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hj huse a/s er en erfaren bygge- og anlægsvirksomhed med et pro-
fessionelt team af håndværkere, der brænder for at løse netop din 
bygge- eller anlægsopgave.
 
vi tilbyder et væld af muligheder inden for privat-, industri- og er-
hvervsbyggeri samt anlægsopgaver og kunstgræsbaner. vi produce-
rer ligeledes vinduer og døre fra eget snedkerværksted.

   som en ekstra tryghed for vores kunder er hj huse a/s medlem 
af dansk Byggeri. 

  i 2007, 2008 og 2009 blev hj huse udnævnt til gazellevirksom-
hed af Børsen.

 siden 2008 har hj huse haft en grøn smiley for sit arbejdsmiljø.

john Møller jensen: 

„HJ Huse A/s er en bygge- og anlægsvirksomhed gen-
nem generationer. Vi værner om stærke værdier som 
godt håndværk og ordentligt arbejdsmiljø både i vores 
virksomhed og som samarbejdspartner. Vi har dybe 
rødder i den vestsjællandske muld, men tager gerne 
rundt til opgaver i hele landet…“

korT oM HJ Huse A/s

02

02 - korT oM hj huse a/s
04 - hj huse a/s før
04 - hj huse a/s nu
05 - logoeTs BeTYdning
06 - indusTri- og erhvervsBYggeri
10 - individuelle villaer og friTidsBoliger
12 - BYg Til – og oM
13 - renovering og sPecialoPgaver
14 - BYggeModning
15 - kloakering
16 - BaneanlÆg
18 - Brug os
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HJ HUSE er en familievirksomhed med dybe rødder i Slagelse. HJ HUSE ud
springer af et tømrerfirma, der blev grundlagt helt tilbage i 1862 af Johan 
Poulsen. Siden 1983 har virksomheden holdt til på Bildsøvej 106.

Familievirksomheden HJ HUSE blev den 1. juli 2003 overtaget af John Møller 
Jensen, der således er 5. generation af tømrermestre på Bildsøvej 106. 

John Møller Jensen har siden læretiden arbejdet i HJ HUSE, men startede dog 
som selvstændig med Entreprenørfirmaet John M. Jensen ApS allerede i 1996. 

Den 1. november 2010 overdrog HJ HUSE ApS alle aktiver til Entreprenør
firmaet HJ HUSE A/S. 

Nyt logo i 2012

HJ HUSE A/S markerede sit 40 års jubilæum med ny grafisk profil og logo. 
Selskabets navnelogo HJ HUSE A/S blev bevaret på grund af virksomhedens 
og navnets store kendskabsværdi. 

Den grønne farve er ligeledes bevaret, da den grønne jordfarve er varm og 
peger på grønne værdier samt omtanke for miljøet og klimaet. Den nye grøn
ne farve er dybere, da denne nuance skaber en mere rolig baggrund og frem
hæver virksomhedens navnetræk. Den nye skrifttype minder om den tidlige
re, men fremhæver navn og logo med større styrke.

Logokuben foran bogstavlogoet er både en grafisk 
logoindledning og en logohelhed. 

  Kuben er adskilt på midten, så den øvre halvdel illu
strerer et tag. Adskillelsen illustrerer indgangen til et 
hus set udefra med vinduer og døre.

  Kuben illustrerer samtidig et nyanlagt anlæg eller en 
grund med tilhørende vejnet. 

  Kuben foran navnelogoet udtrykker en alsidig, pro
fessionel og seriøs virksomhed. 

HJ HUSE A/S NU

HJ HUSE A/S FØR

LogoEtS 
betydNiNg
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HJ HUSE A/S har et mangeårigt samarbejde med en bred vif
te af byggeriets aktører. Vi udfører selv projekteringsarbejde, 
men samarbejder også med andre ingeniør og arkitektfir
maer. 

Foruden vores egen ingeniør har vi fast samarbejde med et 
eksternt ingeniørfirma. Vi udfører selv jord, beton og kloak
arbejde samt tømrer og snedkerarbejde. 

Øvrige entrepriser varetages af faste fagentreprenører, som 
vi har et godt, gennemprøvet samarbejde med. Vi bruger 
faste leverandører og følger producenternes anvisninger.

