbejde for samfundsansvar 
og fremme af ansvarlig vækst i danske 
virksomheder.  
Projektet kørte indtil 2015 og blev finansieret  
af Erhvervsstyrelsen.

En strategisk og relevant CSR-platform
Som deltagere i projektet fik vi CSR-
rådgivning og sparring af dygtige fag- 
konsulenter fra Deloitte Sustainability.

Praktisk implementeringsplan
Projektet resulterede i, at vi fik opbygget en 
strategisk og forretningsrelevant CSR-
platform. Delotte hjalp bl.a. med at udpege 
strategiske fokusområder og udarbejde en 
praktisk implementeringsplan.

Ovenstående virksomheder har det til fælles, at de deltager i Erhvervsstyrelsens pilotprojekt. De deltagende 
virksomheder spænder vidt og dækker både en juletræsproducent, en sportsklub, en logistikvirksomhed, et 
ingeniørfirma, en række mode- og tekstilvirksomheder samt et trykkeri.

CSR I SmV’ER
fra princip til praksisDeltagelse i Erhvervsstyrelsens pilotprojekt
CSR I SmV’ER
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CSR I SmV’ERCSR I SmV’ERCSR I SmV’ER
Sammen kan vi nedsætte  

papirforbruget med 75%

Landets største trykkeri siger ”NEJ tAk” 
NEJ tAk tIL REkLAmER

I 2015 gik LaserTryk.dk ind i kampen mod
det ressourcespild der opstår, når hus-
standsomdelte reklamer bæres direkte fra 
postkassen over i skraldespaden.

Vi opfordrer dem der alligevel ikke læser 
reklamerne til at sige ”NEJ TAK” til reklame-
tryksager.  Og endnu bedre, få ændret den 
nuværende ordning til en ”tilvalgsordning”.

En selvmodsigelse
Vi er med på, at det lyder som en selvmod-
sigelse, at landets største trykkeri kommer 
med en sådan opfordring, men læs nedenfor 
om baggrunden.

Besparelse på over 75 % 
I dag modtager 63 % af danske familier 
husstandsomdelte reklamer og tryk ningen 
af disse udgør en meget stor del af landets 
samlede papirforbrug. 

Kun 16 % ville sige ”JA TAK” 
Undersøgelser viser at hvis danske familier 
aktivt skulle sige ”JA TAK” til reklamer, ville 
kun 16 % fortsætte med at modtage dem. 
 Papirforbruget til husstandsomdelte reklamer 
kan altså reduceres med over 75 %, hvis alle der 
ikke ønsker reklamer, husker at sige ”NEJ TAK”.

Det trykte medie
Hos LaserTryk.dk elsker vi reklamer og tiden 
er på ingen måde løbet fra det trykte medie. 
Men i sidste ende har vi ─ og vores kunder ─ 
kun interesse i, at reklametryksager omdeles 
til dem, der faktisk læser dem.

Tilpas dit budskab
Teknologien er i dag så fremskreden, at 
uadresserede husstandsomdelte kampagner, 
som vi selv trykker mange af, er stort set 
overflødige. Via digital trykteknik er det fx
i dag muligt at tilpasse budskabet til de 
enkelte målgrupper/personer. Resultatet er 
en langt større respons, og ikke mindst, en 
mindre miljøbelastning. 

Kan læses online
Alle reklameaviserne kan i øvrigt findes 
digitalt på sites som www.tilbudsugen.dk og 
www.reklameaviser.dk.

Sådan gør du 
Du kan nemt sige ”NEJ TAK” til reklamer på 
www.post.dk eller tilpasse hvilke reklamer 
du ønsker på minetilbud.dk.
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Da vi i november 2014 fandt ud af, at vores 
kollega Maria Wagtmann havde haft orgando-
nation tæt inde på livet, kom vi til at tale om, 
at vi burde kunne gøre en forskel med den 
enorme kontaktflade vi har hos LaserTryk.dk. 
Vi ekspederer jo tusindvis af ordrer hver uge, 
og på den måde er vi i kontakt med rigtig 
mange mennesker.

Upolitisk postkort
I samarbejde med Transplantation.dk fik vi 
udarbejdet et ”upolitisk postkort”, hvor vi 
hverken opfordrer til den ene eller anden 
beslutning, blot at der tages stilling. Som 
vi skriver: ”Alle beslutninger er bedre end 
ingen beslutning”.

50.000 stk. neutrale postkort omdelt 
Projektet tog hurtigt fart, og vi fik lagt de 
50.000 postkort i vores pakkeforsendelser. 
Næste fase blev at få aktiveret vores 
netværk, så endnu flere postkort kunne 
blive omdelt. Adskillige idrætsforeninger og 
webshops meldte sig på banen til at hjælpe 
med omdelingen af postkortene, som i øvrigt 
er neutrale uden vores logo.

Positiv modtagelse
Projektet har været en stor succes, og 
Jan Rishave, formand for organisationen 
Oplysning om Organdonation har været 
begejstret over, at en privat virksomhed på 
egen hånd tager initiativ til sådan et tiltag. 
Vores egen Maria Wagtmann sagde til os:  

”Jeg er meget glad for og stolt 
over, at min arbejdsplads nu 
sætter denne kampagne i gang, 
og jeg synes, alle burde tage 
stilling”.

Vores ”tag-stilling-projekt” gav landsdækkende omtale
ORgANDONAtION

Projektet blev omtalt i TV2 Nyhederne søndag d. 7. dec. 2014
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ORgANDONAtION

Projektet blev omtalt i TV2 Nyhederne søndag d. 7. dec. 2014

Organdonation
       Alle beslutninger er bedre
                                end ingen beslutning!

organdonation.indd   1 13-11-2014   11:52:12

Derfor modtager du dette postkort!
Som en del af vores CSR-strategi involverer vi os løbende i forskellige samfunds-
nyttige projekter, hvor vi stiller tryksager samt vores store kontaktflade til rådighed. 
Dette projekt er et eksempel herpå. Vi håber, at du vil tage vel imod tiltaget.

Så nemt er det
Scan blot QR-koden og log ind med dit NemID. 
Det tager kun få minutter.

Vælg en af disse fire muligheder:

Fuld tilladelse: Hvis du erklæres hjernedød, må dine organer 
gives til andre: hjerte, lunger, lever, nyrer, bugspytkirtel, tyndtarm, 
hud og hornhinder.  

Begrænset tilladelse: Hvis du erklæres hjernedød, må nogle af 
dine organer gives til andre. Sæt kryds ved de organer, du ønsker 
at give. 

Ved ikke: Du har ikke taget stilling. Hvis du erklæres hjernedød, 
er det din familie, som skal finde et meningsfuldt svar.  

Forbud: Du vil ikke donere dine organer.

Du kan også benytte dette link: 
www.bit.ly/ltdonor

som sender dig til Donorregistret.

       Scan 
          QR-koden

 TIP:  
    Giv kortet til en 

     ven efter scanning!

organdonation.indd   2 13-11-2014   11:52:14

Her er postkortet, som blev omdelt i 
50.000 eksemplarer. Du er velkommen
til selv at scanne QR-koden og tage  
stilling til organdonation.
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GiveBack
CSR I SmV’ER
fra princip til praksisEn million gratis flyers og plakater
PROJEkt gIVEbACk

Hvor andre virksomheder støtter velgørende 
projekter via tv-shows mv., har vi valgt at 
støtte via vores produktionsapparat.

Helt gratis
Vi lancerede derfor tilbage i 2009 ”Projekt 
GiveBack”, hvor vi årligt trykker 1 mio. flyers 
og 50.000 plakater til velgørende projekter 
uden beregning. Selv fragten betales af os.

Hundredvis af projekter
Igennem årene er det blevet til støtte til 
hundredvis af forskellige projekter, og det 
er skønt at arbejde sammen med landets 
mange ildsjæle.

Følg med på facebook
På www.facebook.com/EnMioGratisFlyers 
kan du se de forskellige projekter, vi støtter.
Kig forbi, hvem ved, måske er der et projekt, 
som du også kunne tænke dig at støtte.

Du kan også scanne 
koden og læse mere 
om GiveBack:
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GiveBack
CSR I SmV’ERPROJEkt gIVEbACk

Artikel fra Stiften, maj 2013

Aarhus .
04 / MANDAG 6. MAJ 2013

Af Hans Petersen
hap@stiften.dk

AARHUS: En århusiansk 
virksomhed med succes støt-
ter nu velgørenhed på en ny 
måde. 

