
– kvalitet og ordholdenhed

Aalborg Kommune
Skabelse af GAME Streetmekka Aalborg.  

Forvandlet til et asfalteret gaderum under tag.  
Arbejdet er udført i totalentreprise.

”Kunsten”, Aalborg
Storentreprise med renovering af facaden 
og indvendige døre. Udførelse af ny 
tagdækning, etableret DAMPA-lofter i 
overdækket p-areal.

Kronhjorten Støvring
Opførelse af 33 rækkehuse for LPS.
Udført i underentreprise.

Bryggergaarden, Nørresundby
Renovering af tag og facader. Udført i 
hovedentreprise for AaK Bygninger.
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PPallisgaard A/S  
– Stolte byggetraditioner 
gennem 100 år
Da min driftige forgænger Chr. Pallisgaard startede sit tømrerfirma i 1917, var det med  
en ambition om at levere tømrerarbejde af den højeste kvalitet til den aftalte tid og til den rigtige 
pris. Siden er meget vand løbet i åen, men det er stadig Chr. Pallisgaards værdier og visioner, 
som er indbegrebet af Pallisgaard A/S den dag i dag.

I dag er Pallisgaard A/S et veletableret byggefirma med over 70 medarbejdere og en 
engageret ejerledelse og medarbejderstab, der hver dag går på arbejde for at gøre  
en forskel for en lang række kunder. Vi er stolte af det, vi laver – og det gennemsyrer alle 

Aalborg Rådhus
Renovering af tagkonstruktionen, udført i hovedentreprise.
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Aalborg | Tlf. 98 18 72 00 | beierholm.dk

  God rådgivning er 
           en vigtig del af vejen 
               til sund vækst

Karlskogavej 14  ·  9200 Aalborg SV
Telefon: 70 20 17 33

adm@ia-vvs.dk  ·  www.ia-vvs.dk

Opførelse af BOXIT og Escot-domicilejendom, Østre Alle, Aalborg 
Ejendommen indeholder 15.122 m2 Boxit, 3. 166 m2 kontorhotel og 1.280 m2  
kontor til Escot og BOXIT. Arbejdet er udført i fagentreprise for BOXIT.

Aalborg | Tlf. 98 18 72 00 | beierholm.dk

  God rådgivning er 
           en vigtig del af vejen 
               til sund vækst

aspekter af vores arbejde. Vi sætter altid kvalitet og ordentlighed i højsædet – uanset om det 
drejer sig om opførelsen af nye boliger og ejendomme, renoverings- og ombygningsopgaver 
eller restaurering af fredede bygninger, såsom Jens Bangs Stenhus og Aalborg Rådhus. 

Når kunder spørger mig, hvad vores ambition er, så lægger jeg ikke fingrene imellem: Kvaliteten 
af vores arbejde må aldrig nogensinde være til diskussion. Fra entrepriselederen til tømreren på 
pladsen vil du som kunde mærke, at vi strækker os nærmest til det uendelige for at aflevere et 
færdigt byggeri, som alle parter kan være stolte af. Det opnår vi gennem ærekærhed, åbenhed og 
ordentlighed – præcis som det var, da Chr. Pallisgaard slog de første søm i for over 100 år siden.  

Hos Pallisgaard A/S har vi rigtig meget på hjerte. Derfor har vi i denne brochure forsøgt at 
indkapsle fortællingen om, hvem vi er, og hvordan vi arbejder. Rigtig god læsning.

Adm. direktør og indehaver 
Mogens Jørgensen

Karlskogavej 14  ·  9200 Aalborg SV
Telefon: 70 20 17 33

adm@ia-vvs.dk  ·  www.ia-vvs.dk
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Hos Pallisgaard A/S tæller vores kunder alt fra store erhvervsvirksomheder til 
kommuner, boligforeninger og private husstande. Vores projektportefølje er stor 
og involverer både nybyggeri, renoveringsopgaver og restaurering af fredede 
ejendomme, hvor gamle håndværkstraditioner holdes i hævd. Entrepriseopgaverne 
kan specificeres i henholdsvis fagentreprise, storentreprise, hovedentreprise 
og totalentreprise, hvor vi i alle tilfælde har tømrer- og snedkerarbejde som 
egenproduktion. 

For os er præcis byggestyring afgørende i enhver type opgave. Vi ved, at vores kunder 
har brug for en effektiv og gnidningsfri byggeproces, og derfor er det vores ansvar at 
opretholde en høj produktivitet, hvor fejl holdes på et absolut minimum og allerhelst 
undgås. 

Gennem drøftelser med bygherrer, rådgivere og underentreprenører organiserer 
vi alle etaper af arbejdet på byggepladsen, så vi kan sikre effektive processer og 
fordelagtige arbejdsforhold for alle involverede. Det tror vi på skaber et færdigt 
projekt, hvor der ikke er blevet gået på kompromis med kvaliteten.

