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 bygherren 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”.

Se flere referencer på: www.huj.dk

Kvindemuseet i Danmark 1996

Jens Nielsens Museum 1997

Århus badeanstalt 2003

Aros, Århus kunstmuseum 2004

Auning bibliotekt og borgerhus 2008

Velkomstbygning Spøttrup borg 2010

Godsbanen, Århus 2012

Dansk landbrugsmuseum 2000-2013

Moesgaard museum 2013

Randers station, nordtribunen 2013

Kulturelle
bygninger

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 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.

- Vi sikrer succesfuldt byggeri

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

Kontakt os gerne, vi er altid klar med råd, vejledning og uforpligtende tilbud. Ingen opgave er for
stor - eller for lille.
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Aros, Århus Kunstmuseum
- Opførelse af råhus, 2001-2004

Kultur er en åbning ind til livsbekræftende oplevelser og vi inden for HUJ A/S gør en dyd ud af at
være med til at bibeholde disse kulturelle værdier,
som præger alle os, der bor i det danske land.

Kulturproduktionscenter Godsbanen, Århus 2012

Vores hovedkompetencer ligger primært i vedligeholdelse og opførelse af kulturelle bygninger, dertil
har vi vores egne struktører, murere og tømrere/
snedkere, som med mange års erfaring kan udføre opgaver efter årelange håndværksmæssige
traditioner.
Samtidig udvikler vi hele tiden vores team til at
arbejde med de nyeste metoder og materialer, således, at vi kan videreføre de danske kulturmiljøer
både arkitektonisk korrekt, men også med godt
solidt håndværk.

Auning kulturhus 2008

Auning kulturhus 2008

At bibevare kulturelle bygninger eller opføre nye,
er netop med omtanken og respekten for kulturarven i mente. Vi føler et stort ansvar ved netop
at føre den kulturelle arv videre, om det så måtte
være i gamle omgivelser, med restaurering for øje,
eller i nye moderne faciliteter.

Kulturproduktionscenter Godsbanen,
Århus 2012

Dansk landbrugsmuseum 2000-2013

Udtalelse fra Britta Andersen, museumsdirektør ved Gammel Estrup Herregårdsmuseum.
”HUJ A/S har siden 2000 været en del af den omfattende restaureringsplan, som Gammel Estrup Herregårdsmusset har gennemført med støtte fra
fonde og sponsorer. Firmaets kendskab til gamle
håndværk og respekt for fredede bygninger har
været en styrke i arbejdet”.
Med over 30 års erfaringer, og kompetente medarbejdere kan vi i HUJ A/S garantere, at opgaven
er i sikre hænder fra opstart til aflevering.
Vi udfører gerne hovedentrepriser, hvor vi varetager projektledelsen over alle håndværksfagene. I
hovedentrepriser samarbejder vi med dygtige og
erfarne underentreprenører , der leverer den kvalitet og ordenhed, som HUJ A/S kan stå inde for.

Auning kulturhus 2008
Kulturperronen, Auning bibliotek og borgerhus 2008

HUJ A/S´ mission

HUJ sikrer succesfuldt byggeri
gennem Exellent Lederskab og
økonomisk bæredygtighed med
passioneret fokus på unikke
bygningsværker.
Århus Kunstmuseum, Aros 2004

Spøttrup Borg - Velkomstbygning 2010