Firmaet Lasertryk, der er 
Nordens største digitale tryk-
keri, vil give tryksager væk 

for en million kroner.
Tanken er, at den type bi-

drag giver bedre mening for 
både giver og modtager.

Lasertryk.dk har allerede  
doneret produkter til Kræf-
tens Bekæmpelse i forbindel-
se med Stafet for Livet

»Vi kan gøre langt større 
nytte ved at donere naturali-
er frem for penge. I stedet for 
at give 400.000-500.000 til velgø-
renhed om året kan vi donere 
tryksager for en million, uden 
at det netto koster os mere, 
fordi vi bringer vores avance 
i spil. De store, velgørende or-
ganisationer bruger million-
beløb på trykning og markeds-
føring, og når vi sparer dem 

for betydelige omkostninger, 
er der flere penge tilbage til 
kerneydelserne,« siger kon-
cernchef  Anders Grønborg 
fra LaserTryk.dk.

Virksomheden har netop 
startet konceptet GiveBack, 
der årligt skal uddele for en 
million kroner gratis tryksa-
ger til velgørende formål. 

»Vi dækker alle omkostnin-
ger, også fragten. Eneste krav 
er, at GiveBack-logoet skal 
indsættes i tryksagens bund. 
Inspirationen fandt vi i vores 
såkaldte Logoklub, hvor alle 
kan få rabat ved at sætte et La-
serTryk.dk-logo på deres tryk-
sager. Logoklubben tiltrak ik-
ke kun foreninger, offentlige 

institutioner og kommerciel-
le virksomheder, men også 
organisationer som Dansk 
Flygtningehjælp, Red Barnet 
og Ungdommens Røde Kors,« 
siger Anders Grønborg.

Andre eksempler
Esben Rahbek Pedersen, leder 
af  Center for Corporate Social 
Responsibility på Copenha-
gen Business School, ser den-
ne type støtte andre steder. 

»Et godt eksempel er 
pumpe virksomheden Grund-
fos’ Lifedlink-koncept, der 
skal bidrage til mere rent 
drikkevand i ulande og sam-
tidig åbne nye markeder. In-
gredienskoncernen Chr. Han-

Aarhus-virksomhed skænker grat
tryksager til velgørenhed

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

lidtmere.dk/pla

Aktiv sportsferie  
til Playitas  

REJSEMÅL  
På denne rejse bor du på det flotte, 4 -stjernet Playitas 
Aparthotel, som er en del af det fantastiske sportsområde 
Playitas Resort, som er et unikt sportsresort. Et område 
for alle, som ønsker at være aktive på ferien, alt lige fra 
familier og motionister til eliteudøvere. Playitas Resort er 
stort, mere end en million kvadratmeter, og mulighederne 
for træning og fysisk aktivitet er i princippet uendelige. 
Her trives alle, som elsker at kombinere ferie med træning 
og motion. Mange rejser hertil, for at prøve noget nyt eller 
komme i gang med deres nye sunde livsstil. 

PRIS KUN 

3.498,-
Pris pr. person i 1. vær. lejlighed. v/2 personer. 
Mulighed for dobbeltværelse eller 2. vær. lejlighed mod 
mindre gebyr.

VARIGHED OG AFREJSE  
8 dage.
Afrejse fra Kastrup d. 11/8, 13/8 og 25/8 2013.
Afrejse fra Billund d. 13/8 eller 27/8 2013.

MERE INFO  
Se hele programmet og book rejsen på lidtmere.dk/pla 
eller kontakt Apollo på tlf.: 70 13 06 00. Husk at oplyse 
rejsekoden ”Læs 101/playitas” for at få dette tilbud.

Turid Fennefoss Nielsen

Kære læser 
 
Vi har fået et meget godt tilbud til Playitas Aparthotel, som 
er en del af det dejlige hotel- og sportsområde Playitas 
Resort på Fuerteventura . Her kan du b la. vælge mellem 
mange forskellige træningsaktiviteter som spinning, Kara-
T-Robics, bodytoning, pilates, yoga, stretch & relax. Hver 
dag begynder med morgengymnastik med udsigt over 
Atlanterhavet. Herudover kan du spille tennis eller golf og 
har fri adgang til Kanarieøernes største fitnesscenter.

De bedste hilsner

SPAR OP  
TIL 2.050,- 

Af Morten Bonde Pedersen
red@stiften.dk

AARHUS: Vi giver vand ved 
at sælge vand.

Nogenlunde sådan lyder 
 filosofien hos non-profit-virk-
somheden LoveSpring i Aar-
hus.

Firmaet blev etableret 
i 2009 af  Andreas Papada-
kis og hans kone, Katharina 
Munch. LoveSpring bygger 
på ideen om at give vand ved 
at sælge vand. Derfor går he-
le overskuddet fra forretnin-
gen til Børnefonden, der byg-
ger brønde og vandtanke med 
haner i vestafrikanske lande. 

Et af  vandprojekterne, som 
LoveSpring støtter i det lille 
vestafrikanske land Togo, er 
også støttet af  Aarhus Vand. 
Tilsammen har de to virksom-
heder ved fælles hjælp sikret 
rent vand til 500 indbyggere i 
en landsby i det centrale Togo.

Giverglæden er stor
LoveSpring sælger i dag kilde-
vand til Schur konferencecen-
ter i Østjylland, fem hoteller 

fra kæden Brøchner Hotels og 
nogle restauranter i Aarhus. 
Desuden har firmaet de sene-
ste år solgt biologisk nedbry-
delige drikkeflasker, som gæ-
sterne på Roskilde Festival 
kan købe og selv fylde med 
vand fra hanerne. 

De penge, LoveSpring har 
doneret indtil nu, har gjort 
det muligt for Børnefonden at 
bygge seks brønde eller vand-
tanke med haner. 

»Der er mange, der har 
spurgt mig, hvorfor jeg gør 
det her, når jeg nu ikke får 

noget ud af  det selv – da hele 
overskuddet jo går til Børne-
fonden. Men jeg synes, at jeg 
får noget ud af  det. Jeg kan 
tænke på, at vi har skaffet rent 
vand til flere tusind menne-
sker i udviklingslande. Glæ-
den ved at give er en af  de 
største glæder, jeg nogensin-
de har haft,« siger Andreas 
Papadakis.

Viden og teknologi vigtigt
Mens LoveSpring giver hele 
sit overskud til Børnefonden, 
har Aarhus Vand valgt at støt-

te forskellige humanitære or-
ganisationer, blandt andet 
Dansk Flygtningehjælp. 

Administrerende direktør 
Lars Schrøder peger dog på, 
at der skal mere end velgø-
renhed til for at løse klodens 
vandproblemer. I dag lider 
halvanden milliard menne-
sker i verden under mangel 
på rent drikkevand. 

»Klimaændringerne kan 
gøre det endnu værre. FN 
vurderer, at vandmangel vil 
ramme tre milliarder menne-
sker i takt med, at temperatu-

Salg af vand Aarhus  
Drikkevand. Aarhus 
Vand og den lille 
århusianske 
nonprofit-
virksomhed 
LoveSpring 
har tilsammen 
givet tusinder 
af mennesker i 
ulande adgang til 
rent drikkevand.

Naturalier. 
Organisationer 
sparer penge til 
markedsføring. 

 . Aarhus 
05/MANDAG 6. MAJ 2013

is 

Anders Grønborg (til venstre) og Esben Mols Kabell er folkene bag LaserTryk. Pr-foto

sen har lanceret et projekt til 
afgrødeforbedring i den tredje 
verden. Det gavner både bøn-
derne, miljøet og Chr. Hansen 
selv,« siger Esben Rahbek Pe-
dersen. 

Han advarer mod, at græn-
sen mellem CSR og ’business 
as usual’ udviskes.

