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Vejle

STB Byg har sikret sig
opgaver for næsten
300 millioner kroner

LASTBIL STJÅLET - Natten til søndag blev der stjålet en lastbil fra en parkeringsplads på Finlandsvej. Politiet oplyser, at
der er tale om en hvid Iveco lastbil med registreringsnummeret AD 64 048.

sora@vafo.dk

Blandt de projekter, hvor
STB Byg har udført i total-,
hoved- eller fagentreprise i
2013 er opgaver på Aabenraa Sygehus og det nye multimediehus og borgerservice, Dokk1, på havnefronten i Aarhus. Det er opgaver,
der fortsætter i 2014 og til
dels også i 2015.
- På Aabenraa Sygehus er
vi i gang med en opgave på
akutsygehuset, der slutter i
august 2014, og så har vi en
entreprise på byggeriet af
psykiatrisk hospital i Aabenraa, der varer frem til april/
maj 2015. Vi skal også bygge
rådhuset i Varde, hvor vi
bygger et nyt rådhus på det
eksisterende fundament.
Det er en opgave, der strækker sig frem til april/maj
2015, og vores entreprise på
Dokk1 i Aarhus varer frem til
årsskiftet,
siger
Jens
Winther.
De nævnte opgaver er på
50-90 mio. kroner hver, og
samlet har STB Byg en or-

en 26-årig mand fra Vejle noteret på bødeblokken, da
også han provokerede til
slagsmål.
Endelig fik en 21-årig
mand fra Horsens og en
22-årig mand fra Vejle bøder, da de kl. 05.35 ville op
at slås med hinanden.
Hver af de fire mænd kan
se frem til en bøde på 1500
kroner.

SPARKEDE DØR IND - To mænd blev lørdag kl. 22.17 set forsvinde i løb fra Valdemarsgade i forbindelse med et indbrud
i et kælderrum. Døren til kælderrummet var blevet sparket
ind, men der er tilsyneladende intet stjålet. Der er ingen
nærmere beskrivelse af de to mænd.

Af Søren Rahbek

Stor ordrebeholdning

VEJLE - I løbet af et kvarter
lørdag morgen skrev en politipatrulje fire bøder til unge
mænd, der forsøgte at komme i slagsmål på Dæmningen.
Den første bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen kom kl. 05.20, og
den gik til en 23-årig mand
fra Bredsten.
Kort efter - kl. 05.24 - blev

Fra politiets døgnrapport

STB Byg A/S kom
ud af 2013 med
et overskud på
4,9 mio. kroner

VEJLE - STB Byg A/S i Vejle
har leveret, hvad direktør
Jens Winther kalder ”et tilfredsstillende resultat” for
2013.
Det dækker over et overskud efter skat på 4,9 mio.
kroner - en fremgang på 1,9
mio. kroner i forhold til
2012.
Det er især STB Bygs projektafdeling, der bidrager til
indtjeningen og omsætningen, mens selskabets tømrerforretning og værksted
gav mindre underskud i
2013.
Det vil dog ikke ske i 2014,
lover Jens Winther.
- Vores tømrere har en
stor lokal entreprise på
Campus Vejle, og den opgave løber frem til august/september og vil bidrage til indtjeningen,
siger
Jens
Winther.
STB Byg havde en omsætning på 173 mio. kroner i
2013. Hertil kommer omsætning i Horne Murerne A/S på
cirka 30 mio. kroner. Murerfirmaet er ejet af STB Bygs
holdingselskab, så omsætningen runder i alt 200 mio.
kroner.