Med grundighed og ordholdenhed sikrer vi en transparent proces, hvor der tages 
hånd om eventuelle fejl og udfordringer, så de ikke får konsekvenser for det færdige 
projekt. Vi ved godt, at vi ikke selv har alle løsningerne, men vi ved samtidig 
også, hvilke specialister vi skal inddrage til at løse den konkrete udfordring, vi 
står overfor.

I Pallisgaard A/S er vi først i mål med vores  projekter, 
når vi har fået tingene til at lykkes. 

Opgaverne varierer  
– værdierne består

Karlskogavej 16 · 9200 Aalborg
Telefon: 98 14 19 00
mail@blikogvvsaalborg.dk · www.blikogvvsaalborg.dk
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Himmerland Boligforening, Comfort House
Hovedentreprise med udskiftning af  

facadepartier og renovering af let facader.

Nordkraft, Aalborg
Ombygning af ca. 15.000 m² af det gamle kraftværk til et nyt  

kulturcenter indeholdende bl.a. Skråen, Biffen, Aalborg  
Kunst skole, Dreamhouse, DGI, m.fl. udført i fagentreprise.
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Pallisgaard A/S er et ejerledet byggefirma. Det betyder, at vi er ekstra ærekære 
omkring vores arbejde. Det betyder også, at der er håndfast handling bag ordene, 
når vi siger, at vi vil gøre en forskel gennem hele projektet. 

Vores organisation bygger på  et fundament af stor erfaring og tværfaglige 
specialistkompetencer. Tømrermester Mogens Jørgensen blev udlært i firmaet 
i 1983 og er i dag administrerende direktør, mens medejere Mads Olesen, Rune 
Borregaard og Rasmus Pedersen sammenlagt har over 30 års anciennitet i firmaet.

Samarbejd med en  
organisation, der går en 
ekstra mil for dit projekt

Vi laver alle former for murerarbejde samt 
klinker / flisearbejde i høj kvalitet!

Murermester 
B. Pedersen

Rosenvænget 20 · 9400 Nørresundby 
Tlf.: 22 42 49 90 · info@mmbp.dk

Tarmvej 1 · 9220 Aalborg Ø 

Tlf. 98 14 99 90
mail@erikfals.dk · www.erikfals.dk
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Malerfirma A/S

Følfodvej 28 · 9310 Vodskov

Tlf.: 21 22 39 93
info@maler-hals.dk · www.maler-hals.dk

Vi tror på en flad organisationsstruktur, hvor holdånd og tætte arbejdsrelationer 
er de største drivfaktorer. Derfor har ejerledelsen og projektlederne sin daglige 
arbejdsgang på både kontoret og byggepladsen, så kommunikationsvejene mellem 
medarbejdere og samarbejdspartnere forbliver korte, præcise og overskuelige.

Foruden vores mange faste medarbejdere beskæftiger vi mellem 12 og 14 lærlinge, 
som alle er tilknyttet en lang række af vores projekter. Vi ser det som et naturligt 
og vigtigt ansvar at bidrage til at uddanne fremtidens arbejdskraft ved at lade vores 
lærlinge få erfaring med en bred vifte af opgaver. Det er til glæde for branchen, 
næste generation af håndværkere og ikke mindst os selv.

Jens Bangs Stenhus
Tag lavet af  

egetræsskiffer.

Kystvejen 50, Nørresundby
Gennemgribende renovering af  
1500 m² gammel trælasthal til 

materieludlejningsfirmaet GSV for 
Mogens Daarbak Ejendomme A/S.  

Arbejdet er udført i totalentreprise.
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For os er ord intet værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Som branche har 
vi desværre nogle ridser i lakken i relation til kvalitet, ærlighed og tillid. Som 
et velrenommeret byggefirma ønsker vi at gå forrest og modbevise de negative 
associationer. Det sker dagligt gennem en arbejdsindsats, som bærer præg af høj 
moral, etik og ærlighed. 

Heldigvis har vi en lang række gode kunderelationer i bagagen, som oftest bygger 
på mangeårige samarbejder. Det minder os om, at det arbejde, vi leverer, skaber 
værdi for vores samarbejdspartnere. 

Tilfredse kunder  
er gode kunder

Hammervej, Vodskov
Opførelse af gård med 1000 m2 
stuehus, 1200 m2 hestehal og 
1200 m2 maskinhal. Arbejdet  
er udført i fagentreprise.
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Pallisgaard har vist, at et sundt samarbejde er vejen 
til gode processer og gennemarbejdede projekter. 
Samarbejdet bliver prioriteret højt, hvilket afspejler 
sig i en god og positiv dialog, hvor de bedste løsninger 
er blevet fundet i fællesskab med os som bygherre.

