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Samarbejde skal styrke Grenaa
En indledende dialog skal knytte tættere bånd mellem ShopiCity Grenaa og Erhverv Grenaa. Målet er samarbejde om fælles 
retning og større gennemslagskraft.

Repræsentanter fra de to foreningers bestyrelser har taget de indledende skridt til et aktivt samarbejde mellem 
handelsstanden og byens erhvervsliv.
“Vi har en fælles interesse i at styrke Grenaa og udvikle den som en levende by,” forklarer formand for ShopiCity Grenaa, 
frisør Carsten Thygesen om initiativet. “Det allervigtigste er at styrke vores relationer og vise, hvad vi hver især kan 
bidrage med. Vi ser Grenaa som et stort varehus og den tankegang åbner op for mange snitflader til det lokale erhvervslivs 
forskellige styrker.”

Hænger sammen
Formanden lægger vægt på, at åbenhed og dialog skal bane vejen for positiv udvikling. “Der skal handling til og kan vi finde 
en fælles retning kan vi styrke byen og området hele vejen rundt. Levende butikker, et stærkt erhvervsliv, øget bosætning, 
turisme og tiltrækning af medarbejdere hænger sammen, så det er helt naturligt at hjælpe hinanden,” fortsætter han og 
fortæller, at bolden til samarbejdet nu er kastet op. “Vi har aftalt at have »åben mail« og at mødes et par gange om året til 
en start.”

Positiv udvikling
Formand i Erhverv Grenaa, advokat Ole Husum, er enig i målet med et tæt samarbejde. “Vi vil opnå en langt større 
gennemslagskraft både i forhold til omgivelserne generelt og til vores politikere og myndigheder,” siger han og deler 
opfattelsen af, at der er igangsat en meget positiv dialog med ShopiCity Grenaa. “På vores orienteringsmøder vil vi 
afstemme, hvor vi hver især er,” slutter han og peger på, at han sagtens kan se et endnu tættere samarbejdet fremover. 

Billedtext:
Vi skal styrke Grenaa gennem nye faste relationer, siger formand for ShopiCity Grenaa, frisør Carsten Thygesen.
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