Fra vision til virkelighed

hansenlarsen.dk

Byggeri til landbrug…

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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Landbrug

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 dialog
og kommer gerne med forslag til forbedringer undervejs i forløbet –
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.
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Landbrug

staldtips
med i projektet
Få et par

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde,
svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de
mest oplagte projekter inden for dette felt. Vores mangeårige erfaring gør
det muligt at levere et kvalificeret modspil til den moderne og visionære landmand, der ønsker at udvikle bedriften. Vi er med i hele processen fra de
første skitser, over den byggetekniske udførelse og til det færdige byggeri
og vores kompetencer rækker fra den mindre renoveringsopgave til det helt
store staldbyggeri på flere tusinde kvadratmeter – og naturligvis er der indbygget både dyrevelfærd og menneskevelfærd i den færdige løsning.

Vores opgaver indenfor landbrugsbyggeri omfatter:
• Kostalde
• Svinestalde
• Specialstalde
• Haller
• Gylletanke
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Landbrug

rammer
		professionelle
Vi tilbyder de bedste

UDVIDELSE MED DRÆGTIGHEDS- OG FARESTALD “Hansen & Larsen har udvidet rammerne for vores smågriseproduktion med 4.500 kvadratmeter i form af en
drægtigheds- og farestald. Hansen & Larsen er vores faste samarbejdspartner på byggeprojekter gennem mange år – og helt grundlæggende hænger det sammen med, at
de er til at stole på. Tidsplaner og budgetter bliver overholdt, og faktisk har vi så meget
tillid til virksomheden, at vi ikke indhenter priser andre steder på mindre opgaver”.
Thomas Jensen, cuj.dk, Tarm
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i tæt samarbejde med
landmænd

NYBYGGET SLAGTESVINESTALD I
STAUNING “Jeg har fået opført 2.000 kva
dratmeter slagtesvinestald med sygeafde
ling. Der er kommet et godt resultat ud af
projektet, så jeg nu har et bedre overblik over
dyrene. Grisene har fået mere plads og det
handler både om dyrevelfærd og om at sikre
en lønsom forretning for bedriften. Jeg har
været meget godt tilfreds med indsatsen fra
Hansen & Larsen, der har givet god sparring
i alle faser af byggeforløbet”.
Thomas Meldgaard, Skjern
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Landbrug

Ikke bare et hus men et

samlingspunkt for mange gode oplevelser
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Velfærd skaber vækst
for dyr og mennesker

NYBYGGET LØSDRIFTSSTALD I RINGKØBING “Jeg har oplevet processen utrolig positivt. Jeg har fået opført en løsdriftsstald på 5.000
kvadratmeter til mine køer. Jeg synes, Hansen & Larsen fortjener et stort
cadeau, da de aldrig går i små sko. Jeg har tidligere brugt meget tid på
byggemøder, men i dette projekt har jeg blot lavet en mundtlig aftale og
så blev tingene udført efter aftale – og uden de store efterregninger. Jeg
synes Hansen & Larsen er meget fleksible, har involveret mig på forskellig vis og båret projektet igennem med en ukompliceret dialog”.
Kim Nielsen, Ringkøbing
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Landbrug

Logisk tænkt, logisk udført,
det er ren logistik i landbruget
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UDVIDELSE AF LØSDRIFTSSTALD I ØLGOD
“Jeg har fået opført en løsdriftsstald på 5.200
kvadratmeter med plads til 400 køer. Jeg indhentede forskellige tilbud, og det var Hansen
& Larsen, der løb med sejren. De kunne gøre
det bedst og billigst. Jeg har fået en god sparring undervejs og de har hjulpet mig gennem
processen med ændringer og konstruktive
forslag. Jeg synes, at Hansen & Larsen har
været meget nemme at arbejde med, og jeg
er virkelig tilpas med det færdige resultat af
stalden”.
Christian Sonne, Ølgod
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Privat

Erhverv

Landbrug

Vidste du...?
– at Hansen & Larsen gennem årene har opført utallige nybyggerier
og renoveringsopgaver for private kunder i det vestjyske - lige
fra klassiske villaer til projekter med store håndværksmæssige
udfordringer.
– at Hansen & Larsen er erhvervslivets sparringspartner og står
bag en lang række spændende byggeprojekter inden for industri,
service, detailhandel, kulturcentre og meget, meget mere.
– at Hansen & Larsen udfører alle former for vvs-arbejde, uanset om det er en enkeltstående opgave eller en del af et større
byggeprojekt.

Kontakt os

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

info@hansenlarsen.dk
www.hansenlarsen.dk

oerskovgruppen.dk · 18541 · 11.12

Tlf. 97 34 16 00
Fax 97 34 15 79