»Nogle initiativer bevæger 
sig ud i en gråzone, hvor den 
etiske dimension udhules. Det 
sker, når virksomheder stiller 
krav om betydelige modydel-
ser, eller det donerede mest 
har karakter af  startomkost-
ninger ved søsætning af  et 
nyt produkt,« siger han.

giver vand i Togo

rerne stiger, ørkenerne breder 
sig, og gletsjerne og sneen på 
bjergtoppene smelter. Derfor 
er der i store dele af  verden 
hårdt brug for viden, erfaring 
og teknologi for at dæmme 
op for klimaændringerne og 
manglen på rent drikkevand. 
Det kan vi i Danmark hjælpe 
med, for vi er blandt de føren-
de i verden inden for vandtek-
nologi,« siger Lars Schrøder.

Rent vand redder liv
Klimaændringerne har de 
mærket meget til i det centra-

le Togo. Men her har de århu-
sianske vandprojekter netop 
været med til at redde liv.

De cirka 500 beboere i om-
rådet Lom Nava i det centra-
le Togo har de seneste år fået 
deres tilværelse forbedret i to 
omgange. Først fik de i 2008 
mulighed for at hente rent 
vand fra en vandhane. På 
den måde slap de for at drik-
ke vand fra den lokale brønd 
- vand, der ikke er rent og der-
for har givet mange i landsby-
en diarré, tyfus, infektioner 
og parasitsygdomme.

Vandhanen, som blev etab-
leret i 2008, ligger ti minutter 
fra landsbyen, og her hentede 
kvinder fra flere landsbyer 
deres vand. Der kunne være 
lang kø, og nogle gange måt-
te kvinderne vente en time el-
ler mere. Derfor var det stort 
fremskridt, da Aarhus Vand 
og LoveSpring i 2010 tilbød at 
betale for at få trukket vand-
ledninger fra et nærliggende 
vandtårn ind i midten af  Lom 
Nava og etablere en ny vand-
post, hvor landsbyboerne kan 
tappe vand mod en beskeden 
betaling. Projektet med at 
etablere en vandpost er gen-
nemført af  Børnefonden i tæt 
samarbejde med de lokale. 

Børnefonden har gennem de 
seneste fem år fået bygget 40 
brønde i Togo og forsynet dem 
med pumper. Desuden er 110 
eksisterende brøndboringer 
blevet renoveret. Som 
hovedregel får 500 mennesker 
gavn af en pumpe. Det betyder, 
at 75.000 mennesker i 
Togo de seneste fem år er 
sikret rent drikkevand. Foto: 
Morten Bonde Pedersen

Den gamle brønd findes sta-
dig, selvom vandet ikke er eg-
net som drikkevand. De fleste 
vælger kun at bruge det til tøj-
vask og rengøring. 

»Mange har forstået, hvor 
vigtigt, det er med rent vand, 
og de køber derfor deres 
drikke vand her fra hanen. 
Selvom de fleste i landsbyen 
er fattige, kan de godt få råd 
til at betale 25 CFA franc (sva-
rende til knap 30 øre) for 25 li-
ter,« siger Monique Oyibo, der 
er medlem af  vandkomiteen i 
Lom Nava.

Vedligehold og oplysning
Vandkomiteen består af  folk 
fra landsbyen, der har til op-
gave at administrere økono-
mien omkring vandposten og 
sikre vedligeholdelse af  ha-
ner og rør. Når Børnefonden 
etablerer pumper, er det nor-
mal praksis, at der nedsættes 
vandkomiteer for at sikre, at 
projektet kører videre, når 
Børnefonden har etableret 
anlægget og trækker sig ud.

Ud over at tage vare på øko-
nomien sørger komité-med-
lemmerne også for at oplyse 
de lokale om hygiejne og opbe-
varing af  vand. Det sidste er 
mindst ligeså vigtigt som det 
første i en støvet landsby, hvor 
vandet typisk bliver båret i 20 
liters baljer uden låg hjem til 
hytter, og tilberedning af  mad 
til familien mange gange fore-
går på gulvet eller ude i det fri.

Stadig sygdomme
Hvis beboerne for alvor skal 
komme problemer med para-
sitter, tyfus, diarre og infek-
tioner til livs, skal de lære at 
opbevare og håndtere vandet 
rigtigt, siger Honoré Agbodji-
non, der er læge på det lokale 
sygehus.

»Vi kan se, at der er færre 
diarrétilfælde her i området, 
efter at vandhanen er blevet 
etableret. Antallet af  tyfus-
tilfælde er også faldet til – fak-
tisk til en fjerdedel. Men folk 
får stadig andre sygdomme 
som mave-tarm infektioner 
og parasitter. Det skyldes, at 
de ikke håndterer og opbeva-
rer vandet korrekt. Derfor er 
det oplysning, der nu skal til,« 
forklarer Honoré Agbodjinon.

Det ved medlemmerne af  
vandkomiteen godt. Derfor 
står de midt i landsbyen, ved 
siden af  vandhanen med la-
minerede tegninger, der illu-
strerer emner som toilethygi-
ejne, omgang med husdyr og 
brug af  kander og krus. 

Oplysning værdsat
Hos Togos Ministerium for 
vand og sanitet sætter man 
pris på den indsats, Børne-
fonden gør for at oplyse be-
folkningen, efter at en pumpe 
eller vandhane er etableret. 
Det siger ministeriets repræ-
sentant for den region i Togo, 
hvor Lom Nava ligger.

»Børnefondens oplysnings-
arbejde sker altid meget mål-
rettet og konsekvent. Derfor 
gør Børnefonden et godt styk-
ke arbejde,« siger den regio-
nale regeringsembedsmand, 
Gninpale Konlani.

Børnefonden har gennem 
de seneste fem år fået bygget 
40 brønde i Togo og forsynet 
dem med pumper. Desuden er 
110 eksisterende brøndborin-
ger blevet renoveret. Samtidig 
er der nedsat 238 vandkomi-
teer. Som hovedregel får 500 
mennesker gavn af  en pum-
pe. På den måde har Børne-
fonden alene i Togo de seneste 
fem år sikret rent drikkevand 
til 75.000 mennesker.

Af Thomas Nygaard
thny@stiften.dk

AARHUS: Weekendens ero-
tikmesse i Ridehuset, Erotic 
In Motion, klarede sig ikke 
nær så godt, som arrangør 
Dan Lei havde håbet på.

»Jeg har ikke tal på, hvor 
mange vi har haft inde, 
men jeg kunne da godt have 
tænkt mig, at det var flere«, 
lød hans melding søndag, et 
par timer før lukketid.

»Folk har måske også hel-
lere ville nyde det gode vejr 
end at gå rundt herinde. 
Men ud fra de tilbagemeldin-

ger, jeg har fået fra gæsterne, 
er jeg ret sikker på, at jeg vil 
arrangere endnu en messe i 
Aarhus til næste år.«

»Konceptet er i hvert fald 
det rigtige«, sagde han med 
henvisning til, at messen fo-
kuserede på inspiration og 
fordybelse snarere end »bil-
ligt kineserlegetøj«.

Dan Lei, som stammer fra 
Skive, oplyste, at især et bon-
dageshow og en workshop 
med alternative scoretricks 
var et hit blandt messens gæ-
ster. Af  dem var der mange 
par i alderen 30-50 år.   

Moderat succes 
for erotikmesse

På trods af et knap så prangende fremmøde, regner 
arrangør Dan Lei med også næste år at arrangere 
erotikmesse i Aarhus. Foto: Axel Schütt

Af Jens Thaysen
jeth@stiften.dk

AARHUS: Har man benzin 
i blodet, er fartglad, eller el-
sker man bare klassiske ra-
cerbiler, kan man med fordel 
lægge vejen forbi Store Torv 
og Lille Torv på fredag.

Sports Car Club varmer 
op til Classic Race Aarhus 
med arrangementet Classic 
Car Event kl. 9-17.

De regner med, at der lige 
som sidste år dukker mellem 
70 og 100 biler op.

Har man selv en flot, gam-
mel eller ny, spændende bil, 
er der endda mulighed for 
at få penge med hjem. Aar-
hus Cityforening donerer en 
præmie til dagens flotteste 

bil. Man skal ikke melde sig 
til på forhånd, men bare duk-
ke op. Det er gratis at delta-
ge, ligesom der i dagens an-
ledning er gratis parkering 
for de flotte biler.

»Vi bakker op om Classic 
Race Aarhus og håber, der 
dukker nogle af  de biler op, 
der deltager i løbet. Men me-
get afhænger af  vejret. Folk 
er ofte lidt ømme om deres 
biler,« siger Michael Flint-
holm fra Sports Car Club. 

