


HUSTØMRERNE er et landsdækkende  
tømrer- og snedkerfirma med stolte  
håndværksmæssige traditioner.

SDU, Kolding

EN AARHUS-  
HISTORIE BLEV  
NATIONAL
HUSTØMRERNE er kendetegnet ved at være en 

virksomhed med stolte håndværksmæssige traditioner. 

Med base i Aarhus voksede fra 1919 en tømrervirk

somhed frem, som fortrinsvist arbejdede tæt sammen 

med og byggede for boligselskaberne.

 

Det var en kooperativ ånd, som lå bag, og man 

byggede på værdier som ligeværd mellem medar

bejderne, uafhængighed og samfundsinteresse.  

Værdier, som stadig er HUSTØMRERNEs byggesten. 

I dag er vi et økonomisk solidt firma, som hver dag 

holder det stolte håndværk i hævd, når vi løser alle slags 

entreprise, tømrer, snedker og glar mester opgaver, fra 

vores afdelinger i Aarhus, Aalborg og Aabenraa.

KVALITET, DER VIL MERE
For HUSTØMRERNE betyder kvalitet mere end blot 

at stille med et færdigt resultat. Vi vil en proces, der 

tilfører bygherren værdi baseret på ordentlige forhold, 

realistisk økonomi og god kommunikation. Vi vil gøre 

de rigtige ting – og ikke mindst – gøre dem rigtigt.

Med vores stærke lokale forankring og næsten 100 

årige erfaring, blandet med den nyeste teknologi, er vi  

i stand til at løse opgaver fra den helt lille serviceopgave, 

til entrepriser i millionklassen – solidt funderet i dyder 

som godt håndværk, ærlighed og professionalisme.

HUSTØMRERNE arbejder altid for at kunne udføre  

et byggeri, der opfylder kundens behov gennem et 

forventningsafstemt og behageligt samarbejde, for  

at være vores kunders foretrukne samarbejdspartner 

og for at lave holdbart og bæredygtigt byggeri. 

På de følgende sider kan du se et udsnit af vores 

kompetencer og læse mere om, hvad vi gerne vil 

tilbyde i et godt og frugtbart samarbejde.
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ET TRYGT VALG  
AF PARTNER
For HUSTØMRERNE er pålidelighed en uundværlig 

værdi i arbejdet med vores kunder. Mange bruger os 

igen og igen, for det hele glider både hurtigere og 

lettere, når vi kender byggeri og bygherre, og når I som 

kunde får en tryg partner til både vedligehold og nybyg.  

Vores tilgang til byggeriet er, at vi bygger for menne

sker, men i høj grad også i nærheden af mennesker. 

Derfor skal trygheden være i højsædet.

Vores værksteder og lokale afdelinger sikrer, vi altid  

er tæt på vores kunder, og at vi selv har fod på en stor 

del af materielforarbejdningen. Derfor kan vi tilbyde 

kunder og bygherrer stor fleksibilitet og mulighed  

for spontanitet.

Vi arbejder altid ud fra missionen:  

At blive vores kunders foretrukne leverandør af tømrer 

og snedkerarbejde, fag, stor og hoved entrepriser 

samt serviceopgaver.

HUSTØMRERNE er på forkant 
med udviklingen og kan tilbyde 
stabilitet i junglen af tilbud!
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Magisterparken, Aalborg

SDU, Kolding

En entreprise er f.eks.  
 tag- og facaderenoveringer 
 om- og tilbygninger 
 nybyggeri 
 renovering af boliger

ENTREPRISE 
I snart 100 år har HUSTØMRERNE A/S været med  

til at opføre og renovere bygninger i Danmark.  

Entrepriseopgaven, med dens naturligt større format, 

har været et fast indslag og vi har mange gode 

erfaringer med udførelse og styring af store og små 

fag, stor og hovedentrepriser.

Vi kan stå mål med det nyeste byggeri og har 

samtidig vores mange årtiers erfaring med i bagagen,  

når der skal renoveres og moderniseres. 

Viden om fortidens materialer og processer er nemlig 

guld værd, når gammelt byggeri skal have nyt liv.

Ordentlige forhold er en prioritetssag for os, og vi 

tager vores ansvar som entreprenør meget seriøst før, 

under og efter udførelsen. I valg af underleverandører 

har vi et team af samarbejds partnere og det er 

essentielt, at de opfylder samme krav, som vi selv gør.
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SERVICE
Kendetegnende ved især serviceafdelingen hos 

HUSTØMRERNE er vores stolte, håndværksmæssige 

traditioner. Gammel viden blandes med ny teknologi, 

med respekt for hver opgaves forskelligheder. 

Det betyder også, at nænsomhed i vedligehold og 

renovering er kernen i de mange forskellige service

opgaver, som vi løser for private kunder, erhverv, 

offentlige institutioner og boligforeninger.

Vores langvarige lokalkendskab har givet os erfaring 

i at gebærde os med service på næsten alle slags 

byggerier. Med et stort net af servicebiler kan vi 

hurtigt og nemt stå til rådighed bredt i lokalområdet. 

Og så kommer vi som aftalt, er omhyggelige i vores 

arbejde og rydder op efter os.

Vores håndværkerne er alle trænet i kundepleje og 

forstår, hvad det betyder ’at have håndværkere i huset’. 

Med denne føling for, at mange bygninger er i brug, 

når vi kommer, tager vi hånd om opgaven med tanke 

på de mennesker, der er involveret. Det er nemlig 

efter vores mening i kundens interesse: Vi løser 

opgaven, så I kan spare tid og penge i sidste ende.

