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Redaktionen

Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2020.
Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller
på mail til bn@ccbrun.dk.

LIFE - opsætning af speciel forskalling
Læs mere om projektet s. 7
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Indlæg fra Jan
Så er vi endelig begyndt at se solen igen. Regnmængderne har været en
stor udfordring på en del af vores byggepladser. Dette til trods har vi haft
fuld produktion hen over vintermånederne, med en del afleveringer til vores
bygherrers fulde tilfredshed.
Vi er jo nu desværre midt i en Coronavirus-krise, som påvirker hverdagen for os alle.
Her hos C.C. Brun følger vi udviklingen nøje og vi indfører div. tiltag for at beskytte
vores medarbejdere. Alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges på byggepladserne
og på kontoret. Plakater er hængt op overalt for at huske vores medarbejdere på
anbefalingerne.
Vi håber alle kommer godt igennem krisen.

Nye ordrer og ordrebeholdning
Siden sidste CCB Nyt har vi modtaget ordre på følgende opgaver:
Sag
1166
1167
1168

Aktivitet
DTU Energi
HOFOR pumpestation
Vej & Park, Næstved

Hovedentreprise
Hovedentreprise
Hovedentreprise

Tkr.
ca. 10.000
ca. 9.000
ca. 8.000

Vores ordrebeholdning for resten af 2020 er på ca. Mkr. 90.

Regnskab
Regnskabsåret 2019 har vi afsluttet med en omsætning på Mkr. 289,6 med et resultat efter
skat på Mkr. –1,3. Resultatet er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men kan henføres til en
enkelt sags store negative budgetafvigelse.
Vores budget for 2020 er en omsætning på ca. Mkr. 220 og et resultat før skat på ca. 3%.

Organisationen
Byggeleder Asger Karstensen er netop startet hos os på DTU sagen. Læs nærmere
præsentation på side 22.
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Arbejdsmiljø - sikkerhed

v. Jan Stysiek

2019 endte samlet set med 1 arbejdsulykke og en ulykkesfrekvens på 8,2
(antal ulykker pr. 1 mill. arbejdstimer). Det er selvfølgelig en arbejdsulykke for
meget, og vi forventer at gøre det bedre i 2020, nemlig med 0 ulykker som
vores helt klare mål.
Efter 2½ mdr. i 2020:

Antal ulykker i 2020

Ulykkesfrekvens 2020

0

0

Vi har netop modtaget tre strakspåbud på en enkelt sag vedr. tunge løft af leca-blokke og
mørtelsække, samt arbejde tæt på kørevej. Påbuddene blev straks efterkommet og accepteret af Arbejdstilsynet. Man skal være meget på opmærksom på reglerne vedr. løft.
Samlet var det totale sygefravær for 2019 3,6% - en del højere end tidligere år.
Sygefraværet er desværre stadig højere end sædvanligt, uden der er en entydig forklaring
på dette.

C.C. Brun Entreprise A/S
Statistik over fravær 1/1-2020 - 16/2-2020
Timeløn uge 1-7

Registreret timer
Formænd
Smede
Jord & beton/maskf.
Tømrere
Gennemsnit 2020
Funktionærer
Gns. 2020 incl. Funk.
Gns.
Gns.
Gns.
Gns.
Gns.
Gns.
Gns.
Gns.
Gns.
Gns.

2019 incl. Funk.
2018 incl. Funk.
2017 incl. Funk.
2016 incl. Funk.
2015 incl. Funk.
2014 incl. Funk.
2013 Incl Funk.
2012 Incl. Funk.
2011 Incl. Funk.
2010 Incl. Funk.

