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HANS IKJÆR
ENTREPRENØRFORRETNING APS
AUT. KLOAKMESTER
www.hient.dk
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Det sikre valg
Dialog og medansvar skaber
en god byggeplads

I 20 år har Hans Ikjær hjulpet masser af store og små
projekter i mål, og vi har både erfaringen, maskinparken
og de helt rigtige medarbejdere. Derfor kan vi løse alle
former for grave-, kloakerings- og anlægsarbejde – altid
i tæt og tillidsfuldt samarbejde med de øvrige aktører på
byggepladsen.

Derfor er vi en efterspurgt partner i branchen.
Vi følger med tiden – og leverer til tiden.

Hans Ikjær løser opgaver for både private,
virksomheder og for kommuner, og vi lejer
vores materiel ud med erfarne førere.
Hans Ikjær arbejder i hele landet; dog
primært Jylland.

Vi har maskiner til alle typer af entreprenøropgaver,
og vi har dygtige medarbejdere til at køre dem.
Det gør os til en fleksibel og effektiv samarbejdspartner, uanset hvilket projekt der er tale om
– både de små og hurtige opgaver og de
større og mere komplicerede.

Siden 1998 har Hans Ikjær været daglig leder af den entreprenørforretning, han selv har grundlagt.

Hos Hans Ikjær er der aldrig langt fra beslutning til handling eller fra medarbejdere til ledelse. Et af vores vigtigste
værktøjer er den direkte dialog og den korte kommandovej – det giver en fleksibel arbejdsgang og sikkerhed for,
at vigtige informationer ikke går tabt undervejs.

Maskiner til alle formål

I alle 20 år har det altid været vigtigt, at vi
leverer et stykke arbejde, der er 100 % i
orden. Vi tager altid medansvar for projekterne og sørger for, at det bliver gennemført
korrekt og afsluttet til tiden. Kundernes tillid
er altafgørende, og de bedste kunder er
dem, der gerne vender tilbage – og det er
der mange, der gør. Vi har en stor gruppe
af stabile kunder, som vi samarbejder med,
og de er ikke kun vores kunder – de er også
vores ambassadører.”
Hans Ikjær, ejer
Entreprenør og kloakmester
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Food House, Vejle

Odinsgaard, Horsens

Scan koden og se flere af
vores referencer

ncer:
Refere

”Når vi indbyder Hans
Ikjær til at give bud
på en opgave, er det
selvfølgelig fordi vi ved,
at de kan løfte opgaven og vi tidligere har
haft et fint samarbejde
på lignende projekter.
Selvfølgelig spiller prisen
en vis rolle, men den er
ikke det eneste parameter, vi vælger fra. Vi
ved, at samarbejdet med
Hans Ikjær fungerer
godt og at aftaler bliver
overholdt – også selvom
de “kun” er mundtlige.
Samtidig oplever vi altid
en positiv og konstruktiv
dialog om opgaven, så vi
kan følge den overordnede tidsplan.”

”Vi valgte Hans Ikjær, fordi de
kom med den skarpeste pris
ved licitationen, og vi føler, at
arbejdet med at renovere alle
cykelstier, så trafikken bliver
optimeret, er i gode hænder.
Sådan en renovering kan altid
give uventede udfordringer
undervejs. Vi har klart oplevet, at Hans Ikjær håndterer
opgaven meget professionelt
og med en god og åben kommunikation. Vi føler os meget
trygge ved, at Hans Ikjær undervejs træffer de beslutninger, der er bedst både for hele
projektet og for den samlede
økonomi.”

”Det afgørende for os, udover prisen, er at vi kender
Hans Ikjær som en god samarbejdspartner fra tidligere.
Deres folk er altid indstillet
på at finde løsninger uden
så meget overflødig snak, og
vi oplever altid, at de tager
medansvar og at en aftale er
en aftale. Jeg er meget tilfreds med samarbejdet og det
færdige resultat i Fredericia,
og ser frem til at fortsætte på
næste etape af projektet.”
Nicolaj Beier
Projektleder
Egil Rasmussen A/S

Jette Lindberg
vejingeniør, Infrastruktur
og Transport
Hedensted Kommune.

Anders P Knudsen,
områdechef BYG Region
Syd, JORTON A/S

Entreprenøropgaver
Kloakarbejde
Jordarbejde
Belægningsarbejde
Grusgrav
Transport
Kranarbejde

Østre Ringgade 90 • 8722 Hedensted
Tlf.: 75 89 17 00 • admin@ejvind-laursen.dk

www.genknus.dk
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Kvalitet, der stikker dybt
Når vi går i jorden, stikker vores kvalitet altid dybt. Det gælder alle de
områder, hvor vi har opbygget en stor erfaring – f.eks. fundamenter
til nybyggeri, kloakarbejder eller anlægsarbejde med en flot finish
– og det gælder samarbejdet og dialogen på byggepladsen.

20 års bred erfaring
Hans Ikjær har 20 års erfaring med anlægsarbejder, byggemodninger,
kloakrenovering og belægningsarbejder – og vi har maskiner og
mandskab til hver enkelt opgave.

Kloakering, der holder
Hans Ikjær Entreprenørforretning er aut. kloakmester. Det er din
sikkerhed og garanti for, at kloakarbejdet bliver udført helt korrekt.
Vi har ikke blot løst en række specialopgaver inden for kloakrenovering.
Vi følger også hele tiden med i branchens udvikling og sørger for at
være opdateret på ny viden og nye metoder. Derfor bygger du også
til fremtiden, når du bruger Hans Ikjær.

Vi kører også med…
Vores faste chauffør har mange års erfaring og det rigtige udstyr.
Derfor kan vi bl.a. tilbyde:
• Kørsel med jord, sand, grus m.m.
• Blokvognstransport
• Kranopgaver

20 års erfaring - 25 eksperter
Den vigtigste ressource hos Hans Ikjær er vores dygtige og engagerede medarbejdere. Alle besidder stor erfaring inden for deres område, og har det til
fælles, at problemer er til for at løses og tidsplaner er til for at overholdes.

Scan koden - og se
hvad vi kan!

Hver enkelt medarbejder er altid klar til at tage ansvar for, at hele projektet
forløber planmæssigt og uden gnidninger, og vi sammensætter altid det
optimale hold til den enkelte opgave.
Ud over de mange mand i marken har vi en ingeniør og en økonomiansvarlig, som hjemme fra kontoret holder styr på opgaverne, udfordringerne – og
pengene.

MJ Brolægning ApS - Bråskovvej 74, Hornum, 8783 Hornsyld
Tlf.: 40 37 48 40 - E-mail: info@mjbrolaegning.dk

Torben Teglgaard Adamsen
Ingeniør og beregner
tta@hient.dk
20 74 09 77

Brian Jensen
Økonomi
bhj@hient.dk
75 68 50 78
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Hans Ikjær, ejer
Entreprenør og kloakmester
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