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Vi er medlem af:
danske arkitektvirksomheder
Danske boligarkitekter
Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern

Brug en ekspert – det betaler sig
Opmåling af eksisterende forhold · Fastlæggelse
af skel · Undersøgelse af servitutter · Kontrol
af byggeriets lovlighed · Afsætning af alle typer
byggeri · Tinglysning og udstykning
landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse 5852 0286 firma@skel.dk www.skel.dk
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Vi arbejder målrettet på at udvikle os i takt med tiden
blandt branchens bedste tegnestuer

Arkitektur med afsæt i gode håndværkstraditioner
Hos arkitektfirmaet john veje as slår vi stregerne til fremtidens arkitektur med afsæt i de gode
håndværkstraditioner. Om vi tegner et domicil for en virksomhed, et nyt hjem for fru Jensen,
eller ombygger eksisterende bygninger, går vi nysgerrige og fokuserede til opgaven, så vi uanset bygningens tiltænkte funktion løser opgaven på allerbedste vis – både hvad angår praktik,
komfort og æstetik.

Vores hovedkontor ligger i Skælskør – men med medarbejdere her eller syd for grænsen er vi
ikke begrænset geografisk i vores arbejde. Vores team tæller både arkitekter, bygningskonstruktører, civilingeniører og administrative medarbejdere. Alle har vi det tilfælles, at vi både har en
teoretisk og praktisk ballast i branchen.

livet er ikke så firkantet
Japanvej 9 • 4200 Slagelse • Tlf. 58 58 05 75 • svane.com
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Bolig
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Vi nyder at udvikle og bygge funktionelle, harmoniske og fremtidssikrede boliger,
tilpasset den enkelte families hverdag. Og vi har gjort det i mere end 35 år.
Når du opfører familiens nye hjem med en arkitekt som hovedaktør, får du ikke alene det stykke arkitektur, der gør drøm
til virkelighed – du har også en sparringspartner, der tager
sig af alt det praktiske, fra myndigheds- og ingeniørkontakt
til tilbudsindhentning, udarbejdelse af kontrakter, tilsyn på
byggepladserne og løbende styring af processerne, sikker
kontrol af arbejde samt kvalitetssikring. Når byggeriet er færdigt, kontrolleres det færdige arbejde inden aflevering, og vi
udfører også 1- og 5-års eftersyn.
En anden mulighed for at sætte et arkitektonisk fingerpræg
på drømmehuset, er at lade os stå for indretningen af boligen, og efterfølgende få det opført hos et typehusfirma. Her
tilbyder vi selvfølgelig også at bistå på sidelinjen og hjælpe
dig fejlfrit igennem byggeriet.

Rådgivningsydelser
I det hele taget tilbyder vi et bredt spektrum af rådgivningsydelser –
eksempelvis ved bygningsskader fra brand, storm og svampeangreb
både for forsikringsselskaber eller de personer, det er gået ud over.
Ved køb af et eksisterende hus foretager vi gerne en gennemgang
af bygningen – for at fastlægge byggetekniske fejl eller mangler som
et supplement til tilstandsrapporten mv. Er du kommet i klemme i
en halvfærdig byggesag, hvor der er opstået en konflikt med håndværkerne, kan vi blandt andet tilbyde at vurdere det udførte arbejde
teknisk og økonomisk, som oplæg til at få en løsning med dine samarbejdspartnere for at komme videre.

Malergården Slagelse A/S
Teglparken 1 4200 Slagelse

5885 2322 - 4075 2322
jackie@maler-gaarden.dk
www.maler-gaarden.dk
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Vi gør drømme til virkelighed
Vi sætter en ære i at levere skræddersyede løsninger
Vi tegner både nye huse og ombygninger af eksisterende

Meding

Carl Medings Trælasthandel A/S
Træbjergvej 1, 4230 Skælskør
Telf. 58 19 40 08
info@carlmeding.dk
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Erhverv
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Vi har gennem tre årtier været med til at sætte standarden for arkitektur på
både danske og tyske arbejdspladser.

Vi tegner fremtidens arbejdspladser
Arkitektur, komfort og funktion går hånd i hånd i vores byggeprojekter
Tæt samarbejde med bygherre er en vigtig forudsætning i vores arbejde

UVILDIG RÅDGIVNING
• Gennemgang / -syn af byggesagkyndig!
• Termografering / tryktest af bygninger!
• Beregning og udførlig rapport!
• Har du unødigt varmetab/-spild?
• Vi påviser de rentable investeringer!

