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OlOf Palmes alle 37-39

Fuldt udlejet investeringsejendom

8200 Aarhus N Til salg
Ejendommen er beliggende i det populære kontorområde i Skejby få hundrede

meter fra Skejby Sygehus. Letbanen stopper fra 2017 direkte udenfor ejendommen,

som består af 2 udlejede kontorbygninger. Mellem bygningerne er der et stort parke-

ringsareal, som giver mulighed for at udvide bebyggelsen.

Kontantpris................98.000.000 Sag: ...................................... 172119
Etageareal........................7.542 32 Energimærke ..............................a1
Afkast 1. år: ............................7,4%

ellegårdvej 25a-H

God beliggenhed tæt ved byen og motorvejen

6400 Sønderborg Til salg
Ejendommen består af i alt 6 bygninger. To store og præsentable kontorbygninger i

3 plan med PWC og Sønderborg Kommune som ankerlejere samt 4 bygninger med

Mere mindre lejemål. Ejendommen fremstår i god og velvedligeholdt stand.

Mange muligheder for at optimere driften og udlejningen af ejendommen.

Kontantpris.................31.000.000 Sag: ..................................... 172022
Etageareal.......................9.642 32 Energimærke ................................C
Afkast 1. år: ........................... 9,4%
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Shhh..... 
Vi holder møde
På Specialområde Hjerneskade i Region Midtjylland har de
ændret mødekulturen, så ti procent af mødet foregår i
stilhed. Silent Co-creation hedder fænomenet, der øger
både effektiviteten og nærværet.
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D
et er torsdag formiddag
på Region Midtjyllands
Specialområde Hjerne-
skades hovedkontor i

Viby. Ledergruppen sætter sig til
rette i mødelokalet. Og så bliver
der stille.

Ikke for at lytte til oplæggene
på dagsordenen. Ikke i første
omgang i hvert fald. I stedet
lukker de ti mødedeltagere alle af
for at være "sammen med sig
selv".

De første minutter af mødet er
helliget stilheden. Til at komme
til stede, finde fokus og koble fra
arbejdsdagens andre gøremål.

Herefter er der sat tid af til at
læse dagsordenen. Den er rund-
sendt på forhånd, men travle
ledere får alligevel ikke altid læst
ordentlig på "lektien".

Der er stadigvæk helt stille i
lokalet. Mødets facilitator, drifts-
leder Morten Randløv, styrer
tiden på sin smartphone. Først
efter fem minutter begynder
ordene at flyde i lokalet mellem
deltagerne. 

Nu er udgangspunktet ens. Alle
er "landet", og mødets indhold er
velkendt.

* * *

Lyder det mediativt og som
mindfulness? Måske. Men det er
hverken det ene eller andet. Til
gengæld taler resultatet for sig
selv. Medarbejderne i Specialom-
råde Hjerneskade mener, at mø-
derne i dag er 20 procent mere
effektive og nærværende end for
tre måneder siden. Og det er ikke
fordi, at de er vant til en dårlig og
ineffektiv mødekultur. Tvært-
imod.

Opskriften hedder Silent Co-
creation, og opfinderen hedder
Bastian Overgaard. Han kalder
sig ekspert i stilhed og hjælper
virksomheder med at sætte stil-
heden i spil som en skabende
kraft. Fordi endeløse talestrøm-
me gør større skade end gavn. Og
fordi fire ud af fem ledere i Dan-
mark faktisk føler sig ramt af
ligegyldige møder.

* * *

Nøgleordene er mindre snak –
mere værdi.

– Et museum hænger heller
ikke al kunsten op på én væg for
så drukner selv en Picasso. Det er
mellemrummet, der fremhæver
mesterværket. Støj opstår, når for
mange indtryk presses ind ét
sted, siger Bastian Overgaard.

Eller udtrykt på en anden må-
de:

– Hvisviikkegiverpladstilmel-
lemrumendervoreskommunika-
tionistøj.

Co-creation kender vi fra krea-
tive samspil mellem virksom-
heder, kunder og andre interes-
senter. Silent Co-creation hen-
tyder til samskabelsen af stilhed i
en gruppe.

– Aktiv og fokuseret stilhed,
der skaber rum for videndeling,
innovation og intelligente møder.
Det kan sammenlignes med LE-
AN, hvor unødig snak bliver skå-
ret væk, forklarer Bastian Over-
gaard.

