REJSEGILDE I DE GAMLES HUS - KLARAHUS
15-03-2018

Tirsdag den 13. marts 2018 blev der tradition tro afholdt rejsegilde i De Gamles By – Klarahus.
Plejecenteret Klarahus ligger i De Gamles By, i hjertet af Nørrebro, omgivet af grønne områder,
dyrehold og legende børn i alle aldre. For at sprede madglæde i beboernes hverdag og for at skabe
nye muligheder for fællesskaber på tværs af plejecenteret, etableres der et produktionskøkken med
et tilknyttende fælleslokale. Projektet er udarbejdet med stor omhu for at lade tilbygningen fremstå
som en markant arkitektonisk helhed med den eksisterende klassiske ældre hovedbygning samt med
en ambition om at skabe en let og flydende kobling med den grønne park.
Bygherre havde inviteret til fest for beboerne, personalet, håndværkerne, arkitekterne,
entreprenører og andre involverede i projektet og fik her muligheden for at takke produktionen for
et godt udført arbejde.
Der blev serveret sodavand og pølser og på talerstolen stod Afd. for Bolig og Modernisering v. Per
Christensen som bød velkommen, Borgmester Sisse Marie Welling, Centerleder Britt-Marie
Sølvkjær og Hovedentreprenør Knudsen A/S v. direktør Jan Bech.
Som hovedentreprenør vil Kjær Knudsen gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle vores
samarbejdspartnere, underentreprenører og egne svende, for et godt samarbejde.
Når man indgår i en byggeproces sammen, er der flere fælles mål at følge. Dels er der jo bundlinjen,
som er vigtig i enhver virksomhed. Men ét af de allervigtigste fælles mål er at skabe værdi for
bygherren og det skaber vi bedst ved en effektiv holdindsats. Det gælder både det "store hold" som
består af alle aktører i værdikæden, men det gælder også de "mindre hold" – altså hos hver enkelt
underentreprenør, hvor mester har ansvar for at have dygtige folk i aktion.
Hos Kjær Knudsen samarbejder vi med folk der er løsningsorienteret og folk vi har tillid til. Vores
valg af samarbejdspartnere/underentreprenører på Klarahus kan ses herunder:
J Jensen A/S, City Elektrikeren A/S, HS Hansen A/S, Activ Isolering Danmark Aps, K. Freitag
Entreprenør, Malerfirmaet Kurt Hansen A/S, Sonsted Aps, NP-stål Aps, CR Construction A/S, DP
Ventilation A/S, GK Rør Aps, Lyhmark Entreprise Aps og Nature Impact A/S.
Tak for jeres effektive holdindsats og forsæt endelig det gode arbejde 😊

af Tannie Rosenørn