Arbejdstimer
1.497
672
6.358
2.601

Samlet
antal
timer
1.497
672
6.691
2.705

11.128

Alm.
Sygdom
0,0%
0,0%
288 4,3%
104 3,8%

Arbejdsulykke
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Orlov,
Barn 1.
fleksjob eller
sygedag
§56 aftale
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
45 0,7%
0,0%
0,0%
-

Fravær
333
104

totalt
0,0%
0,0%
5,0%
3,8%

11.565

437

3,8%

392

3,4%

-

0,0%

2.693

2.812

119

4,2%

37

1,3%

-

0,0%

8

0,3%

13.821

14.377

556

3,9%

429

3,0%

-

0,0%

8

0,1%

117.020
119.169
123.329
139.334
207.360
175.428
112.175
114.731
111.442
110.103

121.409
122.048
128.208
146.089
214.430
179.243
116.411
117.365
113.840
112.130

4.389
2.879
4.879
6.755
7.070
3.815
4.236
2.634
2.398
2.027

3,6%
2,4%
3,8%
4,6%
3,3%
2,1%
3,6%
2,2%
2,1%
1,8%

3.666
2.046
3.016
4.754
5.714
3.601
3.388
2.296
1.957
1.422

3,0%
1,7%
2,4%
3,3%
2,7%
2,0%
2,9%
2,0%
1,7%
1,3%

44
221
89
742
378
111
50

0,0%
0,2%
0,0%
0,1%
0,3%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%

149
104
102
122
322
162
173
117
102
121
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0,0%

45

Fædreorlov
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,4%

-

0,0%

0,0%

74,00

2,6%

45

0,3%

74

0,5%

0,1%
404
0,1%
418
0,1% 1.650
0,1% 1.716
0,2%
144
0,1%
52
0,1%
223
0,1%
110
0,1%
191
0,1%
286

0,3%
0,3%
1,3%
1,2%
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
0,2%
0,3%

126
90
111
74
148
74
148
148

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%

-

Tilbudsafdelingen -

uddrag af tilbudsresultater

DTU Science Park, MC2

CCB

1.576.085

Ny restaurant, Stacy’s Næstved

CCB

7.595.000

Ny fjernkølcentral, Køge Sygehus

CCB
Elindco

Værkstedsbygning, Vej & Park

12.604.462
11.790.000

nr. 2
nr. 1

CCB

8.383.525

ordre

Bygningsarbejder, Infarm ApS

CCB

7.231.700

Fagentreprise, Xellia

CCB

1.229.800

Fagentreprise, Xellia

CCB

737.300

Fagentreprise, Xellia

CCB

620.635

Amagerværket, slambassin, HOFOR

CCB
Per Aarsleff A/S

6.698.300
6.385.420

Ombygning, Hørsholm, Umicore

CCB

9.070.600

Ny lagerhal, forplads m.m. Valsemøllen

CCB

13.146.500

Betonarbejder, Amerikavej

CCB

3.184.303

Betonarbejder, Marielyst Renseanlæg

CCB

3.255.000
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nr. 2
nr. 1

Igangværende byggesager

FAS, Roskilde

v. Jørgen Christensen

For en af vores samarbejdspartnere, Frede Andersen &
Søn A/S, er vi i gang med en
tagrenovering på mandskabsbygning og garage.
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LIFE

v. Abed El Aziz Ajaoui

Byggesagen LIFE (Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter) er udbudt i
fagentreprise og omhandler jord, beton og kloak.
Byggesagen er delt op i 2 etaper. Etape 1 omhandlede udgravning, fundamenter,
insitu kældervægge, terrændæk og indv. kloakarbejder. Vi er nu nået så langt at
etape 1 er udført og afleveret til CRH, som står for montage af betonelementer.
Trods vind og vejr afleverede Finn og sjakket etape 1
en uge før tid.
Betonelementerne er nu monteret og klargjort til
etape 2.

Vi er så småt opstartet på etape 2, som omhandler
fundamenter, terrændæk, tildækning af kældervægge/
udv. kloak, beton, ventilationskanaler samt ca. 10
meter høje insitu vægge.
Forskalling til insitu væggene på stue-1.sal beklædes
med finer grundet den fine B021 overflade, som er
påkrævet.
Væggene bliver en del af husets flotte Atrium, og
både bygherre og arkitekt ser frem til det færdige
resultat.
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Ll. Næstved Skole - tilbygning
v. Stefan B. Søgaard / Lars-Ole Andersen

På Lille Næstved Skole arbejder vi på en tilbygning til udskolingen 8.-9. klasse.
Bygningen bliver på ca. 1800 m² og projektet udføres i totalentreprise.
Vi har kæmpet mod vind og regn med at
blive klar til betonelementmontage i slutningen af uge 12.
Byggesagen har været plaget af den megen
regn der er faldet, men vi har holdt skruen
godt i vandet og alle knokler på for at holde
tidsplanen.
Vi har fået støbt fundamenter, lavet indvendig kloak og er godt i gang med at isolere,
armere og mure lecablokke samt det udvendige kloakarbejde.