Han lover at medbrin-
ge sin egen flotte røde Lo-
tus Esprit af  samme model 
som den, James Bond kørte 
i, i filmen »Spionen der el-
skede mig« fra 1977.

Flotte biler i byen
Uhm, gamle biler af den lækre slags. Arkivfoto: Axel Schütt
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Af Hans Petersen
hap@stiften.dk

AARHUS: En århusiansk 
virksomhed med succes støt-
ter nu velgørenhed på en ny 
måde. 

Firmaet Lasertryk, der er 
Nordens største digitale tryk-
keri, vil give tryksager væk 

for en million kroner.
Tanken er, at den type bi-

drag giver bedre mening for 
både giver og modtager.

Lasertryk.dk har allerede  
doneret produkter til Kræf-
tens Bekæmpelse i forbindel-
se med Stafet for Livet

»Vi kan gøre langt større 
nytte ved at donere naturali-
er frem for penge. I stedet for 
at give 400.000-500.000 til velgø-
renhed om året kan vi donere 
tryksager for en million, uden 
at det netto koster os mere, 
fordi vi bringer vores avance 
i spil. De store, velgørende or-
ganisationer bruger million-
beløb på trykning og markeds-
føring, og når vi sparer dem 

for betydelige omkostninger, 
er der flere penge tilbage til 
kerneydelserne,« siger kon-
cernchef  Anders Grønborg 
fra LaserTryk.dk.

Virksomheden har netop 
startet konceptet GiveBack, 
der årligt skal uddele for en 
million kroner gratis tryksa-
ger til velgørende formål. 

»Vi dækker alle omkostnin-
ger, også fragten. Eneste krav 
er, at GiveBack-logoet skal 
indsættes i tryksagens bund. 
Inspirationen fandt vi i vores 
såkaldte Logoklub, hvor alle 
kan få rabat ved at sætte et La-
serTryk.dk-logo på deres tryk-
sager. Logoklubben tiltrak ik-
ke kun foreninger, offentlige 

institutioner og kommerciel-
le virksomheder, men også 
organisationer som Dansk 
Flygtningehjælp, Red Barnet 
og Ungdommens Røde Kors,« 
siger Anders Grønborg.

Andre eksempler
Esben Rahbek Pedersen, leder 
af  Center for Corporate Social 
Responsibility på Copenha-
gen Business School, ser den-
ne type støtte andre steder. 

»Et godt eksempel er 
pumpe virksomheden Grund-
fos’ Lifedlink-koncept, der 
skal bidrage til mere rent 
drikkevand i ulande og sam-
tidig åbne nye markeder. In-
gredienskoncernen Chr. Han-

Aarhus-virksomhed skænker grat
tryksager til velgørenhed

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 

lidtmere.dk/pla

Aktiv sportsferie  
til Playitas  

REJSEMÅL  
På denne rejse bor du på det flotte, 4 -stjernet Playitas 
Aparthotel, som er en del af det fantastiske sportsområde 
Playitas Resort, som er et unikt sportsresort. Et område 
for alle, som ønsker at være aktive på ferien, alt lige fra 
familier og motionister til eliteudøvere. Playitas Resort er 
stort, mere end en million kvadratmeter, og mulighederne 
for træning og fysisk aktivitet er i princippet uendelige. 
Her trives alle, som elsker at kombinere ferie med træning 
og motion. Mange rejser hertil, for at prøve noget nyt eller 
komme i gang med deres nye sunde livsstil. 

PRIS KUN 

3.498,-
Pris pr. person i 1. vær. lejlighed. v/2 personer. 
Mulighed for dobbeltværelse eller 2. vær. lejlighed mod 
mindre gebyr.

VARIGHED OG AFREJSE  
8 dage.
Afrejse fra Kastrup d. 11/8, 13/8 og 25/8 2013.
Afrejse fra Billund d. 13/8 eller 27/8 2013.

MERE INFO  
Se hele programmet og book rejsen på lidtmere.dk/pla 
eller kontakt Apollo på tlf.: 70 13 06 00. Husk at oplyse 
rejsekoden ”Læs 101/playitas” for at få dette tilbud.

Turid Fennefoss Nielsen

Kære læser 
 
Vi har fået et meget godt tilbud til Playitas Aparthotel, som 
er en del af det dejlige hotel- og sportsområde Playitas 
Resort på Fuerteventura . Her kan du b la. vælge mellem 
mange forskellige træningsaktiviteter som spinning, Kara-
T-Robics, bodytoning, pilates, yoga, stretch & relax. Hver 
dag begynder med morgengymnastik med udsigt over 
Atlanterhavet. Herudover kan du spille tennis eller golf og 
har fri adgang til Kanarieøernes største fitnesscenter.

De bedste hilsner

SPAR OP  
TIL 2.050,- 

Af Morten Bonde Pedersen
red@stiften.dk

AARHUS: Vi giver vand ved 
at sælge vand.

Nogenlunde sådan lyder 
 filosofien hos non-profit-virk-
somheden LoveSpring i Aar-
hus.

Firmaet blev etableret 
i 2009 af  Andreas Papada-
kis og hans kone, Katharina 
Munch. LoveSpring bygger 
på ideen om at give vand ved 
at sælge vand. Derfor går he-
le overskuddet fra forretnin-
gen til Børnefonden, der byg-
ger brønde og vandtanke med 
haner i vestafrikanske lande. 

Et af  vandprojekterne, som 
LoveSpring støtter i det lille 
vestafrikanske land Togo, er 
også støttet af  Aarhus Vand. 
Tilsammen har de to virksom-
heder ved fælles hjælp sikret 
rent vand til 500 indbyggere i 
en landsby i det centrale Togo.

Giverglæden er stor
LoveSpring sælger i dag kilde-
vand til Schur konferencecen-
ter i Østjylland, fem hoteller 

fra kæden Brøchner Hotels og 
nogle restauranter i Aarhus. 
Desuden har firmaet de sene-
ste år solgt biologisk nedbry-
delige drikkeflasker, som gæ-
sterne på Roskilde Festival 
kan købe og selv fylde med 
vand fra hanerne. 

De penge, LoveSpring har 
doneret indtil nu, har gjort 
det muligt for Børnefonden at 
bygge seks brønde eller vand-
tanke med haner. 

»Der er mange, der har 
spurgt mig, hvorfor jeg gør 
det her, når jeg nu ikke får 

noget ud af  det selv – da hele 
overskuddet jo går til Børne-
fonden. Men jeg synes, at jeg 
får noget ud af  det. Jeg kan 
tænke på, at vi har skaffet rent 
vand til flere tusind menne-
sker i udviklingslande. Glæ-
den ved at give er en af  de 
største glæder, jeg nogensin-
de har haft,« siger Andreas 
Papadakis.

Viden og teknologi vigtigt
Mens LoveSpring giver hele 
sit overskud til Børnefonden, 
har Aarhus Vand valgt at støt-

te forskellige humanitære or-
ganisationer, blandt andet 
Dansk Flygtningehjælp. 

Administrerende direktør 
Lars Schrøder peger dog på, 
at der skal mere end velgø-
renhed til for at løse klodens 
vandproblemer. I dag lider 
halvanden milliard menne-
sker i verden under mangel 
på rent drikkevand. 

»Klimaændringerne kan 
gøre det endnu værre. FN 
vurderer, at vandmangel vil 
ramme tre milliarder menne-
sker i takt med, at temperatu-

Salg af vand Aarhus  
Drikkevand. Aarhus 
Vand og den lille 
århusianske 
nonprofit-
virksomhed 
LoveSpring 
har tilsammen 
givet tusinder 
af mennesker i 
ulande adgang til 
rent drikkevand.

Naturalier. 
Organisationer 
sparer penge til 
markedsføring. 
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Anders Grønborg (til venstre) og Esben Mols Kabell er folkene bag LaserTryk. Pr-foto

sen har lanceret et projekt til 
afgrødeforbedring i den tredje 
verden. Det gavner både bøn-
derne, miljøet og Chr. Hansen 
selv,« siger Esben Rahbek Pe-
dersen. 

Han advarer mod, at græn-
sen mellem CSR og ’business 
as usual’ udviskes.