* * *

Der er flere modeller af Silent
Co-creation. Nogle er mere strin-
gente end andre. Hos Specialom-
råde Hjerneskade i Region Midt-
jylland er mødestrukturen byg-
get op, så ti procent af mødet
foregår i stilhed, men stilheden
bliver passet til efter behov og
mødeindhold.

Udgangspunktet er, at på et
møde af en times varighed går
seks minutter til stilheden. Ty-
pisk to minutter i begyndelsen.
To tavse minutter efter 40 minut-
ter, hvor deltagerne hver for sig
tænker mødet igennem indtil nu.

Hvad er der kommet ud af
mødet så vidt? Hvad trænger der
til at blive spurgt ind til?

Og igen et par minutter i stil-
hed til slut.

Hvad er værd at tage med sig
fra mødet? Og hvad skal der
følges op på efterfølgende?

– Men har vi en stribe oplæg i
løbet af mødet, kan vi også tage
et par minutter til kort refleksion
efter hvert møde, siger Morten
Randløv.

* * *

Ud over øget effektivitet og
større nærvær på møderne, som
Bastian Overgaard har målt sig
frem til via spørgeskema-under-
søgelser blandt deltagerne, så
mærker Morten Randløv også en
tydelig forskel i medarbejder-
gruppen. Introverte og ekstrover-
te kolleger møder hinanden mere
ligeværdigt i den nye mødekul-
tur.

– Fordi stilheden giver de intr-
overte mulighed for at danne sig
deres egne tanker, inden de bli-
ver smittet af andres ytringer, og
de ekstroverte får tid til at tænke
sig om, inden de taler, forklarer
Morten Randløv.

Ifølge Bastian Overgaard er
forståelse for at respektere og
holde stilheden essentiel for
succesen. Derfor er det vigtigt at
have afstemt forventninger i
gruppen på forhånd:

– Vores fælles stilhed skaber en
fordybelse, som bliver punkteret
af bare ét enkelt ord. Det svarer

En stille stund under et
BEDRE MØDER: Mindre snak på mødet skaber større

værdi for deltagerne og virksomheden. Det er essensen af
Silent Co-creation, der handler om at få mest muligt ud af

mødepotentialet ved at lægge pauser til stilhed og
fordybelse ind undervejs. Hos Region Midtjyllands

Specialområde Hjerneskade har 350 ansatte arbejdet med
teorien i praksis i tre måneder, og resultatet er øget

effektivitet og større nærvær under møderne, lyder det.

AF HENRIK SKOV ANHØJ

HESK@STIFTEN.DK

Silent Co-creation

Silent Co-creation er defineret ved,
at en gruppe på mindst to personer
aktivt og bevidst skaber et tavst
rum.
Det mest kendte eksempel på sam-
skabt stilhed er det øjebliks tavs-
hed, vi holder til ære for de døde.
Effekten af denne aftalte form for
stilhed er: Respekt, nærvær og
udelt opmærksomhed – vigtige
elementer i vores arbejdsrelationer.
Især på møder.

Fire principper

1) Stilheden skal faciliteres
2) Alle er bevidste om stilheden
3) Stilheden respekteres
100 procent
4) Stilheden er altid tidsbegrænset
(typisk en-tre minutter)

Generelle retningslinjer

I Silent Co-creation må deltagere
ikke:
- Sige et eneste ord
- Tjekke telefonen, mail m.m.
- Læse og skrive (det kan dog være
okay at notere sine tanker ned
undervejs)
Men deltagerne må gerne:
- Smile, grine og kommunikere
nonverbalt
- Sidde eller bevæge sig, som de vil
- Tænke, hvad de vil

Anvendelsesmuligheder

- Faste afdelingsmøder
- Ledelses- og beslutningsmøder
- Hel- og halvdagsmøder
- Strategi- og temadage
- Innovations-workshops
Læs mere her: www.mindresnak.dk
og www.bastianovergaard.dk

’’
Vores fælles

stilhed skaber en
fordybelse, som bliver
punkteret af bare ét
enkelt ord. Det svarer
til, at vi dykker ned i en
u-båd, og du "bare"
åbner vinduet ét øjeblik.
BASTIAN OVERGAARD,
OPFINDER AF SILENT CO-CREATION, 
OM VIGTIGHEDEN AF AT AFSTEMME
FORVENTNINGER I GRUPPEN 

Det er forbudt at tjekke telefon eller mail i
mødets stille stunder, men det er efter
aftale med mødefacilitatoren tilladt at
skrive sine tanker og refleksioner ned. Det
forklarer computere og tablets på bordet i
mødelokalet hos Specialområde Hjerneska-
de i Region Midtjylland. FOTO: FLEMMING KROGH

D
en traditionsrige pro-
duktionsvirksomhed

Hørning Parket har gennem
de seneste år fremvist solid
vækst og en stærk position
på markedet for trægulve.
Derfor er firmaet blandt
årets gazeller, som en af
Region Midtjyllands hur-
tigst voksende virksom-
heder.

