
Apotekergården i Viborg 
Renovering, 1997

Villa Alba 
Renovering, 1996

Gårde, byhuse 
og fredede  
bygninger

Karmark Mølle – renovering og 
restaurering, 1999

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 bygher-
ren og planlægges nøje af hensyn til aktiviteter og 
arrangementer på ejendommen. Der kan være dage, 
hvor det er hensigtsmæssigt, at der er ryddet 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  
forventningerne – 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 måden 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, vejledning 
og uforpligtende tilbud. Ingen opgave er for stor 
– eller for lille. 

Se flere referencer på: www.huj.dk

Molskroen i Ebeltoft  
– totalrenovering, 1998 Karmark Mølle – restaurering, 1999

Apotekergården i Randers
Renovering af bindingsværk og tag, 2010

Landbrugsejendom i Lem
Ombygning til boliger, 2008

Studsgade
Renovering og restaurering, 2008

Søgård Hovedgård 
Renovering, 2007

Gjesing Kirke
Udvendig og indvendig  
istandsættelse, 2010

	  
	  

Kontakt os: HUJ A/S, Energivej 22, 8963 Auning 
Tlf. 86483400, E-mail: huj@huj.dk

Mørke Præstegaard 
Restaurering, 2012

Gl. Psyk. Middelfart 
Restaurering, 2000



De gamle danske gårde, byhuse og fredede bygninger 
rummer kulturmiljøer, som repræsenterer det fineste 
af den ældre bygningskunst i Danmark. Derfor er  
det vigtigt, at vedligeholdelse udføres korrekt af  
kompetente håndværkere for at bevare de  
historiske bygninger og en unik kulturarv. De gamle 
gårde, byhuse og fredede bygninger spiller en vigtig 
rolle i Danmarks historie og danskernes identitet.

De gamle gårde
HUJ A/S har gennem mange år hjulpet Randers Bolig 
med at udvikle og restaurere gamle gårde og  
ombygge dem til boliger. 

Vi føler et stort ansvar for den betydelige bygnings-
kulturelle værdi og arbejder aktivt for at hjælpe med 
at vedligeholde og bevare bygningsarven. Samtidigt 
bidrager vi til udvikling af bygningerne som moderne, 
rentable boliger og virksomheder.

Det er af afgørende betydning, at udviklingen af de 
respektive bygninger sker med omtanke og respekt. 
Den kulturelle værdi er svær at måle, men de fleste 
føler et lille sus af historie, storhed og tidens gang, når 
de står foran eksempelvis en historisk hovedbygning  
– uanset stand og størrelse i øvrigt.

Lem – efter ombygning, 2008

Adelgade i Ebeltoft – under restaurering, 2012

Restaurering og vedligehold
Gamle bygninger opført i bindingsværk og med tavl 
har brug for løbende vedligeholdelse, akkurat som 
alle andre bygninger. Det er vigtigt, at de gamle  
håndværksmæssige traditioner anvendes, så der 
sikres optimal levetid. 

HUJ har egne struktører, murere og tømrere/ 
snedkere med mange års praktisk erfaring i at udføre 
opgaverne efter årelange håndværksmæssige  
traditioner.

Vi udfører også hovedentrepriser, hvor vi varetager 
projektledelsen over alle håndværksfagene.  
Vi samarbejder også med dygtige underentrepre- 
nører, som vi kender for kvalitet og ordholdenhed.

Studsgade i Aarhus – efter restaurering, 2008

Vestrup – efter ombygning, 2005Vestrup – før ombygning, 2005

HUJ A/S’ mission
HUJ sikrer succesfuldt byggeri  
gennem Excellent Lederskab og  
økonomisk bæredygtighed med  
passioneret fokus på unikke  
bygningsværker.

Nye tavl og kalkning

Lem – under ombygning, 2008

Lem – under ombygning, 2008