HEnning CLAUSEn FrA DAgLi’ BrUgSEn i 
KirKE StiLLingE

„Vi har en oK benzinstation ved 
brugsen og ville også gerne have 
en vaskehal i nærheden som 
et godt tilbud til vores kunder. 
det var helt oplagt, at det var   
HJ HUSe A/S, der skulle stå for 
det. de har tidligere stået for 
byggeriet af en tilbygning på 500 
m² og et lager på 300 m², og det 
har vi været meget tilfredse med. 
efter bare tre måneder stod vores 
nye miljørigtige og svanemærke
de vaskehal da også klar til kun
derne uden problemer.“

inDUStri og 
eRHVeRVSbyggeRi

SAmARbeJde VedR. 
VASKeHAl FoR 
 dAgli’ bRUgSeN

•   Byggeri af ny vaskehal 
til biler

•   Miljørigtig og  
svanemærket hal

•  Færdig på tre måneder

MogEnS PEDErSEn, EgonS BUSSEr

„Vi havde brug for en samarbejdspartner, der kunne løfte hele opga
ven som en totalentreprise. Vi kendte HJ HUSe A/S og deres ry for at 
gøre et godt stykke arbejde. de holder deres aftaler, og som kunde 
hos dem oplever man ikke noget uforudset. det var derfor oplagt 
at hyre dem til opgaven, der omfattede både nedrivning af et gam
melt byggeri og byggeri af et helt nyt firmadomicil for os. Projek
tet varede sammenlagt 5 måneder i 2009 og omfattede en plads på 
11.000 m² plus 2500 m² kontorer, garager, værksted, bad og toilet 
til 140 chauffører samt en vaskehal. HJ HUSe A/S er blevet vores faste 
samarbejdspartner, og vi har brugt dem meget siden. blandt andet 
har vi fået bygget et kontordomicil og renoveret et garageanlæg i 
 København.“

•  Opførelse af nyt firmadomicil
•   11.000 m² plads, 2500 m² 

kontor er, garager, værksted 
og vaskehal

•   Indflytningsklar efter fem  
måneders byggeri i 2009

SAmARbeJde VedR. Nyt 
FiRmAdomicil FoR 
egoNS bUSSeR
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BriAn MADSEn, PEUgEot i SLAgELSE

„Vi havde brug for at udbygge vores fa
ciliteter og renovere eksisterende lokaler 
og var ikke i tvivl om, at vi ville bruge HJ 
HUSe A/S. de ved, hvad de laver, kvalite
ten er bare i orden, og opgaverne er fær
dige til tiden. Projektet var delt i to, før
ste del tog otte måneder, og anden del 
tog seks måneder. HJ HUSe A/S er profes
sionelle hele vejen igennem, og samtidig 
er de altid søde og rare, lige fra ledelsen 
til manden på gulvet.“

•   Byggeriet omfattede 3800 m² 
anlæg

•   Anlægget rummer sensorer, 
scannere og røntgenudstyr til 
lokalisering af metal

•   Byggeriet varede ca. 6 måne
der og blev indviet den 7. juni 
2013

SAmARbeJde VedR. 
Nyt iNdUStRiANlæg
FoR ScANmetAlS A/S

EJVinD PEDErSEn Er EJEr og DirEKtØr For SCAnMEtALS A/S i StiLLingE

„i 2012 påbegyndte vi samarbejdet med HJ HUSe A/S, da vi 
skulle have opført et helt nyt industrianlæg til modtagelse af metal
rester fra forbrændingsanlæg. byggeriet omfattede 3800 m² anlæg 
til avancerede sensorer, scannere og røntgenudstyr, der kan lo
kalisere metal og sortere det ud i rene metaller. Fra det første 
møde og til vi startede produktionen, gik der et år, inklusive 
bygge og miljøgodkendelser. der har ikke været nogen for
mer for problemer, det har bare fungeret hele vejen igennem. 
Vi indviede anlægget den 7. juni 2013 og er allerede nu ved 
at være oppe på 20 ansatte. Vi vil gerne give HJ HUSe A/S vores 
bedste anbefaling.“

•   Udbygning og renovering 
af lokaler

•  Del 1: otte måneder 
•  Del 2: seks måneder

SAmARbeJde VedR. 
ombygNiNg AF ViRK
SomHedSdomicil FoR 
PeUgeot i SlAgelSe 

•   Byggeopgaven omfattede 
opførelsen af to kornhaller i 
Skævinge 

•   Hallerne er opført i stålbuer på 
hver 1380 m² med beluftning 
i den ene 

•   Byggeriet varede ca. fem  
måneder i 2012

SAmARbeJde VedR. 
oPFØRelSe AF 
KoRNHAlleR FoR N.A.g.

DirEKtØr JEnS LAUritzEn, n.A.g.