»Nogle initiativer bevæger 
sig ud i en gråzone, hvor den 
etiske dimension udhules. Det 
sker, når virksomheder stiller 
krav om betydelige modydel-
ser, eller det donerede mest 
har karakter af  startomkost-
ninger ved søsætning af  et 
nyt produkt,« siger han.

giver vand i Togo

rerne stiger, ørkenerne breder 
sig, og gletsjerne og sneen på 
bjergtoppene smelter. Derfor 
er der i store dele af  verden 
hårdt brug for viden, erfaring 
og teknologi for at dæmme 
op for klimaændringerne og 
manglen på rent drikkevand. 
Det kan vi i Danmark hjælpe 
med, for vi er blandt de føren-
de i verden inden for vandtek-
nologi,« siger Lars Schrøder.

Rent vand redder liv
Klimaændringerne har de 
mærket meget til i det centra-

le Togo. Men her har de århu-
sianske vandprojekter netop 
været med til at redde liv.

De cirka 500 beboere i om-
rådet Lom Nava i det centra-
le Togo har de seneste år fået 
deres tilværelse forbedret i to 
omgange. Først fik de i 2008 
mulighed for at hente rent 
vand fra en vandhane. På 
den måde slap de for at drik-
ke vand fra den lokale brønd 
- vand, der ikke er rent og der-
for har givet mange i landsby-
en diarré, tyfus, infektioner 
og parasitsygdomme.

Vandhanen, som blev etab-
leret i 2008, ligger ti minutter 
fra landsbyen, og her hentede 
kvinder fra flere landsbyer 
deres vand. Der kunne være 
lang kø, og nogle gange måt-
te kvinderne vente en time el-
ler mere. Derfor var det stort 
fremskridt, da Aarhus Vand 
og LoveSpring i 2010 tilbød at 
betale for at få trukket vand-
ledninger fra et nærliggende 
vandtårn ind i midten af  Lom 
Nava og etablere en ny vand-
post, hvor landsbyboerne kan 
tappe vand mod en beskeden 
betaling. Projektet med at 
etablere en vandpost er gen-
nemført af  Børnefonden i tæt 
samarbejde med de lokale. 

Børnefonden har gennem de 
seneste fem år fået bygget 40 
brønde i Togo og forsynet dem 
med pumper. Desuden er 110 
eksisterende brøndboringer 
blevet renoveret. Som 
hovedregel får 500 mennesker 
gavn af en pumpe. Det betyder, 
at 75.000 mennesker i 
Togo de seneste fem år er 
sikret rent drikkevand. Foto: 
Morten Bonde Pedersen

Den gamle brønd findes sta-
dig, selvom vandet ikke er eg-
net som drikkevand. De fleste 
vælger kun at bruge det til tøj-
vask og rengøring. 

»Mange har forstået, hvor 
vigtigt, det er med rent vand, 
og de køber derfor deres 
drikke vand her fra hanen. 
Selvom de fleste i landsbyen 
er fattige, kan de godt få råd 
til at betale 25 CFA franc (sva-
rende til knap 30 øre) for 25 li-
ter,« siger Monique Oyibo, der 
er medlem af  vandkomiteen i 
Lom Nava.

Vedligehold og oplysning
Vandkomiteen består af  folk 
fra landsbyen, der har til op-
gave at administrere økono-
mien omkring vandposten og 
sikre vedligeholdelse af  ha-
ner og rør. Når Børnefonden 
etablerer pumper, er det nor-
mal praksis, at der nedsættes 
vandkomiteer for at sikre, at 
projektet kører videre, når 
Børnefonden har etableret 
anlægget og trækker sig ud.

Ud over at tage vare på øko-
nomien sørger komité-med-
lemmerne også for at oplyse 
de lokale om hygiejne og opbe-
varing af  vand. Det sidste er 
mindst ligeså vigtigt som det 
første i en støvet landsby, hvor 
vandet typisk bliver båret i 20 
liters baljer uden låg hjem til 
hytter, og tilberedning af  mad 
til familien mange gange fore-
går på gulvet eller ude i det fri.

Stadig sygdomme
Hvis beboerne for alvor skal 
komme problemer med para-
sitter, tyfus, diarre og infek-
tioner til livs, skal de lære at 
opbevare og håndtere vandet 
rigtigt, siger Honoré Agbodji-
non, der er læge på det lokale 
sygehus.

»Vi kan se, at der er færre 
diarrétilfælde her i området, 
efter at vandhanen er blevet 
etableret. Antallet af  tyfus-
tilfælde er også faldet til – fak-
tisk til en fjerdedel. Men folk 
får stadig andre sygdomme 
som mave-tarm infektioner 
og parasitter. Det skyldes, at 
de ikke håndterer og opbeva-
rer vandet korrekt. Derfor er 
det oplysning, der nu skal til,« 
forklarer Honoré Agbodjinon.

Det ved medlemmerne af  
vandkomiteen godt. Derfor 
står de midt i landsbyen, ved 
siden af  vandhanen med la-
minerede tegninger, der illu-
strerer emner som toilethygi-
ejne, omgang med husdyr og 
brug af  kander og krus. 

Oplysning værdsat
Hos Togos Ministerium for 
vand og sanitet sætter man 
pris på den indsats, Børne-
fonden gør for at oplyse be-
folkningen, efter at en pumpe 
eller vandhane er etableret. 
Det siger ministeriets repræ-
sentant for den region i Togo, 
hvor Lom Nava ligger.

»Børnefondens oplysnings-
arbejde sker altid meget mål-
rettet og konsekvent. Derfor 
gør Børnefonden et godt styk-
ke arbejde,« siger den regio-
nale regeringsembedsmand, 
Gninpale Konlani.

Børnefonden har gennem 
de seneste fem år fået bygget 
40 brønde i Togo og forsynet 
dem med pumper. Desuden er 
110 eksisterende brøndborin-
ger blevet renoveret. Samtidig 
er der nedsat 238 vandkomi-
teer. Som hovedregel får 500 
mennesker gavn af  en pum-
pe. På den måde har Børne-
fonden alene i Togo de seneste 
fem år sikret rent drikkevand 
til 75.000 mennesker.

Af Thomas Nygaard
thny@stiften.dk

AARHUS: Weekendens ero-
tikmesse i Ridehuset, Erotic 
In Motion, klarede sig ikke 
nær så godt, som arrangør 
Dan Lei havde håbet på.

»Jeg har ikke tal på, hvor 
mange vi har haft inde, 
men jeg kunne da godt have 
tænkt mig, at det var flere«, 
lød hans melding søndag, et 
par timer før lukketid.

»Folk har måske også hel-
lere ville nyde det gode vejr 
end at gå rundt herinde. 
Men ud fra de tilbagemeldin-

ger, jeg har fået fra gæsterne, 
er jeg ret sikker på, at jeg vil 
arrangere endnu en messe i 
Aarhus til næste år.«

»Konceptet er i hvert fald 
det rigtige«, sagde han med 
henvisning til, at messen fo-
kuserede på inspiration og 
fordybelse snarere end »bil-
ligt kineserlegetøj«.

Dan Lei, som stammer fra 
Skive, oplyste, at især et bon-
dageshow og en workshop 
med alternative scoretricks 
var et hit blandt messens gæ-
ster. Af  dem var der mange 
par i alderen 30-50 år.   

Moderat succes 
for erotikmesse

På trods af et knap så prangende fremmøde, regner 
arrangør Dan Lei med også næste år at arrangere 
erotikmesse i Aarhus. Foto: Axel Schütt

Af Jens Thaysen
jeth@stiften.dk

AARHUS: Har man benzin 
i blodet, er fartglad, eller el-
sker man bare klassiske ra-
cerbiler, kan man med fordel 
lægge vejen forbi Store Torv 
og Lille Torv på fredag.

Sports Car Club varmer 
op til Classic Race Aarhus 
med arrangementet Classic 
Car Event kl. 9-17.

De regner med, at der lige 
som sidste år dukker mellem 
70 og 100 biler op.

Har man selv en flot, gam-
mel eller ny, spændende bil, 
er der endda mulighed for 
at få penge med hjem. Aar-
hus Cityforening donerer en 
præmie til dagens flotteste 

bil. Man skal ikke melde sig 
til på forhånd, men bare duk-
ke op. Det er gratis at delta-
ge, ligesom der i dagens an-
ledning er gratis parkering 
for de flotte biler.