I forhold til projektering er vi ved at være
færdige med projekteringen af hovedprojektet og kan snart koncentrere os fuldt
ud om udførelsesdelen.
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Park & Vej, Næstved - værkstedsbygning
v. Stefan B. Søgaard / Lars-Ole Andersen

For Næstved Kommune Park og Vej skal vi udføre en ny værkstedshal i hovedentreprise.
Der er i dag en eksisterende hal, der skal nedrives og efterfølgende skal vi
opføre en ny hal på ca. 630 m² med personalerum, omklædningsrum og værksted.

Vi har etableret byggefaciliteter og er så småt kommet i gang med nedrivningsarbejdet, hvilket
forventes at gå stærkt, så vi kan være godt i gang med jord og betonarbejdet inden udgangen
af marts.
Vi forventer at udføre jord, beton og kloak samt tømrerarbejdet i egenproduktion.
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DBI

v. Claus M. Jensen

På DBI er vi nu færdige med elementmontagen og apteringen er i fuld gang.
Testhallen blev afleveret til tiden. En fælles afstemt del-aflevering med en del
udskudte arbejder. Vi følger stort set stadig tidsplanen.
I og med vores egenproduktion er færdig, er vores ca. 10-15 underentreprenører
for alvor kommet på banen. Vi har indtil nu haft succes med formandsmøder og 5-ugersplaner.
Og det er dejligt at have Byggeleder-Far-Rashid tilbage - tillykke med lillemanden - i den hektiske hverdag med et større projekt, som hele tiden ændrer sig af mange årsager, og som nu
for alvor er i apteringsfasen og hvor vi om ikke så længe skal lægge slutspurten ind for at nå i
mål. Tidsplanen er noget presset kan vi godt sige.
Samtidig har vi nedrevet den eksisterende mellembygning og er nu i gang med at forhøje den,
så den passer ind med det nye, vi bygger. Dejligt at vores egne tømrere under Kaptajn JOC,
kan træde til når det brænder på.
Det udvendige belægningsprojekt er under forhandling og mon ikke vi kan lande dette også.
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DBI

v. Claus M. Jensen

LTK IT-Driftscenter

v. Michael B. Nielsen

IT-Driftscentret i Lyngby nærmer sig afslutningen og skal efter planen afleveres
1. april.
Skalmuring, tømrerarbejdet og malerarbejdet er afsluttet
Der mangler montering af sikringsdøre, og montage af stålfacader i kølegården.
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Vejleå, Energinet

v. Frank Nielsen

Efter over 2 års venten, hvor Rambøll og Albertslunds Kommune har snakket olieforurening, er vi igen opstartet på Vejleå Station i Høje-Taastrup.
På Vejleå Station har C.C. Brun udført
fundamentsentreprisen i forbindelse med etablering af transformerstation.
Søndergård Nedrivning har nu fjernet singles
og de gamle fundamenter og Arkil er opstartet.
De har boret sekantpæle ned i 5 meters dybde
i yderkanten af det forurenede område, og skal
derefter fjerne jorden indenfor pælene.
I øjeblikket er der sugespidsanlæg i gang for
at sænke grundvandet i området.
Når Arkil er færdige, kan vi få lavet de sidste
20 m kloak og få terrænreguleret.

St. Blangslev, Energinet

v. Frank Nielsen

For Energinet er vi i gang med en opgave
på Station Blangslev.
Der skal udføres fundamenter til 2 nye transformere, som skal erstatte nogle gamle transformere fra 50'erne.
De to fundamenter T11 & T12 udføres over
to omgange, da man ikke må lukke begge
transformere ned samtidigt.
Vi er nu opstartet på 2. etape.
Efter at Søndergård Nedrivning har fjernet
de gamle fundamenter og Carsten har fået
gravet ud, kan vi starte op på det nye fundament. Det skal bære den nye transformer på
150 tons.
Vi forventer at være færdige omkring Påske.
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DTU bygn. 301-309

