
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
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Hovedansvarsområde:
Landbrug

Dorte Meldgaard
Hovedansvarsområde:
Private Brian Meldgaard

Hovedansvarsområde:
Erhverv

Flemming Nissen
Hovedansvarsområde:
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Erhvervhansenlarsen.dk

Hos Hansen & Larsen tager vi hånd om dit byg-
geprojekt 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 dialog og kommer gerne med forslag til 
forbedringer undervejs i forløbet – og de nye ideer 
bliver naturligvis diskuteret og godkendt af dig, in-
den vi udfører dem i praksis. Nærhed er effektiv 
projektstyring af erfarne fagfolk, der har indsigt i 
hele processen, og kender forløbet til mindste de-
talje – derfor har du altid den samme projektleder 
hos Hansen & Larsen. Sidst, men ikke mindst: Tak-
ket være vores størrelse og fl eksible bemanding 
kan vi rykke ud med meget kort varsel i det vestjy-
ske nærområde – og byggeprojekter længere væk 
håndterer vi naturligvis med samme indlevelse.

Vi bygger på 
nærhedsprincippet 

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

hansenlarsen.dk
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Erhvervhansenlarsen.dk

Ethvert byggeri bygger på tillid
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Færdigt arbejde til dansk 

erhvervsliv
Det er resultaterne, der tæller. Sådan lyder det heldigvis ofte i erhvervslivet. Når vi siger 
’heldigvis’ er det fordi Hansen & Larsen udelukkende vil bedømmes på resultaterne og 
de mange spændende erhvervsbyggerier, som vi har udført gennem mange årtier. Vi er 
stolte af at bidrage til væksten i samfundet og beærede over, at have haft muligheden 
for at skabe bygningsmæssig fornyelse i mange brancher. Som erfaren sparringspartner 
går vi dybt ind i projekterne fra skitse til færdigt byggeri, og kender alt til de udfordringer, 
der kan opstå undervejs. Dem løser vi i et tæt og forpligtende samarbejde med kunden 
– uanset om det gælder en mindre renoveringsopgave, en ombygning af eksisterende 
erhvervsbyggeri eller den store totalentreprise. 
  

Vores opgaver indenfor erhvervsbyggeri omfatter: 

Industri og service 
• Produktionshaller / værksteder
• Alle typer betonkonstruktioner, bl.a. maskinfundamenter
• Vindmøllefundamenter
• Kontorbygninger
• Facaderenovering
• Alle typer ombygninger
 
Butik og byfornyelse
• Butikscentre
• Samlede byfornyelsesprojekter
• Totalrenovering
• Facaderenovering med specialdesign
• Tilbageførelse af oprindelige facadedesign 
 
Andet
• Kulturcentre
• Handicapboliger
• Ældreboliger
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Smag for

kvalitetsbyggeri

Erhvervhansenlarsen.dk
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NYBYGGEDE DETAILBUTIKKER PÅ STRIBE I ASSENS ”Vi har et langvarigt 
samarbejde med Hansen og Larsen, hvor alle aftaler bygger på troværdighed 
og tillid – på jysk: et ord er et ord. Vi har, også i denne sag, oplevet Hansen og 
Larsens professionelle tilgang til dette byggeprojekt, som er gennemført præ-
cist som aftalt og afleveret til tiden uden fejl og mangler som de foregående 30 
projekter. Vores investorer til ejendomme har nogle gange svært ved at forstå, at 
et byggeri kan gøres så nemt og så ukompliceret, men dette er tilfældet, når vi 
arbejder sammen med Hansen og Larsen”.

Preben Kristensen, direktør Projektas A/S, Herning
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Tradition
       og fornyelse

Erhvervhansenlarsen.dk
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RENOVERING/TILBYGNING AF TIDLIGE- 
RE POLITISTATION OG RETS BYGNING 
TIL LÆGEHUS I SKJERN “Hansen & Lar-
sen har hjulpet os og den fremtidige husejer 
Ringkøbing-Skjern Kommune med at reno-
vere og restaurere den imponerende byg-
ning, der stammer helt tilbage fra 1884. Det 
er gjort med stor respekt for husets historie 
og de udfordringer, der naturligt opstår un-
dervejs i et så omfattende projekt. Vi har fået 
restaureret 850 kvadratmeter og fået tilbyg-
get yderligere 350 kvadratmeter til et indby-
dende lægehus. Hansen & Larsen har ageret 
hurtigt, fleksibelt og effektivt gennem hele 
processen og har leveret et meget attraktivt 
resultat, som vi alle sammen er stolte af”.

Lars Foged, fremtidig lejer i Lægehuset Skjern  

NYBYGGET RESTAURANT I ESBJERG 
“Hos Sunset Boulevard står vi for opførelsen 
af nogle af vores restauranter, mens vi lejer 
os ind andre steder. I Esbjerg har vi haft Han-
sen & Larsen på i en totalentreprise og vi er 
fuldt ud tilfredse med bygge forløbet. Projek-
tet er meget nøje beskrevet i forhold til byg-
ninger og kædekoncept og Hansen & Lar-
sen har udført alle opgaverne som  angivet i 
materialet og jeg har oplevet en professionel, 
fleksibel og sympatisk medspiller, som har 
levet op til alle vores forventninger”. 

Lars Henriksen, Sunset Boulevard, Esbjerg
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Erhvervhansenlarsen.dk

UDVIDELSE AF ARLA FOODS 
DANMARK PROTEIN I NR. VIUM
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NYBYGGET VINDMØLLEFUNDAMENT I GRINDSTED. “Jeg har oplevet proces-
sen med Hansen & Larsen som positiv. De blev valgt på grund af deres erfaringer og 
specifikke kompetencer omkring vindmøllefundamenter. Vi ville have en sikkerhed for, 
at de kunne løfte opgaven og vores forventninger er blevet indfriet. De har overholdt alle 
dele af kontrakten til punkt og prikke – uanset om det gælder forarbejde, dokumenta-
tion, byggeteknisk kvalitet eller deadlines, som er helt afgørende i vores branche. De får 
mine varmeste anbefalinger med på vejen”.

Bent Stubkjær, Best Energy, Grindsted

Når forandringens

vinde blæser 
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Vidste du...?
–  at Hansen & Larsen gennem årene har opført utallige nybyg-

gerier og renoveringsopgaver for private kunder i det vestjyske 
- lige fra klassiske villaer til projekter med store håndværksmæs-
sige udfordringer.

–  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
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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


