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Overballe, ledere af den ny
afdeling i Århus samt
Flemming Munk og Ole
Korsholm, ejere af og
direktører i Strøm Hansen.

Strøm Hansen udvider igen i Århus

- den landsdækkende automations- og installationsleverandør,
Strøm Hansen, styrker service-segmentet i Jyllands hovedstad
For at styrke aktiviteterne i
Århus-området, og som en del af
en stærk udviklingsstrategi, har
Strøm Hansen, pr. 29. juni 2010
overtaget den århusianske installations- og servicevirksomhed,
Århus El-service.
Strøm Hansen startede som et enkelt
installationsfirma i 1930 – og er vokset støt og roligt lige siden. I mange
år havde Strøm Hansen tre afdelinger i hhv. Nørresundby, Vejle og
Rødovre. Siden 2008 har Strøm
Hansen også opereret ud fra afdelinger i Århus og Horsens – og i de to
år der er gået, har vi oparbejdet
vores Entreprisesegment ganske
kraftigt i især Århus. Blandt andet
har vi udført store entrepriseopgaver
for Skejby Sygehus, Arla Foods,
Samtank og Bilka (se bagsiden) – og
har flere spændende entrepriseprojekter i støbeskeen.
Service og fuld etablering
For Strøm Hansen er tiden nu inde til
at udvide igen og etablere os fuldt
ud i Århus. Vi ønsker nemlig at give
vores entreprisekunder – samt nye
kunder - mulighed for at benytte sig

af Strøm Hansens Service-segment
også - og med tiden også af vores
Automation & Industriel IT segment.
Derfor har vi opkøbt en ny afdeling i
Århus, hvorfra vi vil implementere
Service-segmentet overfor vores
Århusianske kunder:
Stærk medspiller til totalløsninger
Århus EL-service har eksisteret i 40
år og har udført service indenfor elrelaterede opgaver, VVS, hvidevarer,
video og alarmer samt datateknik.
Strøm Hansen har valgt at videreføre
og udvikle servicedelen fra Århus
EL-service. Hermed styrker vi vores
service-segment i området betydeligt, og vi ser frem til at kunne indtage rollen som en endnu stærkere
medspiller overfor århusianske virksomheder og institutioner – og til at
kunne bistå disse fuldt ud med vores
kompetencer.
Yderligere betyder forstærkningen i
Århus, at det tætte samarbejde mellem både Strøm Hansens 7 segmenter og 5 afdelinger i Nørresundby,
Århus, Horsens, Vejle og Rødovre vil
blive styrket; afdelingerne vil i fortsat højere grad kunne samarbejde
og supplere hinanden. Således sikrer

vi, at vi til hver en tid kan tilbyde
vores kunder de mest avancerede og
formålstjenlige (total)løsninger, de
dygtigste folk på opgaven - og naturligvis også de bedste priser. I alle
opgaver og på alle niveauer.
Samme adresse
Strøm Hansens nye adresse i Århus
er Århus EL-service’ hidtidige adresse på Oktobervej 41, 8210 Århus V.
Velkommen hos Strøm Hansen i
Århus.
Strøm Hansens syv indsatsområder
er: Service; Entreprise; Automation
og industriel IT; Tavler; Airport;
Trafik og Sikring. Se mere om Strøm
Hansen på www.stroemhansen.dk

www.stroemhansen.dk

Strøm Hansen ombygger Bilka i Tilst
– og optimerer varehusets energiforbrug
daglige kunder - og på samme tid
flytte, udskifte og ombygge butikkens ca. 50 el-tavler, som forsynes
fra fire store transformere placeret i
bygningen. Et professionelt team af
montører fra Strøm Hansen har dog
med smidighed, planlægningstalent
- og sans for at gøre sig næsten
usynlige - løst opgaven til UG.

En af Strøm Hansens mænd monterer speciallys i den ny afdeling for
drikkevarer
Dansk Supermarked har deltaget
i Klima- og Energiministeriets
kampagne ”1-ton (CO2) mindre”.
Blandt andet derfor har DSM
iværksat en række initiativer, der
skal mindske udslippet af CO2;
f.eks. energibesparende renoveringer
af
varehuse.
Strøm
Hansens ombygning af Bilka i
Tilst skete således med energioptimering som platform

samt ved alle flugtveje. Derudover er
både produktionskapacitet (Bageri,
Slagter, Quick Food / Bistro og
Delikatesse m.fl.) og lagerfaciliteter
blevet moderniseret og udvidet.
… med spændende udfordringer
En af de største udfordringer for
Strøm Hansen har været at få butikken til at fungere godt overfor de

Fleksibel og løsningsorienteret
Strøm Hansen har projekteret, designet og implementeret alt el på opgaven, som vi har udført i tæt samarbejde med Dansk Supermarked og
Raunstrup Entreprise A/S i Århus.
Opgaven har været meget spændende: Rent fagligt er det altid en
udfordring at ombygge et ældre
varehus. Men også organisatorisk,
logistisk og kommunikationsmæssigt
har Strøm Hansen, helt hen til deadlines, arbejdet fleksibelt og løsningsorienteret i ønsket om at imødekomme tidsrammer, uforudsete hændelser og krav og ønsker fra de mange
andre implicerede i projektet.
Renoveringen påbegyndtes i november 2009 og stod færdig i august
2010. Udover renoveringen ser Strøm
Hansen frem til også at løse opgaver
i samarbejde med Bilka i Vejle,
Kolding, Hundige og Aalborg.

Efter 40 år i det samme varehus
ønskede Bilka i Tilst at renovere
store dele af salgs-, produktions- og
lagerområderne. Butikken skulle
bringes helt up-to-date og fremstår i
dag som topmoderne varehus; lige
fra indretning til farvevalg. Samtidigt
skulle energiforbruget optimeres,
hvorfor der f.eks. er brugt energibesparende teknologi til armaturer og
lysstyring.
Gennemgribende opgave …
Strøm Hansen har med projektet løst
en stor installationsopgave, hvor vi
har berørt det meste af huset. I
butiksarealet er ca. 1800 armaturer,
alle stikkontakter, EDB installationer
samt store dele af speciallyset blevet
udskiftet. Desuden er el-installationerne udskiftet og bragt op til gældende standard. Strøm Hansen har
også etableret et komplet nyt sikkerhedsbelysningsanlæg i hele butikken
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