»Vi bakker op om Classic 
Race Aarhus og håber, der 
dukker nogle af  de biler op, 
der deltager i løbet. Men me-
get afhænger af  vejret. Folk 
er ofte lidt ømme om deres 
biler,« siger Michael Flint-
holm fra Sports Car Club. 

Han lover at medbrin-
ge sin egen flotte røde Lo-
tus Esprit af  samme model 
som den, James Bond kørte 
i, i filmen »Spionen der el-
skede mig« fra 1977.

Flotte biler i byen
Uhm, gamle biler af den lækre slags. Arkivfoto: Axel Schütt

LæS mERE På www.LASERtRyk.Dk/gIVEbACk
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CSR I SmV’ER
fra princip til praksisVi er mentorvirksomhed
mINORItEtSDRENgE mED FARt På

Kamil fremviser markedsføringsplan.

Drengene fremlægger deres egne projekter.

Brainstorm-session i Tilst i Aarhus, hvor der 
igennem syv måneder holdes møde hver uge.

Brainstorm-session i Tilst i Aarhus.

Vi er stolte af at være mentorvirksomhed 
i vores region i Dansk Flygtningehjælps 
projekt Mind Your Own Business.

Støtte til minoritetsdrenge
M.Y.O.B er et virksomhedsprogram for et- 
niske minoritetsdrenge i alderen 13-17 år, 
som drømmer om at starte egen virksomhed. 

Ugentlige møder
Via ugentlige møder sparrer vi med dreng- 
ene og støtter dem i etableringen af deres 
egen virksomhed. Vi hjælper med det prak- 
tiske omkring at finde en producent, salg og 
markedsføring.  
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CSR I SmV’ERmINORItEtSDRENgE mED FARt På

Udfordring til drengene
Men mindst lige så vigtigt, så udfordrer vi 
drengene. Deres forretningstalent kommer 
 virkelig på prøve, og de lærer basale forret- 
ningsfærdigheder, lige som de bliver udford- 
ret i og motiveret til at tage ansvar og nå et 
defineret mål.

Forbedrede relationer
Erfaringer fra tidligere M.Y.O.B.-programmer 
viser, at drengene styrkes i deres faglige 
kompetencer, sociale relationer samt deres 
tilknytning til uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet.

Konkrete virksomheder
Konkrete virksomheder er også opstået som 
følge af M.Y.O.B. Eksempelvis tøjmærket ”G 
For Gentlemen” og Nørrebroløbet.  
 
I vores egen region har vi i år (2014) valgt at 
lancere en tøjkollektion.

Eksempler på tidligere mentorvirksomheder

LæS mERE På www.myOb.Dk

Virksomhedsbesøg hos LaserTryk.dk - Svend viser 
hvordan man laver fotos.

Virksomhedsbesøg hos LaserTryk.dk - Hele gruppen 
samlet i produktionen.
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LaserTryk.dk har tiltrådt 
”Grafisk CSR-kodeks”.

Ti CSR-principper
Programmet er udarbejdet af 
Grafisk Arbejdsgiverforening og HK 
Privat og går i al sin enkelhed ud 
på, at som deltagende virksomhed 
forpligter vi os til at overholde 
programmets ti CSR-principper.

Grafisk CSR-kodeks er udarbejdet af Grafisk Arbejdsgiverforening og HK/Privat 2012. 

10 CSR-principper
1   Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
2 Vi krænker ikke menneskerettigheder.
3   Vi opretholder foreningsfriheden og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling.
4  Vi støtter udryddelse af alle former for tvangsarbejde.5  Vi støtter afskaffelse af børnearbejde.
6  Vi afskaffer diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
7  Vi har en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfor-dringer.

8  Vi er med til at fremme en større miljømæssig ansvar-lighed. 

9  Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 
10  Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Komplet liste
Husk at tjekke, at dit trykkeri har forpligtet sig
til at overholde retningslinjerne.  
Komplet deltagerliste findes på www.ga.dk/ga.
Bemærk, hvordan LaserTryk.dk var første
virksomhed til at tilmelde sig.

tiltrædelse til frivilligt dansk CSR-program
gRAFISk CSR-kODEkS

Grafi sk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafi sk 
CSR-kodeks
10 principper

Vores tiltrædelsesbrev 
til Grafisk CSR-kodeks.

1 2
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Vores tiltrædelsesbrev 
til Grafisk CSR-kodeks.

Vi er blandt 12.000 virksomheder fra hele 
verden, som har tiltrådt FN-programmet  
”UN Global Compact”.

Overholdelse af principper 
Med vores deltagelse forpligter vi os også til 
at overholde en række principper inden for 
arbejdsmiljø, korruption og miljøbeskyttelse.

Verdens største program
Programmet er verdens største frivillige 
CSR-program for virksomheder. Fælles for 
alle deltagerne er, at vi har en tro på, at 
virksomhederne spiller en afgørende rolle 
i at drive samfundet i en sund og positiv 
retning.

Verdens største CSR-program for ansvarlige virksomheder
gLObAL COmPACt-INItIAtIVEt

LæS mERE På www.uNgLObALCOmPACt.ORgVores tiltrædelsesbrev til FNs 
Generalsekretær H. E. Ban Ki-Moon.

1 3
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CSR I SmV’ER
fra princip til praksis

Sponsorat af VRI’s fodbolddrenge

LaserTryk.dk støtter fodboldlandsholdet

Sponsorat af Bakken Bears

Samarbejde med Skovbakken Squashklub

Dommersponsor håndbold indtil 2018.

Sponsorat af Rasmus Sterobo fra Team Cult Energy

Vi støtter både lokalt og nationalt
LASERtRyk.Dk Og SPORtEN

1 4
LASERTRYK.DK
SAMARBEJDSPARTNER

20 15

V E R D E N S M E S T E R S K A B E R N E
KVINDEHÅNDBOLD • DANMARK

DEC.
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CSR I SmV’ERLASERtRyk.Dk Og SPORtEN LASERtRyk.Dk Og muSIkkEN
Vi er med lige dér, hvor musikken spiller

Vi har en lang tradition for at samarbejde 
med landets spillesteder og festivaler.
 
Win-win
Vi støtter kulturen, samtidig med, at vi får 
eksponering over for vores kunder, som ofte 
er flittige koncertgængere, ren win-win.

Den lille Hoptimist, som vi lavede til Northside 
Festival. Den blev brugt som en gave til de 
optrædende kunstnere, som et godt minde om 
den specielle festival.

Queen Machine, minikoncert i frokost pausen

Vi har i en årrække haft et tæt samarbejde med 
Per Vers, en af landets mest anmelderroste 
rappere. I maj 2014 tilbød vi vores kunder et 
gratis eksemplar af Pers nye album DNA.

Sponsorat af tidl. kollega (og raptalent)

1 5
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Hos LaserTryk.dk er vi noget af en broget 
forsamling, sagt i ordets mest positive 
mening. 

Flere end 20 nationer
Flere end 20 forskellige nationer er re-
præsenteret, hvilket giver en fantastisk 
mangfoldighed og dynamik i dagligdagen.

Personale fra 
Marokko, Grønland, Sydkorea, Rusland, 
Polen, Rumænien, Norge, Sverige, 
Tyrkiet, USA, Frankrig, Palæstina, Indien, 
Tyskland, Schweiz, Somalia, Senegal, 
Canada, Iran, Island og Danmark.

Ambassadører
Alle medarbejderene, høj som lav, er i 
øvrigt udnævnt til CSR-ambassadør og 
har fået indøvelse i vores værdier og 
CSR-politik. 
Vi håber således, at de vil hjælpe med at 
sprede det positive budskab.

1 6

Hos Lasertryk.dk er der plads til alle
mANgFOLDIg ARbEJDSPLADS

Vores interne 
CSR-folder

Julefrokost 2015

1 6
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mANgFOLDIg ARbEJDSPLADS

Billeder fra vores besøg på fabrikken Vertex Industrial Co. 

besøg hos underleverandør
kONtROLbESøg I kINA

Som en del af vores CSR-strategi har vi for- 
pligtet os til også at tage ansvar for vores 
udenlandske underleverandører.
Så i stedet for at stole på underleverandø-
rernes fine hensigtserklæringer, købte vi i 
november 2014 et par flybilletter og sendte 
en lille delegation på kontrolbesøg i Kina. 

