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OM PN TØMRER & BYGGEFIRMA A/S

Byg på vores erfaring 

PN TØMRER & BYGGEFIRMA A/S bygger på mere end 48 års erfaring med kvalitets byggeri og godt håndværk. 
Vi udfører alle opgaver indenfor tømrer- og snedkerarbejde samt hoved- og totalentrepriser. Fra skitse til 
færdigt byggeri - tilbyder vi projektstyring uanset opgavens størrelse og karakter.  Vi har erfaringen, der sikrer
velgennemført byggeri til aftalt tid og pris. 

Hjørnestenen i vores virksomhed er vores kompetente og erfarne medarbejdere på alle niveauer. Det samme
gælder vore samarbejdspartnere, der alle er udvalgt med stor omhu og nøje vurdering af kompetencer og 
kapacitet. Såvel medarbejdere som samarbejdspartnere har samtidig det stærke engagement, der er forud-
sætningen for succes i et byggeprojekt. 

Tæt dialog gennem hele byggeforløbet I enhver succesfuld byggeproces gælder det om at binde alle ender
sammen. Overblik og korte kommandoveje er grundstenene i effektiv byggestyring, der sikrer færdigt byggeri
til aftalt tid og pris. 

Vi har gjort teori til praksis og bruger den tætte dialog, som et uundværligt værktøj i forhold til både bygherre,
rådgivere, materiale leverandører, underleverandører, myndigheder og medarbejdere. 
Træk på vores erfaring fra mangfoldige og forskelligartede byggerier inden for både den private og offentlige
sektor. Byggerier der alle har det til fælles, at arkitektur og funktionalitet går op i en højere enhed. 
Stort nybyggeri, en mindre ombygning eller noget helt tredie - regn trygt med, at vi går til opgaven med
samme ildhu hver gang. 
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Den selvejende institution Randers FriplejeHjem

PN Tømrer og Byggefirma A/S  har været Totalentreprenør ved bygning af 
Randers Friplejehjem Store Bjørn 2, Helsted 8900 Randers

Den selvejende Institution Randers Friplejehjem har været bygherre.

I foråret 2018 blev udbudsmaterialet om bygningen af Randers Friplejehjem sendt i licitation, og PN Tømrer og Byggefirma A/S,
vandt licitationen. Den 19. juni 2018 blev første spadestik taget, og allerede den 29. januar 2019 kunne vi holde rejsegilde. 
Den 1. august 2019 fik vi overdraget bygningen, som var 1 måned før aftalt.

Som bygherre har vi været yderst tilfreds med samarbejdet med PN Tømrer og Byggefirma A/S. Firmaets medarbejdere har udvist et
stort engagement for opgaven, og det har været tydeligt for os som bygherre, at de har følt et stort ejerskab for byggeriet af Randers
Friplejehjemmet.  Det har været en fornøjelse at følge med i.

Alle indgåede aftaler er blevet overholdt, og byggeriet har skredet planmæssigt frem. Samarbejdet har været konstruktivt og 
PN Tømrer og Byggefirma A/S har optrådt professionelt hele vejen igennem.

Som bygherre har vi været meget tilfredse med samarbejdet med PN Tømrer og Byggefirma A/S – så tilfredse, at skulle vi bygge igen,
så ville vi med sindsro og tryghed gerne overlade en sådan opgave til PN Tømrer og Byggefirma A/S igen.

Med venlig hilsen
Flemming Østergaard, Formand for Randers Friplejehjem.
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