V. Jette Leen Olsson / Ronnie Hansen
Renoveringsprojektet for DTU omfatter totalrenovering af i alt ca. 5.800 m2 nettoetageareal i B301 og renovering af 681 m2 i B309 samt ca. 800 m2 i B375.
I B301 etableres kontorområder, fællesarealer samt laboratorieområder, der for
størstedelens vedkommende etableres som kemilaboratorier. I B309 etableres hovedsageligt
værksteder samt lagerfunktioner, og B375 udføres laboratorier.
Arbejderne udføres i samarbejde med Rørbæk & Møller Arkitekter og EKJ Ingeniører.
Status, bygning 301
Bygningen er taget i brug, og brugerne er flyttet ind
med al deres udstyr. Vi har fortsat arbejder, som
ikke er afsluttet, herunder en rampe til handicapbrugere samt til transport af kemikalier, som helst
skal have et meget plant underlag.
Status, bygning 309
Vi er glade for, at vi også har fået lov til at udføre
opgaven med Nanomade projektet på 1. og 2. sal .
Nedbrydningsarbejder er tæt på at være afsluttet.
Nu pågår arbejder med etablering af nye dørhuller,
opsætning af gipsvægge, montage af lofter samt
andre bygningsarbejder. Installationsfagene er
ligeledes i fuld gang, samtidig med at projektering
afsluttes.
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DTU bygn. 375

V. Jette Leen Olsson / Harald Àarberg

Renoveringsprojektet med nye laboratoriefaciliteter for DTU ENERGY på 2. sal
og i taghuset, bygning 375 er afsluttet. Der blev afholdt afleveringsforretning den
26. marts 2020 efter 6 måneders intenst arbejde, hvor det lykkedes at komme i
mål, således at brugerne havde mulighed for indflytning til den aftalte tid.
Der har de sidste måneder været op til 25 håndværkere dagligt på pladsen, hvilket har givet en
del udfordringer med logistikken og planlægningen. Vi sætter stor pris på det gode samarbejde
og fleksibilitet, som alle har bidraget med, for at vi kunne komme godt i mål.
Vi er pt. i gang med afrigning af byggepladsen, ligesom de sidste fejl og mangler bliver udbedret. Vi har også fået lidt ekstraarbejder, som vi forventer afsluttet ultimo marts.
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Gl. Pumpestation, HOFOR

v. Jørgen Christensen

For HOFOR A/S skal C.C. Brun stå for renoveringsarbejder på Pumpestation
Kløvermarksvej.
Den gamle spildevandspumpestation er taget ud af drift, og den fredede bygning
skal afrigges og ryddes for installationer, så den kan anvendes til andet formål.
Eksisterende Ristebygning og Venturibygning nedrives. Bygninger og maskiner
skal miljøsaneres inden nedrivning.
Spildevand og overfladevand fra arealerne omkring pumpestationen bliver i dag ledt til den
gamle pumpestation. Der skal etableres nye forbindelser til det offentlige kloaksystem i stedet.
Grundet stor dybde på eksisterende ledninger, kræver dette etablering af en ny pumpebrønd.
For vores vedkommende betyder det omlægning af afløbsledninger, opfyldning af gl. ledninger, nye dræn og kloakledninger samt etablering af nyt regnvandsbassin.

Arealerne omkring pumpestationen skal renoveres, hvor vi skal udføre ny belægning samt
gartnerarbejde.
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Chr. Hansen PP

v/Michael B. Nielsen

Denne byggeopgave for Chr. Hansen i
Hørsholm omfatter en ombygning i bygning 1, Hørsholm, hvor der etableres et nyt
prototyperum samt pillefryserum.

Arbejdet med ombygning af de 2 lokaler på Chr. Hansen i Hørsholm har kørt i højeste
gear og det har været meget koncentreret med mange aktiviteter i gang samtidig.

