
Fra vision til virkelighed
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Vores vision er at fastholde og udvikle vores position som områdets førende bygge- og anlægsvirksomhed. Vi vil:

• være din foretrukne partner, da vi konstant gør vores bedste for at forstå og opfylde dine behov

• vinde din tillid gennem løbende dialog om muligheder og løsninger

• samarbejde og udvikle løsninger, som dækker dine behov

• skabe betydningsfulde resultater for vores kunder

• lade vores erfaring komme dig til gode

• kende vores forpligtelser og gøre vores bedste for at indfri dem

• leve op til vores løfter og overholde alle aftaler om ydelser og resultat

• have et sikkert og godt arbejdsmiljø

Karsten Larsen
Hovedansvarsområde:
Landbrug

Dorte Meldgaard
Hovedansvarsområde:
Private Brian Meldgaard

Hovedansvarsområde:
Erhverv

Flemming Nissen
Hovedansvarsområde:
Erhverv
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Ingen opgave er for stor. Ingen er for lille. Hos Hansen & Larsen har vi 
gennemført utallige projekter til private – uanset om det gælder den nye 
drømmevilla, en renovering af en eksisterende bolig eller for den sags skyld 
at udskifte en hoveddør. Nøgleordene er tillid, tryghed, stabilitet og sikker-
hed for, at projektet bliver overholdt til punkt og prikke. Vi har ført bolig-
drømme ud i livet siden 1968 og skabt fornyet livskvalitet for fl ere gene-
rationer af familier – altid med fokus på overholdelse af aftaler, effektivitet, 
fl eksibilitet og byggeteknisk kvalitet i særklasse.    

Privathansenlarsen.dk

Vores vision er at fastholde og udvikle vores position som områdets førende bygge- og anlægsvirksomhed. Vi vil:

• være din foretrukne partner, da vi konstant gør vores bedste for at forstå og opfylde dine behov

• vinde din tillid gennem løbende dialog om muligheder og løsninger

• samarbejde og udvikle løsninger, som dækker dine behov

• skabe betydningsfulde resultater for vores kunder

• lade vores erfaring komme dig til gode

• kende vores forpligtelser og gøre vores bedste for at indfri dem

• leve op til vores løfter og overholde alle aftaler om ydelser og resultat

• have et sikkert og godt arbejdsmiljø

Private projekter 

med indbygget  tryghed
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Privathansenlarsen.dk

Ethvert byggeri bygger på tillid
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Vi bygger på 
nærhedsprincippet 
Hos Hansen & Larsen tager vi hånd om dit byggeprojekt fra start til 
slut. Vi har en meget stor nærhed til projektet og følger det tæt fra 
de første skitser til det færdige resultat. Vi lægger vægt på en åben 
dia log, og kommer gerne med forslag til forbedringer undervejs i for-
løbet – og de nye ideer bliver naturligvis diskuteret og godkendt af 
dig, inden vi udfører dem i praksis. Nærhed er effektiv projektstyring 
af erfarne fagfolk, der har indsigt i hele processen og kender forløbet 
til mindste detalje – derfor har du altid den samme projektleder hos 
Hansen & Larsen. Sidst, men ikke mindst: Takket være vores størrelse 
og smidige bemanding kan vi rykke ud med meget kort varsel i det 
vestjyske nærområde – og byggeprojekter længere væk håndterer vi 
naturligvis med samme indlevelse.

Vores opgaver indenfor privatbyggeri omfatter:

• Nybyggerier
• Renoveringsopgaver
• Tilbygninger
• VVS opgaver
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Hver dag byder på 

livskvalitet i de rette rammer

Privathansenlarsen.dk
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NYBYGGET PARCELHUS I RINGKØBING
“Vi har haft en positiv proces med Hansen 
& Larsen. De har virkelig lyttet til os under-
vejs og har endda ændret nogle ting i sidste 
øjeblik. Fx fandt vi ud af, at vi ville have et 
badekar og det blev der så lagt rør ned til. Vi 
føler, at vi har været involveret i hele proces-
sen, og at det på alle punkter er blevet vores 
eget hus. Samtidig er processen forløbet 
planmæssigt og uden forsinkelser – faktisk 
kunne vi flytte ind i vores nye drømmebolig 
præcis et halvt år efter det første spadestik. 
Vi er meget tilfredse”. 

Katrine og Michael Skjødt, Ringkøbing
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Ikke bare et hus men et 
samlingspunkt for mange gode oplevelser

Privathansenlarsen.dk

NYBYGGET PARCELHUS I KLOSTER  
“Vi har fået opført vores villa i en totalen-
treprise fra Hansen & Larsen. Vi vil gerne 
fremhæve den kompetente byggestyring 
på projektet, da vi har følt os i virkelig gode 
hænder. Vi har oplevet det positivt, at de 
samme håndværkere har været på opgaven 
hele tiden. Vi har også oplevet Hansen & 
Larsen som meget lydhøre, da vi eksempel-
vis ønskede nogle ændringer i køkkenet – her 
hang de sig bestemt ikke i bagatellerne. Vi er 
særdeles tilfredse med vores nye bolig, som 
vi nyder hver eneste dag”.

Jette og Anker Aarup, Ringkøbing
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Velvære kommer  

           altid indefra
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Indtrykkene 
begynder allerede uden for matriklen

RENOVERING AF SOMMERHUS I SØNDERVIG “Vi har et lille hyggeligt sommerhus 
af ældre dato beliggende på Sletten (“smørhullet”) i Søndervig. Det er oprindeligt opført 
i gasbeton, og vi var kommet til et tidspunkt, hvor en totalrenovering både ud- og ind-
vendig var en nødvendighed. Det har været et langt sejt træk med mange investerede 
fritimer, at blive færdige med renoveringen. Til de ydre rammer valgte vi at få kvalificeret 
hjælp fra håndværkerne hos Hansen & Larsen. De har leveret en høj byggeteknisk kvali-
tet, kommet med konstruktive ændringsforslag og arbejdet meget effektivt for at hjælpe 
projektet videre – og sommerhuset står nu som forvandlet med et meget flot ydre i form 
af en gennemført sort træbeklædning, nye vinduer og døre samt mange håndværks-
mæssige detaljer. Vi er meget tilfredse, og vil gerne anbefale Hansen & Larsen til andre, 
der går med lignende overvejelser om renovering”.

Annette og Jørgen Thomsen, Skjern

Privathansenlarsen.dk

Familien Thomsen har forvandlet 
et slidt sommerhus til et moderne 
og lækkert fristed.

FØR:
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NYBYGGET PARCELHUS 
I RINGKØBING

Dagligdagen med de 

gode oplevelser
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Vidste du...?
–  at Hansen & Larsen har udført utallige erhvervsbyggerier, og er 

specialister i alt fra mindre renoveringsopgaver til de helt store 
totalentrepriser.

–  at Hansen & Larsen udfører alle former for vvs-arbejde, uanset 
om det er en enkeltstående opgave eller en del af et større byg-
geprojekt.

–  at Hansen & Larsen er landbrugets sparringspartner og står bag 
en bred vifte af svinestalde, kostalde, haller og gylletanke.

Privat Erhverv Landbrug

oe
rs

ko
vg

ru
pp

en
.d

k 
. 1

85
41

 . 
11

.12

Kontakt os 

Hansen & Larsen A/S
Nystedvej 2, Dejbjerg
6900 Skjern

Tlf.  97 34 16 00
Fax  97 34 15 79

info@hansenlarsen.dk
www.hansenlarsen.dk