Vores erfaringer med Pallisgaard er præget af et tillidsfuldt 
samarbejde, hvor projektet og processen er løftet med en 
stor ansvarlighed og grundig tilgang til opgaven. Der 
betyder, at aftaler bliver respekteret til fulde og med øje 
for de elementer, der skaber mest værdi for projektet 
og os som bygherre. Dette indtryk afspejler sig i alle 
medarbejdere, vi har mødt hos Pallisgaard. Lige fra 
projektlederen til den nyeste lærling på pladsen, som alle 
har indgået i et respektfuldt og eminent samarbejde.

Kirstine Falk, Aalborg Universitet

Vi har aldrig lagt skjul på, at stærke interne og eksterne 
relationer skal skabe resultater, der løfter vores projekter 
til et højere niveau. Det synes vi også, at flere af vores 
referencer tydeliggør: 

Se mere på:
WWW.HLRENT.DK

HL RENT ApS har altid fokus på mil-
jø, bæredygtighed og genanvendelse i 
sin arbejdsgang med NEDBRYDNING 
og RENGØRING. I år 2019 sparede HL 
RENT ApS samfundet for 455,17 tons 
CO2-udledning. Denne besparelse opnå-
ede vi ved at udføre selektiv nedrivning 
og omhyggelig sortering, hvilket har sik-
ret, at sammenlagt 1116 tons træ, mur-
sten, gips, glas, isolering og tagpap blev 
sendt til genbrug eller genanvendelse.

HL RENT ApS lægger altid stor vægt 
på at udføre nedrivning og at håndtere 
farligt og forurenet byggeaffald korrekt 
i henhold til lovgivningen. Ligeledes ved 
rengøringsopgaver er miljøets hensyn 
vægtet højt. Når I vælger HL RENT ApS, 
er I garanteret, at arbejdet udføres ef-
ter gældende lovgivning, og at affaldet 
bortskaffes forsvarligt, således at farli-
ge stoffer ikke spredes i naturen.

Klostermarken
Opførelse af 450 m² villa i 
Hasseris, Aalborg. Arbejdet 
er udført i underentreprise.

Vor Frue Kirke, Aalborg
Udskiftning af kirkegulvet og restaurering 
af kirkebænkene. Udført i fagentreprise.
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Vejgaard Bymidte
Renovering af 2000 m2 tag udført i hovedentreprise.

Nordre Ringvej 9   ·   9760 Vrå   ·   Tlf.: 98 98 16 75
info@ventisol.dk   ·   www.ventisol.dk

Regionsvinder af 
bæredygtighedsprisen
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Pallisgaards tilgang til opgaven var præget af professionalisme. 
Vi oplevede en åben og ærlig kommunikation, proaktivitet 
og stor vilje til at yde den ekstra indsats, der skulle til for at 
komme i mål med den rigtige løsning. Ved udfordringer i 
projektet havde Pallisgaard også altid en konstruktiv tilgang. 

Jakob Bro Nielsen, NEAS Energy

Pallisgaard strækker sig langt for at aflevere projektet 
til tiden og sikrer sig, at alle når i mål med deres 
opgaver. Samtidig spiller de med åbne kort, hvilket har 
gjort det nemt at finde en gylden mellemvej, hvor alle 
involverede i projektet er tilfredse med resultatet. 

Poul Tang, Knudsen & Østergaard

Man har en klar fornemmelse af, at Pallisgaard 
altid ønsker det bedste for projektet. Det er 
min oplevelse, at de prioriterer at overholde de 
økonomiske og tidsbestemte betingelser, men 
sætter en mindst lige så stor ære i at levere et 
ordentligt projekt, som alle kan være tilfredse 
med. Derfor har de også min klare anbefaling.

Brian Hansen, AaK Bygninger

Nedbrydning og miljøsanering

Nordjysk Nedbrydning ApS har speciali-
seret sig i nedbrydning og miljøsanering. 

Det betyder, at vi kan klare en hvilken 
som helst opgave, stor som lille.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Gammel Viborgvej 35 · 9230 Svenstrup J

Telefon: 29 21 83 04
kk@nordjyskned.dk · www.nordjyskned.dk

Vor Frue Sognegård, Aalborg
Renovering af bindingsværk.

Jens Bangs Stenhus, Aalborg
Tagudskiftning, facaderenovering, indvendige  
ombygninger og løbende vedligeholdelse.
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Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Ø · Tlf.: 60 12 80 00 · info@pallisgaard.dk · www.pallisgaard.dk
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Invita & uno form Aalborg
Stenbukken 11 | 9200 Aalborg

Pallisgaard A/S domicil, Kaolinvej 8, Aalborg


