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NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE SIDE 2 

Akelejehaven, Middelfart 

- afleveret til bygherren  

Fænøsund, Middelfart 

- afleveret til bygherren  



NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE SIDE 3 

Coronastatus - version 16  

Coronaen er nogenlunde på afstand, det rumsterer stadig i Shanghai/Kina, vi håber ikke at det ”rammer os igen” 

med nedlukninger m.v. 

DERFOR skal vi stadig fokusere på følgende: 

• Holde afstand 

• God håndhygiejne 

• God skurvognshygiejne - egen oprydning/rengøring - sig til hvis I mangler ”grej” til dette. 

• Arbejde i vores egne ”små håndværkergrupper”  

• Efter arbejde - tag hjem og pas på familien. 
 

Hvis I mangler håndsprit, mundbind mv. så sig til - vi har det stadig på lager. 

Det er derfor stadig vigtigt, at vi husker at spritte af og holde afstand. 

  
 

Ukraine krigen - version 3  

Der er stadig voldsom turbulens både på leveringssikkerheden og priserne på de enkelte råvarer, vi handler på ”dag 

til dag priser” på bl.a. armeringsstål og gulvisolering. 

Nu kan vi begynde at mærke konsekvenserne både på tilbuds og ordre siden, processerne er ved at gå ned i gear 

nu. Bl.a. projektet Stablen i Horsens er blevet udsat på ubestemt tid pga. konkurs og prisstigninger, en fin opgave vi 

skulle have været i gang med lige efter sommerferien - men desværre udsat/aflyst af bygherren. Vi er også billigst 

på et projekt ved Hedensted Vandværk, men det er også ”for dyrt” er meldingen fra bygherren. 

Velux i Kolding 
- støbning/pumpning af 400 m3 beton 
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EJ A/S 50 års jubilæumsreception 

Lidt billeder fra receptionen d. 20. maj 

Der blev indsamlet ca. kr. 52.000,- til sociale formål - fantastisk. Den omtalte tur til Legoland for de ukrainske kvin-

der og børn afvikles d. 22. juni 2022. Tak for opbakningen fra jer alle. 
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Medarbejdernyt 

Vi har taget afsked med: 

Niels Kristian Madsen - beton-/struktør 

 

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Næste møde er d. 13. juni 2022 - afholdes på pladsen ved Padelcenter Vejle.  

Se medsendte dagsorden. 

 

Byggesager på vej 

 Konstant - Ny transformerstation, Palsgaard Juelsminde - jord-, kloak-, beton-, tømrer-, maler-, og epoxyar-

bejde. 