FAGLIG KOMPETENCE
Telefon 70251824
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Forud for enhver opgave analyserer vi projektet ned i mindste detalje. Det er vores garanti til jer, for at byggeprojektet
bliver tilpasset jeres produktion og pladsbehov. Det, sammen
med komforten, bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Vi har ingen branchemæssige begrænsninger og tilbyder
vores ekspertise inden for både nybyggeri, ombygning og
udvidelser.

JOSK ApS drives som en byggevirksomhed med 25 medarbejdere, der hver isœr besidder deres specielle ekspertiseområder.
Alle vores topmotiverede medarbejdere arbejder efter gl. dyder
med 1. klasses håndvœrk og faglig stolthed, således alle arbejder
udføres med godt blik for kvalitet til økonomisk forsvarlige
priser. En moderne maskinpark og materiel i topklasse gør
virksomheden i stand til at håndtere ganske omfattende bygningsarbejder, enten som total-, hoved- eller fagentreprenør.
Ved personlig henvendelse bedes De venligst aftale møde
forud på tlf. 29 43 91 45.
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a/s Aage Langkjær
El-anlæg ● Tele ● Data ● Alarm
Solceller ● Varmepumper
Algade 30 ● 4230 Skælskør
Tlf. 58 19 42 83

Vi er din samarbejdspartner
Revision og rådgivning er vores speciale
Industrivej 1

4200 Slagelse

Tlf. 55 77 08 77

www.beierholm.dk

Totalentrepriser – Hovedentrepriser – Fagentrepriser

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Danmark
Kim Johansen Transport Group A/S
Geminivej 8 -10
DK2670 Greve
T +45 4395 9300

Søvej 35 • 4140 Borup • Fax: 57 52 76 07
mail@chbyg.dk • www.chbyg.dk

F +45 4395 9393
info@kim-johansen.com

REN SILIKATFARVE

KEIM SCANDINAVIA A/S
TELEFON 46 56 46 44  www.keim.dk

WE do thE job

Skælskør tel. 7011 7744

17138 · BureauLIST.dk

· IsolerIng · stIllads
· InterIør · Facade

Murer- & Entreprenørforretning
Viggo Frederiksen ApS
Industrivej 21 · 4534 Hørve
Mobil 40 56 50 45 · 22 77 14 71

Bolig
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Nybyggeri

Tilbygning
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Erhverv

Ombygning

Fabrik

Renovering

BRIAN JENSEN
RÅDGIVENDE INGENIØRER APS

Projektering og fagtilsyn med
bærende konstruktioner.
Geoteknik • Fundamentog udgravningskontrol
Nansensgade 22 • 4200 Slagelse •Tlf. 58 50 00 44

ENTREPRENØR

H&S

JENSEN

BRDR.

JORD - ANLÆG - BETON

TLF.
58 1 9 56 30
MOBIL 40 25 89 97
Aut. kloakmester · www.bhsj.dk
Lundsgårdsvej 5 · 4261 Dalmose

Tegnestue
10

State of the art-programmer
Tegnestuen råder over de nyeste tekniske hjælpemidler og tegneprogrammer, der sikrer projektet
gennem hele processen. Hvad enten det gælder skitsering, visualisering eller detailprojektering, tids- og
økonomiplanlægning eller kontrol under udførelsen,
har vi fingeren på pulsen.

Orionhøj

Orionhøj

Entreprenør Villy Olsen A/S
Aut. kloakmester
Profil:
Familievirksomhed fra 1970
Stabilitet & kvalitet

Arbejdsområder:
• Nybyg
• Tilbyg
• Ombyg
• Støbearbejde
• Industri & landbrugsbyg

•
•
•
•
•

Belægning / anlægsarbejde
Nedrivning / opbrydning
Jord- & terrænarbejde
Vejunderførsler med jordraket
Kædegraver for nedgravning
af jordvarmeslanger, vandledninger og elkabler.

Entreprenør

VILLY OLSEN A/S
4230 Skælskør • Tlf. 58 54 52 09 / 20 15 02 96
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Tryk og kopiering
Med nyt, avanceret printerudstyr tilbyder vi print i storformat af
tegninger og licitationsmateriale for andre tegnestuer og virksomheder, når det digitale udbud skal konverteres til fysisk
materiale.
Vi kopierer fra sort/hvid eller farvetegninger i papirformat. Vi
tilbyder scanning i store formater – for både firmaer som for private – hvad enten du har behov for digital opbevaring af gamle
dokumenter eller originale billeder.

Vi udfører opgaverne fra dag til dag – eller mens du venter.
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østergade 3
4230 skælskør
Telefon: 58 19 02 89
E-mail: info@johnveje.dk
www.johnveje.dk
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• Concept: JS Media Tools A/S •870112 • www.jsdanmark.dk
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