Kære kunde, underentreprenør,
leverandør og samarbejdspartner.

På vej ind i et nyt år, vil vi fra Trørød Entreprise A/S
gerne sige tak for samarbejdet i det forgangne år.
Vi har nu været i drift i lidt mere end 1 år, har fået en fantastisk start
og er blevet vel modtaget som nystartet virksomhed på byggemarkedet.
I 2018 har vi fået indfriet vores ambitiøse forventninger til omsætning og udført en langt
række projekter af den type og art vi strategimæssigt har planlagt at fokusere på.
Indtjeningsmæssigt forventer vi også et tilfredsstillende resultat og vi vil være i stand til at
konsolidere os yderligere, for at kunne fortsætte vores vækstmål.
I det forgange år har vi bl.a. udført renoveringsopgaver af boliger for Greve Boligselskab,
opbygning og renovering af kontorlejemål for Capital Investment og CBRE. På Operaen
har vi foretaget ombygning af nye indgange for Det Kongelige Teater og på Østerbro er vi i
færd med at foretage en gennemgribende renovering af Ryesgade Kollegiet.
Dette er kun få af de mange opgaver, som vi har løst i årets løb i vores entrepriseafdeling.
Vores tømrerafdeling og dygtige og kompetente tømrer, har foretaget om- og tilbygninger
af en langt række private boliger og fortsætter med at bidrage positivt til vores vækst.
Med indgangen til 2019, har vi en meget tilfredsstillende ordrebeholdning
og har samtidig flere spændende og interessante projekter at regne på.
Vi ser således lyst på det kommende år og vil fastholde vores strategi
med fokus med ombygnings- og renoveringsarbejder.
For at vi har nået vores mål til dato, vil vi gerne sige tak til alle vores kunder,
underentreprenører, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi takker for at blive
taget så vel imod og ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde i 2019.

På vegne af alle medarbejdere i Trørød Entreprise A/S
ønskes I hermed et godt nytår.

