
Alléhusene Skanderborg Bakker - Håndværker anbefalinger 

 

Fag:   Brolægger/anlægsgartner 

Udført arbejde: Belægning 

Navn på håndværker:  Peter Hjorth 

Kontakt oplysning: http://dengronnemand.dk/kontakt  

Anbefaling:  Ja i høj grad, han er meget grundig og ærlig omkring det der 
kan/skal laves. 

Hus nr.:  255 

Fag:   Håndværker 

Udført arbejde: Fuger i vinduer og døre 

Navn på håndværker:  Jesper 

Kontakt oplysning: jmfugeservice@gmail.com 

Anbefaling:  Super arbejde og fair pris. 

Hus nr.:  115 

 

Fag:   Tag  

Udført arbejde: Lapning af mindre huller omkring taghætte og overlapninger der 
skabte vandindtrængen i værelse 

Navn på håndværker:  Skantag, Viby 

Kontakt oplysning: 40525835   

Hus nr.:  319 

Fag:   El 

Udført arbejde: Indendørs el-arbejde ifm ombygning i stueetage. Bl.a flytning af 
kraftstik til ovn. 

Navn på håndværker:  Hessellund El, Solbjerg 

Kontakt oplysning: 86542911   

Hus nr.:  319 

 

Fag:   VVS 

Udført arbejde: Flytning af toilet/kloak i stuen. Opsætning af væghængt toilet. 

Navn på håndværker:  Tebstrup VVS, Tebstrup 

Kontakt oplysning: 86538345 

Anbefaling:   

Hus nr.:  319 
 

Fag:   Akustikplader 

Udført arbejde:  Gør-det-selv og køb dem gennem et byggemarked evt gennem 
håndværker. Ca 100 kr billigere per plade. Mærke Ecophon 
(tykkelse 20-40 mm) 

Hus nr.:  319 
 
 

http://dengronnemand.dk/kontakt


Fag:  Håndværker 

Udført arbejde:  Afslibning og lakering af køkkenbord, reparation af ovenlysvindue, 
montering af ny køkkenvask og kogeplade.  

Navn på håndværker:  Tømrermester Steen Hansen 

Kontakt oplysning: Hovedgaden 28, 8740 Brædstrup, Telefon 75 67 10 04 

Anbefaling:  Arbejder effektivt, og har øje for flot finish. Priserne virker 
retfærdige. Kan anbefales.  

Hus nr.:  145 
 

Fag:  Håndværker 

Udført arbejde:  Skift af håndtag og beslag på terrassedør (vippe/skydedør) kan 
udføres selv 

Kontakt oplysning: Reservedele kan bestilles på Skandi.dk - kontakt Lillian Hjortnæs 
LH@skandi.dk hvis produkterne ikke er på webshoppen 

Anbefaling:  Priserne ligger i den høje ende og varerne kan evt. bestilles på 
tyske webshops til en lavere pris 

Hus nr.:  145 
 

Fag:  Håndværker  

Udført arbejde:  Udbedring af pudsskader 

Navn på håndværker: HUJ 

Kontakt oplysning: Christoffer Bang, cba@huj.dk 

Anbefaling: Virker professionelle i deres arbejde. Men det bør overvejes at 
koordinere udbedring mellem flere husstande, da der faktureres 
for transporttid fra Auning selvom det måske kun varer 30 
minutter at reparere skaden. Kan anbefales.  

Hus nr.:  145 

 

 

Fag:  Håndværker  

Udført arbejde:  Rep af facader 

Navn på håndværker: MURERHUSET / AARHUS FACADERENOVERING 

Hus nr.:  241 

 

Fag:  Håndværker 

Udført arbejde:  Entre og trapperum 

Navn på håndværker: Tømmer Sten Hansen 

Kontakt oplysning: 75671004/40206004 

Anbefaling:  Han har omforandret vor entre til mere plads - låge til rum under 
trappen - lavet ny inddækning på rammen til loftlys så regn/blæst 
bliver ude. Ali i alt godt håndværk - hurtig og go kvalitet og prisen 
ok. 

Hus nr.:  143 

 

 

 

Fag:   

http://skandi.dk/
mailto:LH@skandi.dk
mailto:cba@huj.dk


Udført arbejde:   

Navn på håndværker:  

Kontakt oplysning:  

Anbefaling:   

Hus nr.: 


