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Tjek os ud her

Små skader = små reparationer
Store skader = store projekter
HUJ tilbyder periodevise eftersyn - typisk en gang 
om året - med rådgivning om, hvilke opgaver der 
fagligt og synsmæssigt bør håndteres umiddelbart, 
og hvilke der kan vente uden følgeskader.
Det er vigtigt, at der gribes ind, inden skaderne 
udvikler sig og bliver til egentlige projekter.

Respekt for det visuelle indtryk
Projektet gennemføres i løbende dialog med byg-
herren og planlægges nøje af hensyn til aktiviteter 
og arrangementer på ejendommen. Der kan være 
dage, hvor det er hensigtsmæssigt, at der er ryd-
det ekstra meget op, og der ingen håndværkere er 
til stede. Det kalder vi for ”Fastlæggelse af visuel 
plan”.

Forventninger
Det er vigtigt på forhånd at afstemme forventnin-
gerne - ikke kun på det faglige niveau, men på 
hele projektoplevelsen. Derfor går vi frem efter en 
fast struktur, som hjælper til at sikre succesfuldt 
byggeri og en høj kundetilfredshed.

Intern afklaring
Vi holder naturligvis interne opstartsmøder om 
enhver opgave og sikrer, at alle medarbejdere 
kender til de gensidige forventninger. Det gælder 
både den håndværksmæssige udførelse og måde 
at tilrettelægge arbejdet på, så generne bliver 
mindst mulige for stedets brugere. 

Bæredygtig økonomi
For at få økonomien til at række så langt som 
muligt, hjælper vi gerne med alternative løsninger, 
der tager hensyn til det gamle håndværk - uden at 
gå på kompromis med resultatet.

Kontakt os gerne, vi er altid klar med råd, vejled-
ning og uforpligtende tilbud. Ingen opgave er for 
stor - eller for lille.
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- Vi sikrer succesfuldt byggeri
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HUJ A/S´ mission
HUJ sikrer succesfuldt byggeri 
gennem Exellent Lederskab og 
økonomisk bæredygtighed med 
passioneret fokus på unikke 
bygningsværker.

Vores team består af egne struktører, murere 
og tømrere/snedkere med mange års praktisk 
erfaring, samt projektledere, som har overblik 
over byggepladsen og samtidig er åbne over 
for ændringer af byggerierne, der måtte opstå 
undervejs. Vores projektledere samarbejder 
tæt med bygherre, hvor vi hele tiden oplyser 
om byggeriet under hele opførelsen. 

Vi udfører gerne hoverentrepriser, hvor vi 
varetager projektledelsen over alle hånd-
værksfagene. I hovedentrepriser samarbejder 
vi med dygtige og erfarne underentreprenø-
rer, der leverer den kvalitet og ordenhed, som 
HUJ A/S kan stå inde for.

HUJ A/S har gennem mange år opført boliger 
og boligkomplekser i hele landet. Vi har stor 
erfaring indenfor etagebyggerier i blandt an-
det midtbyen, hvor vi med over 35års praktisk 
erfaring, ved hvordan der skal forholdes både 
til trafik, naboer og æstetikken til nuværende 
boliger.

Vi har stor kendskab til de gamle håndværks-
mæssige traditioner, som gør os i stand til at 
opføre nye bygninger med solide byggetek-
nikker. 

Samtidig udvikler vi os hele tiden, så vores 
kendskab til nye materialer og arbejdsme-
toder holdes ajour, hvilket gør os i stand til 
at udføre og levere unikke byggeprojekter i 
højeste kvalitet. 

I HUJ A/S forstår vi os på at integrere de nye 
energikrav, så husene både bliver isoleret og 
tætnet så alle værdierne overholdes i varme-
tabstabellen, samtidig med, at husene bliver 
æstetiske og spændende at se på. 

100 boliger for Boligforeningen Ringgården, Lystrup

105 boliger i Skæring, Højbo

41 boliger og erhverv i Ebeltoft

28 boliger, Enghusene Randers

Boliger i Jærgergårdsgade, Århus
Badeværelser på havnen, 
Århus

Ungdomsboliger, Paderup


