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HMU A/S Velkommen

HMU A/S er en moderne entreprenørforretning hvor vi beskæftiger os med alle 
former for Bygge- og Anlægsarbejder.              
Firmaet blev etableret i 1991 af Jan-Iver Christiansen og i 2005 indtrådte Claus 
Roden Jensen som partner samt daglig leder.
HMU A/S har gennem årene udviklet sig således at der i dag ikke alene er focus 
på anlægsområdet men også på byggeri. 
HMU A/S har hjemme på Dalsagervej 19-21 i Hirtshals hvor vi har etableret 
os med bl.a. eget tømrer-/snedkerværksted, smedeværksted og administration. 
Endvidere har vi eget betonblandeanlæg samt miljøgodkendt genbrugsplads hvor 
vi modtager asfalt- og betonaffald.

Vi beskæftiger omkring 50 medarbejdere hvoraf flere 
har været med fra begyndelsen, hvilket betyder at vi i 
dag råder over mange forskellige kompetencer og kan 
trække på en ikke ubetydelig erfaringsmasse i firmaet.
Hvad enten opgaven er lille eller stor er HMU A/S altid 
parat til at fremkomme med et uforbindende tilbud.

Velkommen til HMU A/S - Byggeri og Anlæg for alle…

Claus Roden Jensen
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Anlæg
Jordarbejder: Vore erfarne medarbejdere udfører alle former for 
jordarbejder med moderne materiel. Vi løser store og mindre 
opgaver, der både omfatter de traditionelle og de mere specielle. 

Kloakarbejder: HMU A/S er autoriseret kloakmester med god-
kendt kvalitetsstyringssystem. Alle kloakeringsopgaver udføres 
af specialuddannede fagfolk, som er påkrævet for at opfylde alle 
krav til opgaven, udviklingen og gældende miljøregler. HMU 
A/S udfører også alle former spuling og slamsugning.

Betonarbejder: Vores specialuddannede medarbejdere sikrer, 
at vores betonarbejder er af høj kvalitet og lever op til kravene 
til udførelse og dokumentation ved betonkonstruktioner. Vi 
udfører alt i beton- og støbearbejder ved erhvervs- og boligbyg-
geri samt renovering og kajkonstruktioner.

Belægningsarbejder: HMU A/S udfører alle former for profes-
sionelle brolægningsarbejder. Fra en lille indkørsel til terrasser 
og de store arkitekttegnede specialopgaver.

Envidere er HMU A/S leveringsdygtige i mange typer belæg-
ningssten, fliser, grus m.m. til konkurrencedygtige priser.
 
Byggeri
HMU A/S er ligeledes det naturlige valg hvis du går i byg-
getanker. Vi udfører alle former for byggeopgaver i såvel fag-, 
hoved- som totalentreprise.
Vi har erfaringer fra en række større projekter hvor HMU A/S 
er med fra første streg på tegningen til aflevering af nøgle ved 
indflytning. 
Ved hoved- og totalentrepriser udfører HMU A/S selv jord-, 
kloak-, beton-, smede- samt tømrer/snedkerarbejdet i bygge-
projekterne.  Til øvrige fag anvendes altid velrenomerede lokale 
underentreprenører. Ved totalentrepriser samarbejder vi også 
med anerkendte arkitekter og ingeniører. 
Et af vores specialer er byggeri i Pir- og Purskumselementer for 
levnedsmiddelindustrien. 
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Ingen kunder er for store, 
ingen er for små...

Revisionsfirmaet
TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Læsøvej 5 . 9800 Hjørring . Tlf. 98 92 88 55

www.j-jeppesen.dk

Malerarbejde
Flydende epoxygulve

Dalsagervej 6 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 21 00

Hirtshals

Stærke samarbejdspartnere

Entreprenørforretning
Dalsagervej 19-21· DK-9850 Hirtshals

Telefon: 9894 4544
hmu@hmu.dk · www.hmu.dk

For yderligere information kontakt Claus Roden Jensen
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