
NY ANSIGT PÅ HAVNEN
Grenå Havn investerer i grøn vækst og udvikling –
og ansætter ny driftig bæredygtigheds projektleder

HAVNEN OPRUSTER

Jacob Lænsø bliver manden med planen, 
der sammen med de medskabende kræfter, 
trygt skal løfte havnen og Grenå by ind i en 
ny æra med bæredygtige vækst eventyr, 
nye grønne arbejdspladser og 
erhvervsudvikling.

Første del af planen bliver fundraising og, at 
skaffe flere midler til projektet, som foregår i 
tæt samarbejde med blandt andet 
Realdania Fonden, Grenå Havn A/S samt 
Nord- og Syddjurs Kommune.

Med en kommerciel baggrund som leder i 
Dansk Supermarked og med sin unikke 
evne til, at samle folk omkring sig, er det 
med sindsro, at ledelsen på Grenå Havn 
byder velkommen til de ny og kærkomne 
kræfter på havnen.

Jacob Lænsø kommer med en stor portion 
udviklingserfaring blandt andet fra hans 
seneste stilling som Lokationschef i det 
hastigt voksende virksomheds fællesskab, 
OfficeLab Kirstinelund nord for Aarhus.

Her holder over 100 virksomheder til i et 
inspirerende og indbydende 
arbejdsfællesskab. Jacob Lænsø var 
medskaber på projektet i tre år.

Jacob brænder for bæredygtighed, og 
noget vækkede hans indre grønne ild efter 
han i 2011 fik sin første datter, Kastanje.

”Da jeg blev far indså jeg, at vi alle har et 

fælles ansvar for de fremtidige 
generationer. Jeg føler mig kaldet til, at 
gøre noget godt for verden og vores 
planet”, citat Jacob Lænsø.

I 2013 fik Jacob sin anden datter, Lærke, 
som motiverer ham yderligere til attivt, at 
gøre en positiv grøn forskel.

De seneste 12 måneder har Jacob stået på 
egne ben som selvstændig, med hele to 
bæredygtighedsprojekter 
www.TourDjurs.dk & www.BIBAMBUS.dk

Jacob Lænsø ser med grønt håb på 
fremtiden, og glæder sig til, at trække i 
arbejdstøjet allerede 01.08.18.
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