Vi har ombygget den tidligere varemodtagelse,
så den nu kan rumme produktion.
En af opgaverne var blandt andet at høvle
40 mm af et eksisterende betondæk, og efterfølgende lave faldopbygning til fremtidige gulvafløb. Vi skal lave Epoxy gulve og har malet
lokalet.
Derudover har vi en del arbejde med hulboringer, og udskæringer i vægge for gennemføring af fremtidige installationer, til deres nye
procesanlæg.
Vores smede har været på taget og montere
stål-platform til et nyt ventilationsanlæg (se
også s. 20), og diverse forstærkninger af
vægge og dækelementer, for at vi har kunnet
skære og bore huller.
Opgaven udføres i storentreprise i
perioden december 2019 – april 2020.
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Snekkersten

v. Michael B. Nielsen

Snekkersten Vandværk nærmer sig sin afslutning, i hvert fald hvad angår bygningsarbejderne.
Vi er i fuld gang med slutrengøring indvendig samt opfølgning på mangellister.
Udvendigt arbejder Niels og Lars med belægninger og andet jordarbejde.
Vi fik i sidste uge tilsluttet de to rentvandsledninger, så vandværket er i princippet klar til at
levere rent vand til borgerne, der mangler dog
den sidste programmering og indkøring.
Vi har også fået sat gang i processen med nedrivning af det gamle vandværk. Inden den store
hammer kan sættes i gang, venter der et større
arbejde forude med at få afklaret omfanget af
miljøsaneringen, og få denne udført.

17

DTU Science Park

v. Jørgen Christensen

Opgaven for DTU Science Park på Kogle Allé er en facaderenovering, udført i
hovedentreprise og med ARCnordic A/S som rådgiver.
Eksisterende vinduesbånd er afrenset og malet.
Facaden er udført med Rockpanel og spejlplader i gavle på de eksisterende facader
(betonelementer).
Facaden er nu færdig og afleveret.

Valsemøllen

v. Jørgen Christensen

På Valsemøllen A/S i Køge har vi med
Jørgen Eriksen som rådgiver udført om
– og tilbygninger til kontor og kantine
med relaterede arbejder.
Bygningerne er nu færdige og afleveret
- og taget i brug.
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Nyt fra brolæggeren

v. Niels Nielsen

Så er vi i gang på Snekkersten Vandværk.
Belægningen består af 10 cm græsarmering og 30x60x8 fliser.
Arealet bliver rammet ind af en 40 m lang betonvæg/plint. Hvert element er 120
cm lang, 40 cm bred, 80 cm høj og vejer ca. 900 kg.
Langs med muren skal der sættes 30 stk. cykelstativer. Ikke fordi de ansatte cykler på arbejde,
men skoleklasser kommer og ser hvordan vandværket fungerer.
Langs bygningen er der sat sokkeldræn og for enden af belægningen sættes aco drain.

Den største udfordring har været at finde vandrørene ø 300 og ø 350 for høj og lav zone.
Den lave zone var der ikke rigtig nogle som vidste hvor lå henne. Så det var meget forsigtigt med gravemaskinen. Høj zone vidste vi nogen lunde hvor lå henne, ca. 4,5 meter
nede - men mellem kabler, gasrør og kloak.
Hvis vi fik revet hul på høj zone, ville der komme 1,2 millioner liter vand fra vandtårnet!
Så tror jeg ikke gummistøvlerne var lange nok. Men alt gik godt.
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Nyt fra lageret/smedeværkstedet

v. Jan Madsen

Herhjemme på gården er det meste af tiden for Hans gået med at male, og han
er snart færdig med at male den gamle elementfabrik indvendig. Hans er desuden så småt begyndt at gøre haven/pladsen forårsklar.
På maskinværkstedet har vi fået lavet årligt eftersyn af teleskoplæssere, niv. apparater
og rotorlasere, og vi skal i gang med det lovpligtige eftersyn af el-værktøj.
På smedeværkstedet har der været travlt i
det 1. kvartal af 2020.
Vi har udført flere forskellige opgaver på Chr.
Hansen i Hørsholm, bl.a. platform for ventilationsanlæg, som vejer ca. 4400 kg og som skulle
løftes ca. 8 meter op og ca. 20 meter ind på taget.
Det er siden sidst også blevet til udførelse af værn
med redningsopgang omkring ny stor lyskasse i
Gentofte, stålrammer for nyt depotrum på tagterrasse i Tåstrup samt diverse lejeplader til LIFE i
Lyngby.
Fremtiden ser også fornuftig ud. Vi skal i gang
med værn og fodspark for rampe på DTU, omforandringer af indgangspartier også på DTU, samt
færdiggørelse af ristedæk på Energinet i Blangslev.

