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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.

- Vi sikrer succesfuldt byggeri

Kontakt os: HUJ A/S, Energivej 22, 8963 Auning
Tlf: 86483400, E-mail: huj@huj.dk
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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 blandt andet af veluddannede 
struktører, murere og tømrere/snedkere, som har 
mange års praktisk arbejde med i rygsækken. 

Vi kan derfor tilbyde et team, som kan udføre 
opgaver, som består i at bevare det gamle, men 
med nye facetter. Både materialer og metoder 
er et must for os at føre ajour, hvilket også gør 
os i stand til at tænke ud af boksen og komme 
med spændende og unikke løsningsmuligheder, 
som netop vil omfavne institutionens atmosfære 
optimalt.

Vi står gerne for hovedentreprisen, hvor vi i HUJ 
varetager projektledelsen over alle håndværks-
fagene. I hovedentrepriser samarbejder vi med 
dygtige og erfarne underentreprenører, der leverer 
den kvalitet og ordenhed, som HUJ A/S kan stå 
inde for.

Når vi i HUJ A/S bliver bestilt til at opføre, moder-
nisere eller renovere skoler eller andre institutio-
ner, sikrer vi, at alt sker så genefrit, som overho-
vedet muligt. Vi sikrer tilstrækkelig afskærmning af 
materialer og maskiner, så der er en skarp opde-
ling mellem byggeplads og ophold for børnene. 

Samtidig arbejder vi eksemplarisk i forhold til 
arbejdsmiljølovgivningen så vi på den måde kan 
være med til at give eleverne et godt indtryk af, 
hvad håndværkerbranchen går ud på. Vi anvender 
alt, både briller, handsker, åndedrætsværn mv, 
hvor dette er påbudt.

Vi anvender kun stoffer og materialer, som er 
godkendt til brug på skolerne og sikrer, som sagt, 
byggepladsen med god afskærmning så børnene 
ikke kommer i nærheden af eventuelt byggeaffald.

HUJ A/S støtter op om, at børn og unge har brug 
for gode og sunde omgivelser og vi føler derfor et 
stort ansvar for kvaliteten i byggeriet. Vi arbejder 
derfor også aktivt for at hjælpe med at vedligehol-
de og bevare skolerne. 
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