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1. september 2008 overtog Strøm
Hansen den århusianske installa-
tions- og servicevirksomhed,
Teknikcentrum A/S; herunder også
Max Jensen i Horsens. Med overta-
gelsen binder Strøm Hansen ender-
ne på landet - eller nord, syd, øst og
vest - sammen. 

Tættere på vores kunder
Lige siden Strøm Hansen startede
som et enkelt installationsfirma i
1930, er virksomheden vokset støt
og roligt. I mange år har vi haft tre
afdelinger rundt omkring i landet; i
Nørresundby, Vejle og Rødovre.
Opkøbet af virksomheden i Århus-
Horsens-området (samt opkøb af en
mindre virksomhed i Hedensted tid-
ligere på året) er et led i en fortsat
stærk udviklingsstrategi, som hele
tiden bringer os endnu tættere på
vores kunder. 

Ekspertise, Erfaring, Entusiasme
Teknikcentrum A/S har to afdeling-
er; i Århus og i Horsens. Århusafde-
lingen blev grundlagt i 2006, mens
Horsens-afdelingen er et opkøb af en
75 år gammel 3. generations familie-
virksomhed, Max Jensen. Derfor

vi til hver en tid kan tilbyde vores
kunder de mest avancerede og for-
målstjenlige løsninger, de dygtigste
folk på opgaven - og naturligvis også
de bedste priser. I alle opgaver og på
alle niveauer.

Strøm Hansen binder enderne sammen
- den landsdækkende automations- installationsleverandør,
Strøm Hansen, udvider i det midtjyske
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rummer Strøm Hansens opkøb både
den nye virksomheds dynamik og
entusiasme (Århus) og den etablere-
de og velrenommerede virksomheds
erfaring (Horsens) - samt begges
ekspertise. Dette harmonerer smukt
med Strøm Hansens værdier: 

Ekspertise • Erfaring • Entusiasme
(mere om værdier side 2)

Intensiveret service 
og totalløsninger
Overtagelsen betyder, at Strøm
Hansen fremover kan tilbyde både
intensiveret service samt totalløs-
ninger, der baseres på samarbejder;
ikke blot blandt vores otte ind-
satsområder, men også mellem
vores tre eksisterende afdelinger i
Nørresundby, Vejle og Rødovre - og
fra 1. september altså også med
afdelingerne i Århus og Horsens. 

Effektfulde kundeløsninger
Alle afdelinger vil i fortsat højere
grad arbejde i en flydende integra-
tion, hvor de hjælper hinanden, og
hvor innovative løsninger udvikles i
et kontinuerligt kredsløb af kreativ
idéudveksling. Således sikrer vi, at

Strøm Hansens “Danmarkskort”,
september 2008



Nørresundby:
Sundsholmen 39  
9400 Nørresundby
Tlf. 9632 6000

Århus:
Sintrupvej 19A  
8220 Brabrand
Tlf. 8882 6263

Horsens:
Kattesund 13  
8700 Horsens
Tlf. 7562 2161

Vejle:
Karetmagervej 10A  
7100 Vejle
Tlf. 7642 5100

Rødovre:
Krondalsvej 8  
2610 Rødovre
Tlf. 4457 9300

Strøm Hansen er en landsdækkende
automations- og installationsleve-
randør, der udvikler og producerer
højteknologisk avancerede el- og
systemløsninger til nordiske virk-
somheder, hvor vi naturligt indtager
rollen som kompetente problemløse-
re. Vi beskæftiger ca. 200 ansatte og
vores primære forretningsområder
er: Automation og industriel IT;
Tavler; Service; Kommunikation;
Airport; Trafik; Entreprise og
Sikring. Foruden en alsidig vifte af
kompetencer, råder vi over både
solid praktisk erfaring og gedigen og
udviklingsmålrettet know-how.
Derfor kan vi til hver en tid løfte hele
opgaven omkring projektering,
installation samt drift og service af
et hvilket som anlæg indenfor bran-
chen. Til tiden - og til den aftalte
pris. 

Vores værdier
Strøm Hansen kan se tilbage på
næsten 80 års udvikling og frem-

Hvem er Strøm Hansen?

Strøm Hansens to direktører og ejere, Flemming Munk (tv) og Ole Korsholm
glæder sig til at komme endnu tættere på kunderne; nye som eksisterende

Ekspertise
- Vi er teoretisk veluddannede 

men har vores rødder i hånd-
værket.

- Vi er åbne og nytænkende, og vi
søger hele tiden at udvikle både 
praktisk og teoretisk viden. 

- Vi er dygtige købmænd og giver 
kunderne den bedste løsning til 
den bedste pris, som samtidig 
er lønsom for virksomheden 
Strøm Hansen.

Erfaring
- Vi har håndværket og de stolte 

traditioner liggende i blodet - og
bruger det til at skabe tryghed i 
opgaveløsningen. 

- Vi har en stærk markedsforstå-
else og evner at gribe de rigtige 
muligheder, når de byder sig. 

- Vi har en høj grad af troværdig-
hed og gør os umage for at 
skabe langvarige relationer til 
kunder og medarbejdere.

Entusiasme
- Vi er handlekraftige og kan ikke 

lade være med at udvikle vores 
job og vores opgaver.

- Vi værdsætter menneskers 
forskellighed og lader os inspire-
re af den.

- Vi har et stærkt fællesskab; vi 
hjælper hinanden og glæder os 
over kollegaernes succes.

Til sammen giver ekspertisen, erfa-
ringen og entusiasmen et sjældent
velfunderet arbejdsfundament, som
hele tiden bærer Strøm Hansen
fremad, og som vi glæder os til at
gøre brug af i fortsat højere grad.
Hos både eksisterende og nye
kunder.

Flemming Munk og Ole Korsholm,
september 2008.

gang. Det kan vi, fordi vi har en sik-
ker næse for fremadrettet og strate-
gisk rigtig tænkning - og ikke mindst
på grund af vores værdier, som ken-

detegner Strøm Hansen i det dagli-
ge, og som vi værner om og styrker
efterhånden, som vi udvikler os. Og
omvendt:

Strøm Hansens medarbejdere har
et stærkt fællesskab; vi hjælper
hinanden og glæder os over kolle-
gernes succes

www.stroemhansen.dk