– Vi er naturligvis stolte
over anerkendelse af den
vækst, Hørning Parket A/S
har oplevet de seneste fem
år med noget nær en tidob-
ling af omsætningen. Den
vækst tilskriver vi ledelse,
ejerkreds og ikke mindst
en samlet holdindsats fra
alle vores dedikerede med-
arbejdere, siger admini-
strerende direktør Peter
Mathiasen

Hørning Parket A/S’ styr-
kede markedsposition har
været medvirkende til, at
virksomheden har tiltruk-
ket kompetent arbejds-
kraft, som sammen med en
kerne af erfarne medarbej-
dere – med helt op til 30
års anciennitet – har skabt
grobund for den aktuelle
vækst. pcb

Hørning
Parket blandt
gazellerne

E
fter år med stabil vækst i
Skandinavien, ruller den

danske tæppe- og filtpro-
ducent Fraster nu målrettet
ud mod både de europæ-
iske markeder og USA.

Fraster laver afpassede
tæpper nøjagtig i de mål,
kunderne ønsker sig. Tæp-
perne er designet i filt, og
gennem de seneste år er
eksporten vokset på både
på det norske, svenske og
finske marked.

Peter Kruse er indehaver
af Fraster, som siden 1992
på virksomhedens skræd-
deri i Silkeborg har kantet
tæpper til gulvet og blandt
andet filtsæder til design-
stole. 

I 2006 kom designer
Trine Neve til virksom-
heden, og sammen med
hende også en ny produkt-
linje i form af filt. 

I dag er Fraster således
ud over markedsledende
leverandør af kantede af-
passede tæpper, også pro-
ducent af en bred kollek-
tion af designløsninger i
filt, eksempelvis afskærm-
ninger, rumdelere, bord-
skærme og akustikløs-
ninger.

Siden 2012 har Fraster
vendt et underskud på
knap 500.000 kroner til et
overskud i 2015 på 1,23
mio. kroner. 

I samme periode er om-
sætningen steget med 40
procent, og eksporten øget
med 100 procent. pcb

Filttæpper
er på vej 
til udlandet
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til, at vi dykker ned i en u-båd, og
du "bare" åbner vinduet ét øje-
blik.

* * *

I Viby ved Aarhus var det
driftsleder Morten Randløv, der
tog initiativ til at arbejde med
Silent Co-creation som en del af
mødekulturen. Han hørte første
gang om fænomenet via Linkedin
og blev fanget af idéen.

– Som leder ved jeg, at mødefa-
ciliteringen er vigtig, og jeg så et
kæmpe-potentiale her, siger Mor-
ten Randløv.

Forberedelsen var en fire timer
lang workshop for 13 afdelings-
ledere og fem fagkonsulenter i
organisationen med besøg af
Bastian Overgaard, men det er
første gang, at Silent Co-creation
fungerer i praksis, uden bag-
manden selv har været fast med
under implementeringen. Den
del har Morten Randløv og de
øvrige afdelingsledere selv stået
for, men med mulighed for kyn-
dig – telefonisk – vejledning fra
Bastian Overgaard på sidelinjen
samt en midtvejs-supervision.

* * *

I dag, tre måneder senere, er
Silent Co-creation et vigtigt ele-
ment af mødekulturen for de 350
ansatte hos Specialområde Hjer-
neskade, der arbejder med bor-
gernes sociale behov og er for-

delt på seks matrikler i Grenaa,
Hammel, Hedensted, Randers og
to i Viby med rehabilitering, dag-
tilbud og bostøtte.

– Vi har valgt den fleksibilitet,
at den enkelte leder selv kan
vurdere, hvor modellen giver
mening at bruge. Nogle bruger
det konsekvent for eksempel i
forbindelse med teammøder, og
alle vores afdelingsmøder følger
formen. Andre steder bliver det
brugt i større eller mindre grad.
Det handler om at få modellen ud
at arbejde i kulturen og løbende
følge op på kommentarer og
feedback. Med 13 afdelinger og
det samme antal afdelingsmøder
om ugen, syv forskellige team-
møder, arbejdsmiljø-gruppemø-
de og så videre har vi mere end
100 møder i organisationen om
måneden, fortæller Morten Rand-
løv.

