
Hos AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører vil vi gerne 
takke for året, der er gået med ønske om et fremtidigt godt 
samarbejde i året, der kommer. Samtidig vil vi gerne benytte 
lejligheden til at fejre, at vi har modtaget Rødovre Erhvervspris 
2018 og Børsens Gazelle for tredje år i træk, hvor vi samtidig 
glæder os over en bæredygtig fremgang med en sund bundlinje.

2018 HAR VÆRET ET SPÆNDENDE ÅR FOR AB CLAUSEN
Vi ser tilbage på et 2018 som har stået i vækstens tegn. Det er 
med stolthed, at vi har introduceret AB Clausens Kompetencehjul, 
et tværfagligt samarbejde med specialiserede rådgivere, og 
noterer os spændende sager som value engineering på Rødovre 
Port, rollen som anerkendt statiker på 40.000 m2 i Carlsberg 
Byen samt spændende projekter i TRUST-regi, helhedsplan til den 
almene boligforening Gadehavegaard og store renoveringssager 
som Posthotellet, Fasangården og Oliebladsgade. Nybyg har taget 
fart og vi har blandt andet projekteret Trongården, 24.000 m2 
rækkehuse i Lyngby samt Baristarækkerne ved Irmabyen i Rødovre, 
rækkehusene Kongerækkerne på Amager samt Mørdruphave i 
Humlebæk.

Kom til julereception hos AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører

Vi vil gerne sige tak til kollegaer og samarbejdspartnere for året der gik og byde til reception på  
Valhøjs Allé 176, torsdag d. 6. december kl. 14 - 17.

Rådgivende Ingeniører A/S
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AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører
Valhøjs Alle 176, 2610 Rødovre
Telefon: 3030 8080
Mail: mail@abclausen.dk
CVR: 32934404

Bedst til konstruktioner

TORSDAG D. 6. DECEMBER
Torsdag d. 6. december kl. 14 – 17 slår vi dørene op for gode 

samarbejdspartnere, og vil ved samme lejlighed dele Bülow Lakrids 

– en AB Clausen tradition – ud til vores gode samarbejdspartnere. 

Her vil være lidt gode julesnacks samt drikke til ganen.

Tilmelding bedes ske senest onsdag d. 28. november via 
tilmeldingsformularen.  

Vi glæder os til at se dig på Valhøjs Alle 176, 2610 Rødovre!

Med venlig hilsen

 

Ammar Al-Temimi, adm. direktør

Medlem af TECH SAM GRUPPEN

Glædelig jul og godt nytår

Bedst til konstruktioner

https://abclausen.dk/julereception/