„Vi valgte HJ HUSe A/S som samarbejds
partner, da de tidligere har været un
derleverandør ved byggerier hos os. de 
var desuden billigst i vores udbud og 
har stor ekspertise med lignende opga
ver. Jeg har været meget tilfreds med 
dem gennem hele processen og deres 
styring af byggefasen. Samarbejdet 
forløb rigtigt godt, de er meget kom
petente og har dygtige og engagerede 
medarbejdere. Vi er meget tilfredse med 
byggeriet.“
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Byg og indret jeres hus, så det bliver netop jeres drøm om et hjem. Vi kan tilbyde et 
væld af muligheder inden for arkitektur, design, indretning og materialevalg, således 
at i får præcis den bolig, i ønsker jer.

Hos os får i en personlig dialog og professionel rådgivning gennem hele forløbet. 
Vores medarbejdere har mange års erfaring med projektering og opførelse af indivi
duelle boliger.

HJ HUSE A/S udgør et professionelt team af håndværkere og teknikere, der er dedike
rede til netop din bygge eller anlægsopgave – og vi kan godt lide nye udfordringer. 
Så lad os endelig høre om jeres boligdrøm.

opgaverne kan udføres som total, hoved eller fagentreprise. Vi leverer kvalitets
arbejde og løsninger, vi kan stå inde for.

Et husbyggeri skal nemlig efter vores mening kunne holde generation efter  generation, 
såvel inde som ude. Derfor bygger HJ HUSE A/S langtidsholdbare og fremtidssikrede 
huse i stærke, sunde og flotte materialer.

JoHn MØLLEr JEnSEn

„i 2011 valgte vi hos HJ HUSe A/S at opføre en 
prototype på en bæredygtig villa, som vi selv 
synes mangler på boligmarkedet. Villaen er 
opført i sort eternitplank og er 139 m².

Undervejs i byggefasen har vi mødt stor in
teresse for det utraditionelle byggeri. da 
byggeriet stod færdigt i 2011, fik vi det 
straks lejet ud. Vi tror på, at der bliver ef
terspørgsel på denne type lavenergivillaer, 
som vi kan designe helt individuelt – ude og 
inde – til den enkelte familie.“

inDiViDUELLE ViLLAEr
og FRitidSboligeR

•   Nybyggeri af villa i sort 
eternit plank 

•  Villa på 139 m²
•   Byggeriet varede 6 

måneder i 2011

NybyggeRi AF HUS 
i KAlUNdboRg 
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Har I behov for flere kvadratmeter? Så er en tilbygning en mulighed. 
En tilbygning er i realiteten en større udfordring end et nybyggeri, da 
der skal tages hensyn til det eksisterende byggeri, som tilbygningen 
skal være en del af.

Vi kan tilpasse materialevalg og design, så det ligner det oprinde
lige hus, eller vi kan anvende materialer og design, der er tilpasset 
jeres drømme og ønsker.

Med et professionelt netværk af rådgivere, leverandører og fagen
treprenører er vi i stand til at løfte enhver opgave indenfor tilbyg
ning og renovering.

Vi kan tilbyde rådgivning om og projektering af jeres tilbygning, 
ligesom vi kan udføre selve det praktiske arbejde i forbindelse med 
udvidelsen af jeres bolig.

opgaverne kan udføres som total, hoved eller fagentreprise.

HJ HUSE A/S udfører også mindre opgaver. Vi   
skifter gerne et enkelt vindue, bygger en terras
se eller lægger et nyt tag.

Vi tilbyder hjælp i forbindelse med renoverings
opgaver og kan udføre hele eller dele af entre
prisen. Fra udformning af projekteringsarbejdet 
og tegninger og frem til udførelsen af det fær
dige resultat.

nogle renoveringer omfatter næsten hele byg
ningen, andre gange er det blot et enkelt rum. 
nogle renoveringer indebærer næsten total 
nedrivning, andre udføres mere nænsomt med 
bevarelse af store dele af den oprindelige byg
ning.

HJ HUSE A/S klarer alle opgaverne, enten i egen
produktion eller med hjælp fra vores fagentre
prenører.

ViNdUeR, dØRe og SPeciAloPgAVeR
På vores værksted producerer vi vinduer og døre 
af enhver slags. Her kan vi udføre specialopga
ver præcis efter kundens ønsker og tegninger. 
På værkstedet arbejder en dygtig snedker, der 
tager særlige opgaver som en udfordring.

Vinduerne fremstilles fortrinsvis i lærketræ, der 
fra naturens side er imprægneret. Lærketræ 
er desuden stort set knastfrit, så vores vinduer 
fremstår uden grimme pletter efter harpiksud
træk. Vi fremstiller også vinduer i andre træsor
ter, blandt andet mahogni.