Desuden er der flere spændende ting på
tegnebrættet, som vi håber bliver til noget.
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Firmabiler

v. Jan Madsen

Der har været lidt tvivl her på det sidste om hvad det indebærer, når man har
firmabil. Derfor vil jeg her kort ridse dette op.
- Som udgangspunkt udleveres/afleveres alle firmabiler på Ll. Skullerupgaard.
Bilerne udleveres rene og nyvaskede, og således skal de også afleveres igen.
- Der udleveres brændstofkort til Circle K´s stationer, hvor man i forbindelse med
tankning skal indtaste bilens kilometerstand.
- Den daglige vedligeholdelse m.h.t. oprydning i bil, tjek af motorolie, vask, service, syn
m.v. er helt og holdent føreren af bilens ansvar.
- Der skiftes om foråret til sommerdæk, og om efteråret til vinterdæk. Dette foregår også
her på Ll. Skullerupgaard i samråd med Jan Larsen. Der kan i enkelte tilfælde laves
aftale om, at bilskift foregår ude på pladsen.
I grove overtrædelse af ovenstående kan firmabilen inddrages.

Serviceværkstedet

v. Jan Larsen

Som nævnt i tidligere CCB Nyt, så kan det give lidt
udfordringer, når defekt værktøj bliver returneret til
værkstedet (f.eks. med afklippet stik som markering af at værktøjet er defekt).
For at gøre fejlsøgningen nemmere, har vi derfor
nu fået lavet en seddel, som udfyldes og fastgøres
til det defekte materiel/værktøj ved returnering til
værkstedet.
Ved det nært forestående el-tjek vil Jan Larsen
tage et antal sedler med og lægge i skurvognene.
Hvis der bliver brug for flere, kan disse rekvireres
hos Jan Larsen.
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Kalenderen
8. april 2020
14. april 2020

Mette Y. Pedersen - 50 år
Kim Rehne Pedersen - 60 år

Ferie & Feriefridage

I 2020 har virksomheden fastlagt afholdes af ferie således:
Feriefridag

22. maj 2020 (dagen efter Kr. Himmelfart)

Sommerferie

fra fredag d. 3. juli 2020 ved normal arbejdstids ophør
til mandag d. 27. juli 2020 ved normal arbejdstids begyndelse
(uge 28, 29 og 30)

Juleferie

fra onsdag d. 23. december 2020 ved normal arbejdstids ophør
til mandag d. 4. januar 2021 ved normal arbejdstids begyndelse

Personalenyt …….
Byggeleder
Asger E. Karstensen
Mit navn er Asger Karstensen. Jeg er 22 år og bor i Fensmark.
Jeg blev færdiguddannet som bygningsingeniør med speciale indenfor
konstruktion og udførelse i januar 2020 fra DTU i Ballerup.
Jeg er startet hos C.C. Brun pr. 16. marts og jeg starter med være på projektet DTU 301309 i Lyngby som byggeleder.
Min fritid bruger jeg bl.a. på at gå på jagt.
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Organisation C.C. Brun Entreprise A/S

Direktion
Jan Stysiek

Sekretær
Birgith Nielsen

Support
Mette Y. Pedersen

Adm. / økonomi
Bitten Helt
Tanja Rosenkvist

Entreprisedirektør
Jan Stysiek

Projektledere
Jørgen Christensen
Lars-Ole Andersen
Claus Jensen
Jette Leen Olsson
Dennis StentebjergCzuba
Byggeledere
Ronnie Hansen
Abed Ajaoui
Harald Áarberg
Stefan Bagge Søgaard
Rashid M. Sharifi
Michael B. Nielsen
Asger E. Karstensen

Tilbud
Henrik Skov
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Formænd
Finn Madsen
Frank Nielsen
Kim Rehne Pedersen
John Christensen
Morten Hansen
Carsten Christiansen
Thomas Dietz

Maskinførere
Kloaklæggere
Betonsjak
Tømrersjak

Brolægger
Niels Nielsen

Brolæggersjak

Kloakmester
Carsten Christiansen

Kloaklæggere

Servicearbejder
Per Rasmussen

Maskinsnedkeri
Servicearbejde

Materiel/lager
Jan Madsen

Lastbil m. kran
Materieludlejning
Maskinservice

Smedeformand
Jesper Vive Nielsen

Smede
Værkstedsarbejde
Ekstern montage

KONTAKT
C.C. Brun Entreprise A/S
Ravnstrupvej 67
4160 Herlufmagle

Telefon:
Mail:
Website:

57 64 64 64
ccbrun@ccbrun.dk
www.ccbrun.dk

_____________________________________________________________________________
Navn

Mobilnr.