* * *

Men hvordan får man lige over-
bevist en flok travle kolleger om,
at det er en god idé at bruge ti
procent per møde på alt andet
end snak?

– Det var faktisk ikke så svært,
og jeg har kun hørt positive
reaktioner, fortæller Morten
Randløv. 

– Silent Co-creation er en god
måde at facilitere på, og jeg tror,
at mange medarbejdere også
tænker, at vores møder er blevet
bedre. Refleksionstiden betyder,

at alle kommer på banen, og det
giver dynamik i gruppen. Der er
ikke tid til at tale sig varm, og der
er potentiale til mere, end det vi
allerede har nået. Typisk er der
10-25 deltagere på møderne,
hvor vi bruger Silent Co-creation,
men det kunne også være færre.
For eksempel i overlap-situatio-
ner, hvor et vagthold afløser et
andet, så den, der skal overle-
vere, får tid til at tænke på, hvad
der er vigtigt at give videre. Og
den, der får overleveret, får tid til

at tænke over, hvad der er vigtigt
at tage med derfra, siger Morten
Randløv og fortsætter:

– Som mødefacilitator er tiden
en meget styrende faktor, men vi
er faktisk også blevet endnu
bedre til at overholde tiden i
sidste ende, og så kræver det, 
at man på forhånd bygger
dagsordenen fornuftigt op, er
proaktiv undervejs og selv for-
mår at hvile i stilheden i stedet
for at skynde sig videre, slutter
eksperten.

møde er godt givet ud

– Mange tænker over, hvad de vil sige, mens andre taler og lytter dermed ikke ordentlig
efter. Hvor ofte gør du det, spørger Bastian Overgaard, ekspert i stilhed, som står bag
Silent Co-creation. PRESSEFOTO

P
å basis af solid fremgang
på Sjælland krydser

rådgivningsvirksomheden
TechPeople nu Storebælt
for at komme tættere på de
jysk-fynske virksomheder.
Brian Hørup Obel er ansat
som salgs- og afdelings-
chef for TechPeoples nye
filial i Aarhus.

– Vi er klar til at fokusere
på virksomhederne vest
for Storebælt og med Brian
Hørup Obel har vi fundet
den helt rigtige profil, siger
CEO i TechPeople Kim Fah-
renholtz.

Etableringen i Jylland
kommer efter nogle frem-
gangsrige år, hvor det er
lykkedes TechPeople at
opnå status som et af de
bedste konsulenthuse
inden for apparatudvikling
på Sjælland. Der er vækst i
både medarbejdere og
omsætning, og konsulent-
staben er nu på 55 konsu-
lenter. I 2015 steg Tech-
Peoples omsætning med 20
procent til 35 mio. kroner.
Kim Fahrenholtz forventer
en endnu højere omsæt-
ningsfremgang i år.

Brian Hørup Obel kom-
mer fra en stilling som
senior konsulent i HR-
branchen. Før det har han
arbejdet som salgschef i
Pragmasoft, Steria og CARE
IT og som softwareudvikler
i Scanvaegt International
og Orfeus/UNI-C. pcb

TechPeople
åbner 
i Aarhus

Brian Hørup Obel har også et liv
uden for kontoret. Han er blandt
andet passioneret chilidyrker og
golfspiller. PRESSEFOTO

E
n ny app har set dagens
lys fra en aarhusiansk

iværksætter.
Det er Rene Czepluch,

der har udviklet app’en
www.fawour.com. App’en
kan hjælpe bloggere og
youtubere med at skabe
flere og mere værdifulde
besøgende ved at bruge
deres nuværende mængde
besøgende, samtidig med
at man gør sine konkurren-
ter til kollegaer. 

Man hjælper nemlig an-
dre bloggere/youtubere
ved at dele deres indhold,
der så til gengæld hjælper
tilbage, deraf navnet "Fa-
wour". 

Rene Czepluch, der selv
er blogger, udviklede ap-
p’en, da han fandt ud af, at
der ikke eksisterede en
lignende service i forvejen.
Fawour er gratis at bruge
og kan findes på www.fa-
wour.com. pcb

App skaber
flere besøg