Vores  vinduer  kan  leveres  færdigt overfladebe
handlet fra vores eget malerværksted eller ube
handlet – med eller uden montering.

KiM SAnnEMAnD, DriFtSLEDEr 
CEntEr For SKoLE & FritiD

„Vi fik opført et forenings
hus i Stillinge, der skal 
danne ramme om de man
ge frivillige foreninger og 
klubber i lokalområdet og 
var et byggeri til 4.0 mio. 
kr. HJ HUSe A/S er altid 
åbne overfor særlige øn
sker og står klar med kva
lificerede løsningsforslag 
indenfor en rimelig økono
misk ramme.“

BYg tiL – og om rEnoVEring og SPeciAloPgAVeR

SAmARbeJde om 
FoReNiNgSHUS i 
StilliNge

•   Foreningshus til  
beboerne i Stillinge

•  Huset er på 410 m²
•  Bygget i 2011 på 4 mdr.

JOHN Møller JeNSeN: 

„HJ HUSe A/S har altid taget et 
stort socialt ansvar og har hele 
tiden 35 lærlinge ansat.“
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HJ HUSE A/S har mange års erfaring i at udføre byg
gemodning i forbindelse med kommunale og private 
udstykninger til boliger, institutioner og erhverv.

Vi har stor ekspertise at trække på, når det gælder di
verse elementer i en byggemodningsproces, og vores 
samarbejde med faste fagentreprenører sikrer, at alle 
entrepriser altid udføres korrekt og efter forskrifterne.

HJ HUSE A/S er en autoriseret kloakmestervirksomhed, 
som har rørlæggere, der udfører alle former for jord, 
 anlægs og kloakeringsopgaver.

Kommuner, private og virksomheder har de seneste 
år fået nye udfordringer med at bortlede de stigende 
mængder regnvand fra grunde, veje og byggerier. 

HJ HUSE A/S er som autoriseret kloakmester klar til at 
påtage sig alle opgaver i forbindelse med dræn, kloake
ring, rørføring og vandafledning generelt.

Vestsjællands mest personlige 
ejendomsmægler sælger 
naturligvis også for HJ Huse

Schweizerpladsen 7, Slagelse
Tlf. 72 10 00 18    4200@mailreal.dk

RealMæglerne Jan Thanning
Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar

•

Se hvad vi kan gøre for dig på nord-ad.dk
Vi skaber værdi gennem relationer

omkostningsfrit
præsentationsmateriale

Brug for?

AUt. KLoAKMEStEr JESPEr VEStErLYng, 
gUnDSØ EntrEPrEnØr ForrEtning A/S

„da gundsø entreprenør 
Forretning A/S havde vundet et 
større projekt for SK Forsyning 
i  Næsby Strand og et større pro
jekt for lyngby taarbæk Forsy
ning, var HJ HUSe A/S et oplagt 
valg, da de er meget kompe
tente og samtidig meget lokalt 
beliggende. Projektet varede 
ca. 1 år og omfattede et stør
re kloakarbejde i store dybder 
med betonrør, pumpestationer 
og andet tungt materiale.“

BYggEMoDning

KLoAKEring

Komplet produktprogram til alle byggerier
Gå ind på www.lindab.dk og læs mere om stålstærke løsninger fra Lindab

Layout HJ Huse.indd   1 27-05-2013   15:42:41

•   Kloakprojekt for SK Forsyn ing  
i næsby Strand 

•   Kloakprojekt for lyngby  
taarbæk Forsyning 

•   Projekterne afviklet inden  
for godt 1 år

SAmARbeJde VedR. 
KloAKeRiNgSPRoJeKteR
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AxEL DrEiJEr Er DirEKtØr og MEDEJEr i FJErring A/S

„Som rådgivende ingeniørfirma stod vi for bl.a. projektering, tilsyn, kva
litetssikring og overdragelse af kunstgræsbanen til bygherren Slagelse 
Kommune. Vi valgte HJ HUSe A/S til opgaven, da det er et lokalt firma, 
der er kendt som en seriøs samarbejdspartner. de kom med det bedste 
og billigste tilbud og har udført anlæggelsen af kunstgræsbanen til alles 
tilfredshed. banen har været i brug lige siden – helt uden problemer.“

KiM SAnnEMAnD, 
DriFtSLEDEr CEntEr For SKoLE & FritiD

„HJ HUSe A/S blev valgt, da de havde laveste 
bud i det udbud, vi er forpligtet til at lave, når 
vi bygger i kommunen. Kunstgræsbanen i Kor
sør er daglig træningsbane for de lokale fod
boldhold. banen er også tænkt som trænings
bane om vinteren, da den er komplet med lys. 
Projektet blev afsluttet inden for ca. 4 måne
der. der har ikke været nogen specielle udfor
dringer undervejs. Jeg vil gerne fremhæve den 
store fleksibilitet, som HJ HUSe A/S udviser.“

HJ HUSE A/S kan bidrage med input i hele forløbet, fra 
de indledende projekteringer, gennem godkendelsesfa
sen fra de offentlige myndigheder, til opmåling, tilbuds
givning og den færdige etablering. 

