ErhvervsByggeri

VELKOMMEN TIL MIDTJYSK ALBYG A/S
Internt i virksomheden besidder vi en lang række kompetencer, og de fagområder, vi ikke
selv dækker, varetages på betryggende vis af vore håndplukkede samarbejdspartnere.

Adm. direktør Frants Sørensen

Midtjysk Albyg A/S er en dynamisk byggevirksomhed med rødderne solidt plantet i den vestjyske muld.
Men selvom vi siden begyndelsen af 1978 har
haft adresse i Aulum - midt mellem Herning og
Holstebro - løser vi store og små byggeopgaver i
hele landet. Vi er således både den lokale entreprenør og den faste samarbejdspartner for en
række kunder i hele Danmark.

Midtjysk Albyg A/S beskæftiger sig med erhverv
og privat byggeri af enhver art, og vi er klar til at
give et godt tilbud på en unik løsning, hvor der
aldrig bliver gået på kompromis med kvaliteten.

Vi beskæftiger de dygtigste håndværkere. Derfor er vi i stand til at løse alle
opgaver lige fra rådgivning og sparring,
når de første spæde idéer melder sig, til
ansøgninger om byggetilladelse, tegning
af projekter, indretning og frem til udførelse af byggeriet.

VI STILLER MED HELE HOLDET

Vi har egen tegnestue med veluddannede og erfarne byggeteknikere og
bygningskonstruktører. Vi har materiel og mandskab til jord-, støbe-,
murer-, og tømrearbejde.

EGNE DYGTIGE OG PROFESSIONELLE DANSKE
HÅNDVÆRKERE
Vi ser os som en kompetent og reel sparringspartner på et højt fagligt niveau, med vores ærlige og
åbne tilgang til opgaverne samt vores samarbejde
med anerkendte ingeniører og arkitekter.

Erhvervs Byggeri
Samarbejde på et professionelt, konstruktivt og
fagligt højt niveau
Som Hoved– og Totalentreprenør, fast samarbejdspartner for en lang række spændende og
interessante kunder i hele landet, har vi igennem de sidste næsten 40 år oparbejdet en stor
viden og erfaring i at tage hånd om alle byggeriets faser. Lige fra første tanke, til det realiserede
projekt. Med mere en 1300 projekter bag os, er
der noget om snakken.

Vi står for udformning og projektforslag til det
endelige projekt materiale ligger klar, og kan
håndtere mange forskelligartede byggeopgaver.
Byggeriet er inde i en stor forandringsproces,
hvor det at gøre tingende på en anderledes
måde, kræver mod, tillid og en tro på at det lykkedes for bygherre, rådgivere og entreprenør. Vi
har viljen og modet til forandring. At bygge nyt
- er at tænke nyt!

Vi vil forandringen, ikke for forandringens skyld,
men fordi vi tror på kreativitet, fælles mål og engagement er nøgleord for et godt projekt. Ærlighed, åbenhed og direkte dialog er kerneværdier
hos Midtjysk Albyg.

Vore værdier
Midtjysk Albygs A/S’s målsætning er
som totalentreprenør at sikre kunden
problemfrit levering af byggeri med
udgangspunkt i teknisk og økonomisk
optimale løsninger.

Vi beskæftiger ca. 40 engagerede medarbejdere. Desuden arbejder vi sammen
med en række dygtige og kvalitetsbevidste underentreprenører, som er med til
at sikre kunden den bedste kvalitet i alle
led.

Vi sætter en ære i at uddanne fagligt
dygtige lærlinge og at efteruddanne vore
håndværkere, så vi til en hver tid er opdateret efter de nye lovkrav.
Vi har derfor opstillet en række værdier,
som præger vort daglige arbejde.

Specialist i erhvervsbyggeri
De færreste kunder har tid eller erfaring i at
styre en byggeproces fra idé til færdigt byggeri. Den erfaring har vi, og når kunden vælger
Midtjysk Albyg A/S som totalentreprenør, kan
kunden med sindsro passe sit arbejde. Vi klarer
resten.

VORES KERNEOMRÅDE

Erhvervs- og industribyggeri har været Midtjysk
Albyg’s kerne område gennem alle dets leveår og er det fortsat. Vi følger den generelle
udvikling der er i markedet med stor interesse.
Vi lægger stor vægt på både det arkitektoniske
som det funktionelle design, og giver dig tryghed for et kvalitetsbyggeri fra første streg til
færdigt byggeprojekt.

Langvarige relationer

- Gælder til kunder og samarbejdspartnere
			

Troværdighed

- Aftaler overholdes. Eksternt som internt.

Sammenhold

- Arbejder mod de samme mål, og hjælper hinanden med at nå dem.

Optimale løsninger

- Er på forkant med opgaverne. Vi gør tingene rigtigt første gang.

Professionel optræden

- Det gælder både i forhold til kolleger som kunder og øvrige samarbejdspartnere.

Midtjysk Albyg A/S
Industrivej 20
7490 Aulum
Følg os på:

Tel. 97 47 36 00
info@midtjyskalbyg.dk
www.midtjyskalbyg.dk