Besøg hos visitkortæske-producent
På billederne er vi på besøg hos virksom-
heden Vertex Industrial Co. i byen Shenzhen, 
som producerer vores metal-visitkortæsker. 
Vi blev budt fint velkommen af virksomhed-
ens ejer (+ fem assistenter), som stolt viste 
os rundt i virksomheden. Og sikke en virk- 
somhed!

Low tech-produktion
Magen til low-tech produktion skal man lede 
længe efter. Hver æske bliver efter udstans- 
ning båret rundt til ni (!) forskellige maskiner, 
inden sikkerhedsfolien fjernes og æsken 
pudses af i hånden.

Intet at skjule
Der var intet som tydede på, at virksomhe-
den havde noget at skjule og der var ikke 
skyggen af fx børnearbejde. De ansattes 
arbejdstider var 7:00 til 16:30.

Hong kong

Shenzhen

1 7
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fra princip til praksis

LaserTryk.dk deltager ved de årlige lands-
indsamlinger.
 
Eksempelvis støttede vi i 2015 ”Danmarks 
Indsamling mod uretfærdighed” via et 
projekt, hvor vi sammen med kunderne 
indsamlede støttekroner.

Støtte ved bestilling
Systemet gik ud på, at vores kunder med et 
enkelt klik støttede med 25, 50 eller 100 kr., 
når de bestilte deres tryksag. 

Vi fordoblede støtten
Uanset hvilket beløb kunden støttede med, 
lovede vi at fordoble beløbet, og vi garante-
rede som minimum at indbetale 10.000 kr.

Mailen fra DR1

DANmARkS INDSAmLINg
Lasertryk.dk er med ved landsindsamlinger

Indsamling 2015: Mod uretfærdighed

1 8
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DANmARkS INDSAmLINg

Vi er glade for vores elever!

Mangel på elevpladser 
Deloitte har i 2015 udarbejdet en 
rapport for Undervisningsministeriet, 
som viser, at 11.000 unge i Danmark 
lige nu mangler en elevplads, og 
at kun 23% af virksomheder med 
faglært personale har lærlinge ansat.

Lang tradition med elever
Hos LaserTryk.dk har vi en lang 
tradition med at uddanne elever og 
efterfølgende tilbyde fast ansættelse. 

Uddannelsesansvar
Vi er selvfølgelig glade for at leve 
op til vores uddannelsesansvar, 
men endnu vigtigere, så får vi nogle 
superdygtige medarbejdere, som vi 
selv har uddannet. Alene i 2015 har vi 
indgået fem nye elevaftaler.

Uddannelsesudvalget
Vi er i øvrigt stolte over, at vores direktør 
Esben Mols Kabell er medlem af den grafiske 
branches i uddannelsesudvalget.

Hos os er der ingen mangel på elevpladser
ELEVER HOS LASERtRyk.Dk

1 9
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Et velgørende ”non-profit-talerør”
DEN gODE kLub

LaserTryk.dk var i 2016 initiativtager til 
non-profit-projektet Den Gode Klub.
 
Stor kontaktflade - stort ansvar
Idéen med Den Gode Klub er i bund og 
grund, at med stor kontaktflade, følger et 
stort ansvar. Vi ønskede, at lave en eksklusiv 
klub for landets største webshops, hvor man 
som medlem lover at lægge en flyer i alle 
forsendelser.  

Effektfuldt talerør
Hermed skabte vi et effektfuldt talerør
direkte til en stor del af den danske befolk-
ning. Et talerør, som stilles gratis til rådighed 
for velgørende organisationer og NGO’er, 
som dermed kan få formidlet deres 
budskaber uden om den 
digitale støj. 

Budskabet
Eneste betingelse er, at budskaberne 
er velgørende og upolitiske. Eksempler 
kan være ”Støt Brysterne”, ”Indsamling 
til Kræftens Bekæmpelse”, ”Dansk 
Naturfredningsforenings Affaldsdag”, ”Sig 
Nej Tak Til Reklamer” mv. 

Minimum 1 mio. danskere
I det første år, regner vi med at nå ud til 
minimum 1 mio. danskere.

Gratis trykning
Trykning, administration og forsendelse 
sponsoreres af LaserTryk.dk.

2 0
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Lasertryk.dk vinder European business Award
EuROPEAN buSINESS AwARD

Vi har netop fået at vide, at LaserTryk.dk 
er udnævnt til NATIONAL CHAMPION i 
kategorien ”Environmental & Corporate 
Sustainabiity”.
Det betyder, at vores miljøpolitik nu skal 
konkurrere på europæisk plan!

Hædring af ”Best-in-class” 
European Business Award er Europas største 
uafhængige  business award. Formålet er at 
hædre de virksomheder som vækster mest 
SAMT rette fokus på ”best-in-class” inden for 
innovation og CSR (business ethics).

Danske deltagere
Flere end 32.000 virksomheder fra 33 
lande er blevet screenet i 2015. 11 danske 
virksomheder er i år sluppet igennem 
nåleøjet, bla. Maersk, VELUX, GN ReSound, 
Universal Robots, Welltec og Henning Larsen 
Architects.

2 1
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Indsamling til Knæk Cancer via 
hjemmesiden. Vi fordoblede det 
indsamlede beløb.Vi er aktive i det danske iværksæt-

termiljø. Fx med denne nonprofit 
bogpakke, som blev solgt i 1.224 
eksemplarer.

Forskellige projekter, store som små
OPSLAgStAVLEN

Vores arbejdsmiljø er i orden. Vi har  
tilmed fået en fin grøn smiley af 
Arbejdstilsynet.

Vi er fast samarbejdspartner 
med CSR-Awards.

Esben og Katrine på besøg hos et af verdens 
største biogasanlæg, Maabjerg BioEnergy. 
Vi lærte om “live CO2-reduktion”.

Her er vores to PLAN-børn, som vi 
har støttet en årrække.

Aarhus´ borgmester Jocob Bundsgaard 
inspicerer vores solcelleanlæg.

De Radikales Morten Østergaard 
var forbi og drøfte vækst.

Artikel om LaserTryk.dk i 
Erhvervsmagasinet CSR.

Flaskepant
Via Project1Million 
donerer vi vores flaske/
dåsepant til velgørende 
projekter.

2 2
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Vores arbejdsmiljø er i orden. Vi har  
tilmed fået en fin grøn smiley af 
Arbejdstilsynet.

Esben og Katrine på besøg hos et af verdens 
største biogasanlæg, Maabjerg BioEnergy. 
Vi lærte om “live CO2-reduktion”.

Her er vores to PLAN-børn, som vi 
har støttet en årrække.

Flaskepant
Via Project1Million 
donerer vi vores flaske/
dåsepant til velgørende 
projekter.

Vi eeeelsker katte, og er derfor glade for 
at trykke gratis for Inges Kattehjem.Vores flotte autocamper som 

personalet kan leje.

Vores to direktører holdt foredrag for 
200 unge iværksættere i København.

LaserTryk.dk til velgørende 
billøb. CoolCarRace 2013.

LaserTryk.dk personalet på 
førstehjælpskursus.

it, medie & kommunikation

af Per R. N. 

Nielsen, medlem 

af bestyrelsen 

i Branchesektion

It, Medie & 

Kommunikation
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It-branchen er synonym med forandringer. Nye 

teknologiske muligheder betyder løbende nye krav 

og nye udfordringer for medarbejderne. Det har vi 

som medarbejdere været gode til at tackle, og der-

for er danske it-ansatte blandt de dygtigste og mest 

innovative i verden. Og ikke mindst kvalitetsbe-

vidste.
Men i 2013 er innovation og forandringsparat-

hed ikke de eneste parametre, som branchen må-

les på.
Inden for den seneste måned har der eksempel-

vis været fyringsrunde på en af de helt store it-virk-

somheder, CSC. Og der er varslet en fyringsrunde 

på KMD, som forventes at blive gennemført sidst 

på måneden.

Fyringerne er i høj grad et billede på den udvik-

ling, vi ser inden for hele it-området. Nemlig, at de 

opgaver, især inden for driften, som ikke er afhæn-

gig af en særlig specialistviden, bliver sendt til lan-

de, hvor arbejdskraften er væsentligt billigere end 

i Danmark.