Alle dele udfører vi med høj faglig ekspertise. Vi udfø
rer endvidere dræn og afvandingssystemer, opbygger 
bunden under græsbanen og etablerer belysning samt 
belægninger omkring banerne.

imPoRt i HØJ KVAlitet
HJ HUSE A/S samarbejder med den belgiske kunstgræs
producent Lano Sports. Virksomheden producerer alle 

typer af kunstgræsbelægninger i meget høj kvalitet, og 
vi importerer produkterne direkte fra fabrikken.

mUltibANeR
Vi producerer et bandesystem i meget høj kvalitet til 
multibaner og kan også ved anlæg af banerne hjælpe 
med projektering, indhentning af tilladelser, rådgivning 
m.v.

totAlleVeRANdØR
På DBU’s hjemmeside er HJ HUSE A/S opført som total
leverandør af kunstgræsbaner.

BAnEAnLÆg

SAmARbeJde VedR. KUNStgRæSbANe

•   Kunstgræsbane til fodboldklubben FC 
Storebælt

•   Kunstgræsbane på 8400 m²
•   Anlægsarbejde i 2012 varede i 4 mdr.

•   Kunstgræsbane  
i Korsør 

•   Banen er med  
8400 m² kunstgræs

•   Projektet afviklet inden 
for godt 4 måneder

SAmARbeJde
VedR. bANeANlæg
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HJ HUSE A/S er en allround bygge og entreprenørvirksomhed, der 
kan klare alle projektfaser. Vi rådgiver gerne, og vores tegnestue 
samt øvrige faguddannede medarbejdere står altid klar med profes
sionel vejledning. 

Uanset om det er en bygge eller anlægsopgave har i mulighed for 
at få projektet tilpasset fuldstændigt til jeres ønsker og behov. i væl
ger naturligvis også selv, hvor meget i ønsker at være inddraget i 
processen. Der er mange overvejelser i forbindelse med et bygge 
eller anlægsprojekt. 

Få deRFoR Råd og VeJledNiNg om: 
 tid, omfang og økonomi
 Formål og funktionalitet
 Beliggenhed, udsigt og adgangsforhold
 Udformning, design og indretning 
 Materialevalg

BrUg oS



hj huse a/s er en erfaren bygge- og anlægsvirksomhed med et pro-
fessionelt team af håndværkere, der brænder for at løse netop din 
bygge- eller anlægsopgave.
 
vi tilbyder et væld af muligheder inden for privat-, industri- og er-
hvervsbyggeri samt anlægsopgaver og kunstgræsbaner. vi produce-
rer ligeledes vinduer og døre fra eget snedkerværksted.

   som en ekstra tryghed for vores kunder er hj huse a/s medlem 
af dansk Byggeri. 

  i 2007, 2008 og 2009 blev hj huse udnævnt til gazellevirksom-
hed af Børsen.

 siden 2008 har hj huse haft en grøn smiley for sit arbejdsmiljø.

john Møller jensen: 

„HJ Huse A/s er en bygge- og anlægsvirksomhed gen-
nem generationer. Vi værner om stærke værdier som 
godt håndværk og ordentligt arbejdsmiljø både i vores 
virksomhed og som samarbejdspartner. Vi har dybe 
rødder i den vestsjællandske muld, men tager gerne 
rundt til opgaver i hele landet…“

korT oM HJ Huse A/s

02

02 - korT oM hj huse a/s
04 - hj huse a/s før
04 - hj huse a/s nu
05 - logoeTs BeTYdning
06 - indusTri- og erhvervsBYggeri
10 - individuelle villaer og friTidsBoliger
12 - BYg Til – og oM
13 - renovering og sPecialoPgaver
14 - BYggeModning
15 - kloakering
16 - BaneanlÆg
18 - Brug os

INDHOLD
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HJ Huse A/s
Bildsøvej 106
4200 slagelse

Tlf.: 58 54 90 48

coj@hjhuse.dk
www.hjhuse.dk
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