Service er f.eks.  
 vedligeholdelse 
 udskiftning af døre og vinduer 
 produktion og opsætning  
 af inventar

Vi kommer som aftalt, er omhyggelige  
i vores arbejde og rydder op efter os.
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Aarhus Teater

MASKINSNEDKERI
Hos HUSTØMRERNE A/S har vi et stort og moderne 

maskinværksted, som giver vores snedkere mulighed 

for at udføre opgaver af meget høj detaljeringsgrad 

og finish. Vi er fascinerede af det gode håndværk og 

ofte bliver resultatet intet mindre end kunst. 

Vi fremstiller og renoverer alt, fra enkle småprojekter 

til store komplicerede opgaver, efter individuel løsning. 

Også vores eget sprøjteværksted tilføjer muligheder 

for mange forskelligartede, malede overflader.

Mange små renoveringsopgaver kan synes for 

specialiserede eller komplekse, men ikke for os.  

På værkstedet kan vores kompetente snedkere klare 

alt, fra at specialforarbejde moseeg til et gulv til at 

lave arkitekttegnede vinduesrammer.

 

Hos os er det kun fantasien, der sætter grænser,  

og vi tilpasser os kundens individuelle ønsker.

Maskinsnedkeriet  
specialfremstiller  
f.eks. elementer til 
trapper, gulve, døre 
og inventar.

KVALITET TIL TIDEN 10 - 11



GLARMESTERI
HUSTØMRERNE har haft sit eget glarmesteri  

siden 1985. 

Det betyder meget for os at kunne give den  

rigtige faglige rådgivning som supplement til  

en konkurrencedygtig pris. For eksempel har vi  

uddannede energivejledere, som kan rådgive  

om energirigtige løsninger.

Den gode service er i fokus, uanset om det er ud

skiftning af hele facader til nye løsninger eller blot 

udskiftning af en enkelt rude f.eks. i forbindelse  

med hærværk og indbrud.

Vi er effektive og kan via vores specialbiler løse op 

gaven hurtigt. Vores døgnvagt sørger for, at vi altid  

er til rådighed også uden for normal arbejdstid.

Vejlegade 12, Aarhus

Aarhus Teater

Glarmesteren skifter 
ruder og beslag,  
specialfremstiller  
vinduer og isætter 
glasvægge m.m.
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DNU, Skejby

FREMTIDENS  
SYGEHUSE
Regionerne er i gang med en modernisering af den 

danske sygehusstruktur. Overalt renoveres og ombygges 

der, og også nye supersygehuse skyder frem.

 

HUSTØMRERNE har opbygget en solid erfaring med 

både opførsel af nye sygehuse og service på nuværende 

rundt om i landet og kender betingelserne.

For spillereglerne er som regel anderledes på sygehus

byggerier, og de udvalgte entreprenører skal kunne mere 

end bare at levere den rigtige pris. Der stilles store krav 

til bl.a. projekt og tidsstyring. Krav som HUSTØMRERNE 

har erfaring med og lever op til. 

Foto: Projektafdelingen for DNU

Sygehusbyggeri stiller store krav til projekt-  
og tidsstyring. Krav som HUSTØMRERNE  

har erfaring med og lever op til.
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VI ØNSKER  
HØJT KVALI FICEREDE  
MEDARBEJDERE
Uden spær kan et tag ikke holdes oppe, og siden HUSTØMRERNEs  

oprindelse, hvor arbejdsløse tømrere slog sig sammen for at skabe 

arbejde til hinanden, har medarbejderne været spæret for vores eksistens.  

Branchen er kendt for at være hård i tonen og hurtig i ansættelsen,  

men det ønsker vi at modarbejde. 

Vi vil have de bedste medarbejdere og er ambitiøse i vores krav, men tror 

også på, at god tone, ligeværd og respekt for hinanden er vejen frem. 

Det er frihed under ansvar for såvel hånd værkere som funktionærer, 

og det skaber langvarig anciennitet.  

Også fremtidens håndværkere har vi en stor interesse i, og vi bestræber 

os på, at ca. 10% af vores tømrere er lærlinge. De får et alsidigt, fagligt 

udbytte af deres uddannelse i et godt socialt miljø.

De skæve eksistenser har også en plads hos HUSTØMRERNE, for vi 

involverer os gerne i sociale projekter, hvor vi kan hjælpe mennesker 

videre ved at gøre dem til en del af virksomheden.

Vi tror på, at en god tone,  
ligeværd og respekt for hinanden  

er vejen frem!

KVALITET TIL TIDEN 16 - 17



AT TAGE ANSVAR FOR SINE OMGIVELSER
Socialt ansvar i byggeriet er heldigvis noget, der er 

kommet mere fokus på, men vi kan altid gøre det 

bedre. Med baggrund i en ren samvittighed ønsker 

HUSTØMRERNE at skabe resultater og udvikling  

på basis af trivsel. Både indadtil i form af sunde 

arbejdsforhold og medarbejdertilfredshed,  

og udadtil i forholdet til miljø, mennesker og klode.

At have ren samvittighed betyder derfor også en 

naturlig forandringsparathed. Vi ønsker at være  

på forkant med udviklingen i branchen ved hele 

tiden at tilegne os ny viden om processer, materiel og 

samarbejdsformer. Men også ved at arbejde for større 

bæredygtighed og hensyntagen til natur og miljø med 

de positive udfordringer, der følger af dette.

Med dette fælles værdisæt og holdning til helhed, 

enkelthed og kvalitet funderet på et solidt økonomisk 

grundlag bygger vi for fremtiden.

Vælg derfor HUSTØMRERNE A/S, når du ønsker 

byggeri, der vil mere.
SDU, Kolding

Vi støtter og bygger 
for kunst og kultur, 
her Aarhus Teater.
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