Et væld af spændende
projekter
Paneler, som de hos har Ove Larsen A/S
har skabt fra bunden.

Hos det Vejlensiske byggefirma Ove Larsen A/S i Vejle, der sidste år kunne fejre intet
mindre end 50 års jubilæum, er der som altid, god gang i hjulene. Mange spændende
byggeprojekter er i gang og andre er på vej.
Om det er opgaver for hr. og fru
Jensen eller det er de større og
mere krævende byggeprojekter det
handler om, så er de alle vigtige
for byggefirmaet Ove Larsen A/S.
Her handler det om godt håndværk
og professionelle løsninger - uanset og altid.

Sildebensgulve i dansk eg i herskabslejlighed ved Rådhustorvet.

Ove Larsen A/S står bag istandsættelsen
af restaurant MeMu i Vejle.

Paneler bliver skabt fra bunden af snedker
gennem snart 40 år hos Ove Larsen A/S.

Virksomheden beskæftiger godt
70 ansatte, fordelt på murere,
tømrere, malere og betonfolk, og
med udgangspunkt fra adressen på
Ibæk Strandvej i Vejle arbejdes der
hver dag på at udføre byggeopgaver af høj kvalitet.
Skønne villaer og mondæne lejligheder
- I denne tid er vi blandt andet i
gang med at bygge en stor villa i
Strib ved Lillebæltsbroen. Det er
et meget moderne hus, fyldt med
godt og lækkert udstyr, store vinduespartier ud mod bæltet og hvidpudsede mure. Det er virkelig et
spændende byggeprojekt, lyder det
fra virksomhedens direktør, René
Skovgård. Han fortæller også, at
firmaet de sidste par år har været i
gang med at renovere en del lejligheder inde i Vejle Midtby, hvor de
lige nu er ved at opbygge to lejligheder i en af byens ældste bygninger, nemlig Den gamle guldsmedie
i Torvegade. Et projekt, der kræver
godt håndelag og stor respekt for
byggeriets oprindelige byggestil.

Godt to minutters gang derfra, har
firmaet færdigrenoveret en herskabslejlighed på 380 m2, som er
afleveret til bygherren, og de er i
gang med renovering af to mere på
henholdsvis 320 og 280 m2, alle
beliggende ved Rådhustorvet.
- Nærmest alt i lejlighederne er
blevet strippet fuldstændigt og så

Man fornemmer tydeligt hans entusiasme omkring firmaets byggeprojekter og ønsket om at opfylde
kundernes ønsker - og gerne mere
til.

bliver der bygget op helt fra bunden. Noget bliver dog bevaret,
nemlig de flotte sildebensgulve,
som vi sliber ned og ludbehandler,
og så er der forsatsvinduerne, der
ligeledes bliver slebet ned og igen
males op. I værkstedet på Ibæk
Strandvej er vi lige nu i gang med
helt fra bunden at skabe nye træpaneler med flotte falsninger, som
skal sættes op i lejlighederne, hvilket virkelig er med til at skabe atmosfære, og så er de bare smukke
at se på, forklarer René Skovgård.

gang med at genopbygge indvendigt efter en større vandskade, og
hos Efterskolen for Gastronomi,
Musik og Design på Højskolevej i
Vejle, er de blevet bestilt til at shine facaderne op i anledning af stedets kommende 150 år jubilæum.
En kunde i Kolding, for hvem Ove
Larsen A/S tidligere har udført
sjove og anderledes opgaver, herunder renovering af et sommerhus
i Cannes, skal de i nærmeste fremtid i gang med at renovere endnu et
sommerhus, denne gang bliver det

Stor variation i opgaverne
I privatboligen tilhørende Hotel
Munkebjerg, er Ove Larsen A/S i

i Henne ved Vesterhavet.
- Faktisk skal vores håndværkere
bo i et sommerhus, der også ejes
af vores kunde. Det ligger lige ved
siden af det, som de skal renovere,
så det skal nok blive en spændende tid de går i møde, siger René
Skovgård.
Smart villa i Skibet
Sidst men bestemt ikke mindst,
skal det nævnes, at Ove Larsen
A/S er i gang med at opbygge et
udstillingshus i Skibet på 171 m2.
Dette er et smart villahus med særdeles god funktionalitet, flade lofter, der er monteret med lydlofter.
Indretningen er enkel med hvide
glatte vægge og huset er i det hele
taget opbygget i god gedigen byggestil. Huset sælges via NyBolig i
Vejle.
I det hele taget er der godt gang
i mange forskelligartede opgaver
for det velrenommerede og stabile
vejlensiske byggefirma med René
Skovgård bag roret. Og netop forskellighederne, de mange specielle
opgaver og samtidig de mere regulære dag til dag ordrer, der lægges
i bogen, er med til at skabe netop
den form for hverdag, som betyder
byggeglæde for alle i firmaet hos
Ove Larsen A/S.

FOR DIREKTØR HOS OVE LARSEN A/S, RENÉ SKOVGÅRD,
BETYDER DET MEGET, AT ALLE KUNDER ER TILFREDSE.