Direktør/Entreprisedirektør Jan Stysiek ...... 20 69 09 67
Henrik Skov ................................................. 20 69 09 69
Jørgen Christensen ..................................... 20 69 09 53
Ronnie Hansen ........................................... 23 35 00 86
Abed Ajaoui ................................................. 20 69 09 65
Lars-Ole Andersen ...................................... 20 18 44 98
Harald Àarberg ............................................ 20 69 09 50
Claus M. Jensen .......................................... 23 25 00 86
Stefan Bagge Søgaard ................................ 61 62 06 23
Rashid M. Sharifi ......................................... 20 69 09 61
Asger E. Karstensen ................................... 61 50 92 18

Opkaldsnr. mobil

E-mail

.............. 427 ..................... js@ccbrun.dk
.............. 469 ..................... hs@ccbrun.dk
.............. 453 ..................... jch@ccbrun.dk
.............. 420 ..................... rh@ccbrun.dk
............. 426 ..................... aea@ccbrun.dk
.............. 400 ..................... loa@ccbrun.dk
.............. 416 ..................... ha@ccbrun.dk
.............. 419 ..................... cmj@ccbrun.dk
.............. 440 ..................... sbs@ccbrun.dk
.............. 402 ..................... rms@ccbrun.dk
.............. 401 .................... aek@ccbrun.dk

Administration
Bitten Helt .................................................... 20 22 40 53 ............... 410 ..................... bh@ccbrun.dk
Birgith Nielsen ............................................. 20 69 09 58 ............... 430 ..................... bn@ccbrun.dk
Tanja Rosenkvist ......................................... 40 91 16 00 ............... 422 ..................... tr@ccbrun.dk
Mette Yung Pedersen .................................. 20 69 09 81 ............... 421 ..................... myp@ccbrun.dk

Smedeværksted/lager
Jesper Vive Nielsen ...................................... 51 51 12 61 ............... 403 ..................... jvn@ccbrun.dk
Lars H. Henriksen /lastvogn ......................... 40 91 16 11 ............... 461
Jan Madsen ................................................. 20 69 09 64 ............... 407 ..................... jm@ccbrun.dk
Jan V. Larsen /servicevogn .......................... 20 69 09 59 ............... 404 ..................... jvl@ccbrun.dk
Formænd
Per Rasmussen ............................................ 40 40 64 70 ............... 414 ..................... phr@ccbrun.dk
Finn Madsen ................................................. 20 69 09 68 ............... 468 ..................... fma@ccbrun.dk
Niels O. Nielsen, brolæggerformand ............ 20 69 09 62 ............... 462 ..................... non@ccbrun.dk
Frank Nielsen .............................................. 40 78 66 66 ............... 466 ..................... fdn@ccbrun.dk
Kim Rehne Pedersen .................................. 20 69 09 57 ............... 457 ..................... krp@ccbrun.dk
John Christensen ......................................... 20 69 09 80 ............... 450 ..................... joc@ccbrun.dk
Morten Hansen ............................................. 20 69 09 55 ............... 455 ..................... mha@ccbrun.dk
Carsten Christiansen, kloakmester .............. 20 69 09 51 ............... 451 ..................... cc@ccbrun.dk
Thomas Dietz .............................................. 20 69 09 63 ............... 423 .................... td@ccbrun.dk
Øvrige
Hans Kristian Jensen, maskinfører .............. 20 69 09 54 ............... 454
Konsulenter
Jette Leen Olsson ....................................... 22 20 80 00
Dennis Stentebjerg-Czuba .......................... 23 30 52 56
Ole Raahauge Jensen ................................. 61 62 71 19
Kristian Lind ................................................. 40 13 62 02
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