Dertil kommer et voksende arbejdsmarked af 

løst tilknyttede it-konsulenter. De bliver hyret ind 

til at løse opgaver for virksomhederne - ofte til en 

væsentligt lavere løn og uden alle de goder, en fast- 

ansættelse giver. Det er unfair over for dem og 

over for de fastansatte, som risikerer, at arbejdsgi-

verne lægger et urimeligt pres på dem.

Som faglig organisation er det vores opgave at 

matche den udvikling. 

Vi skal også have fokus på, hvor de nye jobåb-

ninger kan komme. Et område kunne være it-sik-

kerhed. Og så skal vi selvfølgelig diskutere de ny-

este tendenser og udviklingen inden for vores fag 

generelt.
Griber vi udfordringerne og ser mulighederne, 

så er jeg sikker på, at danske it-medarbejdere fort-

sat vil stå stærkt på det globale it-marked. 

Fokus på it-området

prIvat
hk

nye på posten
Charlotte Gregersen og Zindy Laursen er nyvalg-

te tillidsrepræsentanter på Lasertryk.dk. 

I virksomheden lægges der vægt på det sociale, 

fordi et godt miljø er med til at skabe den succes, 

som virksomheden har haft siden starten i 2006
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”kan du møde til tiden?” spurgte den æl-

dre trykkeriindehaver. Den nyudlærte me-

diegrafiker Charlotte Gregersen nikkede 

bekræftende. ”Skal du være gravid?” Øh, 

det havde Charlotte ingen aktuelle planer 

om. ”Så kunne det her sted godt være no-

get for dig,” konkluderede chefen.

Alligevel blev det aldrig til noget med 

en ansættelse i det midtjyske trykkeri. 

Charlotte fik i stedet et par kortvarige job 

i virksomheder, der efterfølgende måtte 

dreje nøglen om. På trods af at det ved an-

sættelser er ulovligt at diskriminere kvin-

der i den fødedygtige alder, følte Charlot-

te sig overbevist om, at hun af netop den 

grund stod bagest i køen.

– Jeg får aldrig det job i den grafiske 

branche, som jeg gerne vil have, tænkte 

jeg. Derfor valgte min kæreste og jeg at få 

vores første barn, siger Charlotte Greger-

sen.
I slutningen af sin barselsorlov begynd-

te Charlotte igen at søge stillinger uden at 

gøre sig større forhåbninger. Men en dag i 

foråret 2011 ringede hendes tidligere kolle-

ga Zindy Laursen og opfordrede Charlotte 

til at søge et nyopslået job i Kundeservice 

hos Lasertryk.dk i Skejby. De to havde i en 

kort periode arbejdet sammen som medie-

grafikere i en emballagevirksomhed, der 

blev ramt af konkurs. Zindy var startet i 

Lasertryk.dk i januar 2010.

– Jeg blev kaldt til samtale sammen 

med to andre kvindelige grafikere, der 

havde fået de børn, de skulle have. ”Åh 

nej, om lidt spørger de mig, hvornår jeg 

skal være gravid igen!” tænkte jeg. Men 

det blev mig, de valgte, konstaterer Char-

lotte Gregersen.

Matchende medarbejdere

Børn er altså ingen hindring i den grafiske 

virksomhed Lasertryk.dk, hvor man ved et 

hurtigt blik ud over det åbne kontorland-

skab kan konstatere en homogenitet i al-

derssammensætningen. Der er vist ikke 

mange over de 40. Direktør og medstifter 

af virksomheden Esben Mols Kabell ud-

trykker det således:

– Ud over at de faglige kvalifikationer 

og viljen til at lære nyt skal være til stede, 

så er det vel sådan, at man som chef helst 

ansætter en, som man forestiller sig, at 

man har lyst til at drikke en øl sammen 

med. At det sociale fungerer, er ekstremt 

vigtigt i en virksomhed, hvor der er fart 

på. Og hvis jeg ansætter en kvinde på 28, 

så ved jeg da godt, at hun vil have børn på 

et tidspunkt, og det skal der være plads til.

Charlotte Gregersen fødte en søn for 

fire måneder siden og er på barselsorlov. 

Inden da sagde hun og Zindy Laursen 

ja til at blive tillidsrepræsentanter for de 

funktionæransatte. Lasertryk.dk har haft 

overenskomst med HK/Privat omtrent 

fra starten i 2006 og har uddannet adskil-

lige mediegrafikere og grafiske teknikere, 

hvoraf en del fortsat er ansat.

– Da jeg kom til samtale herude, var 

jeg ikke i tvivl om, at det var her, jeg ville 

være. Her er et superdejligt miljø og en 

hyggelig og sjov jargon. Man keder sig al-

drig. Arbejdsdagene flyver af sted med 

en blanding af rådgivning og kundekon-

takt og grafisk tilrettelæggelse, siger Zindy 

Laursen.

En ung koncern

Og så er Lasertryk.dk noget så sjældent 

som en grafisk virksomhed med succes. 

De to grundlæggere, Esben Mols Kabell og 

Anders Grønborg, kan med rette kalde sig 

koncerndirektører. Foruden de tre selska-

ber Lasertryk.dk A/S, Scandinavian Book 

A/S og offsettrykkeriet Chronografisk 

A/S er der fire udenlandske salgsselska-

ber. Sidste efterår købte koncernen Digital 

Trykkeriet og Trykkestedet i Aarhus. Man 

er i gang med at bygge nyt ude i Ikea-kvar-

teret nord for Aarhus og derved samle ak-

tiviteterne både fysisk og selskabsmæssigt. 

Årsomsætningen var 147 millioner kroner, 

overskuddet 18 millioner kroner i 2011, og 

der er cirka 150 ansatte.

Mols og Grønborg startede i 1999 med 

at arrangere gymnasiefester og ungdoms-

rejser i samarbejde med elevråd. Det gra-

fiske element udsprang af behovet for lø-

besedler til at sprede budskabet om akti-

viteterne.
– Ofte skulle der bruges flyers her og 

nu, og det blev for dyrt at få fremstillet i 

printbureauer. Derfor leasede vi en kopi-

maskine og skrev ud til diskoteker med 

mere, at nu kunne de købe flyers, foldere 

og plakater hos os. For disse kunder be-

tød prisen mere end kvaliteten. Der skulle 

først og fremmest nogle farver på, så folk 

Børn 
ingen hindring

Lasertryk.dk ansætter medarbejdere, der passer sammen, og de ansætter mange. Med 

det rette miks af digital bestilling og menneskelig betjening formår en dansk grafisk 

virksomhed at vokse og konkurrere med udlandet

AF CARSTEN TOLBØLL FOTO HENRIK BJERREGRAV

Børn er ingen hindring ved 
LaserTryk.dk, artikel i HK-bladet.

LaserTryk.dk støtter event til 
fordel for voldsramte kvinder.

LaserTryk.dk støtter Anja Lovén’s 
arbejde i Nigeria med at redde 
såkaldte ”heksebørn”.

Omtale af vores politik med at støtte 
med tryksager i stedet  for kontanter.

I N V I T A T I O N  T I L

CHARITY DINNER 
T I L  F O R D E L  F O R

2015

L Ø R D A G  1 2 .  S E P T E M B E R  K L .  1 8 . 0 0

M I D D A G  •  A U K T I O N  •  F O R E D R A G  •  K O N C E R T

LaserTryk.dk er en af hovedsponsorerne 
for LittleBigHelp, som via Charity Dinner 
hjælper børn i slumområderne i Kolkata, 
Indien.
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Få dit stofbanner syet om til en unik shoppingbag
gENbRug DIt StOFbANNER

Vi har lavet et pilotprojekt med firmaet 
WE:RE om genbrug af stofbannere, da vi 
ønsker at give vores produkter en læng-
ere livscyklus.

Skrald bliver til produkter
WE:RE arbejder med at lave materialer, der 
ellers var blevet kasseret som skrald, om til 
produkter af høj kvalitet. 

Tilbud til vores kunder om genbrug
Projektet går ud på, at kunder, som bestiller 
et stofbanner, modtager en mail, hvor de får 
mulighed for at få syet banneret om til en 
unik shoppingbag. 

Vi sponsorerer fragten
LaserTryk.dk sponsorerer fragten, WE:RE 
giver rabat på produktionen, og kunden får 
byens smarteste shoppingbag, som samtidig 
er en god historie om genanvendelse og 
ansvarlighed.
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