Fire mænd ville i slagsmål

SPRITTET KNALLERTKØRER - En 57-årig mand fra Vejle måtte stille knallerten fra sig og blæse i alkometeret, da han blev
standset på Boulevarden ved Shell mandag klokken 19.47.
Testen viste en promille højere end det tilladte, og manden
blev derfor taget med på stationen for at få foretaget en
blodprøve.
STB Byg fik i 2013 et overskud efter skat på 4,9 mio. kroner. Sidst på året trådte Henrik Nielsen i midten ud at firmaet, der nu ejes af Jan Olesen (tv) og Jens Winther.
ARKIVFOTO.

drebeholdning på 250-300
mio. kroner.
- Derfor forventer jeg
vækst i både omsætning og
indtjening i 2014. Af samme
grund forventer jeg også, at
vi kan beholde det gode
team af medarbejdere, vi
har opbygget, siger Jens
Winther.

Boliger til handicappede
Ud over de nævnte opgaver
har STB Byg mindre projekter på Kolding Sygehus og på
Kolding HF og VUC, ligesom
firmaet netop har afsluttet
to projekter på Fyn. En renovering og tilbygning til et
missionshus fra 1883 i Odense og byggeriet af en daginstitution til 254 børn i Langeskov på Østfyn.
- Vi har nogle rigtig fine referencer inden for sygehusbyggeri, og da vi ved, at der i
løbet af de næste fem-syv år
skal bygges for cirka 20 mia.
kroner på sygehus-området,
er det referencer vi kan bruge, når der skal bydes ind på
kommende projekter, siger
Jens Winther.
Cirka 75 procent af STB
Bygs omsætning er offentligt
byggeri eller offentligt støttede byggerier inden for almene boliger og institutioner.
- Vi vil gerne bygge flere
erhvervsbyggerier og ejerboliger til private. Det er ikke et område, der er vildt
gang i for tiden, men vi har i
2013 udarbejdet en strategiplan for de kommende tre
år. Planen betyder, at vi er
klar, når der kommer mere
gang i den del af byggeriet,
siger Jens Winther.
STB Bygs nyeste projekt er
en totalentreprise på 36 boliger til udviklingshæmme-

de i Engelstoft 15 minutters
kørsel nord for Aarhus.
Totalentreprise vil sige, at
STB Byg har ansvaret for hele byggeriet - også for arkitekt- og ingeniørarbejdet.
Projektet beløber sig til 36
mio. kroner og er udviklet i
samarbejde med KPF Arkitekter, det rådgivende ingeniørfirma Hundsbæk & Henriksen og landskabsarkitekten Terra Nova.
- Det er et rigtig spændende byggeri, som vi skal i gang
med. Der er gjort meget for
at fjerne institutionspræget
og skabe et så hjemligt miljø
som muligt, og udenomsarealerne bliver et kapitel
for sig med en bred vifte af
sanselige oplevelser, siger
Jens Winther.
Selve projekteringen af
opgaven går i gang nu, mens
byggeriet går i gang i sensommeren og varer frem til
udgangen af 2015.

Direktør købt ud
Efter regnskabets afslutning
har STB Byg A/S besluttet at
udlodde 6,4 mio. kroner i
overskud til holdingselskabet STB Byg Holding ApS.
Holdingsselskabet, som
nu ejes af Jens Winther og
Jan Olesen, har efter gensidig aftale købt den tidligere
direktør Henrik Nielsens anparter.
Virksomheden ledes nu af
Jens Winther og Jan Olesen.
Sammen med økonomichef
Jens Gordon, projektchef
Lasse Hansen, tilbuds- og
projekteringsleder Torben
Larsen og udviklings- og
strategichef Michael Nielsen, udgør de virksomhedens ledergruppe.
Næsten 100 medarbejdere ialt i STB Byg og Horne

Murerne, bidrager hver dag
til virksomheden med deres
viden og kompetencer.

SPRITBILIST - En 51-årig mand blev tirsdag klokken 3 sigtet
for spirituskørsel, efter han var blevet standset af politiet og
havde pustet alkometeret op på mere end 0,5. Det skete på
Finlandsvej i Vejle. Manden blev derefter taget med tilbage
på stationen, hvor han fik taget en blodprøve.

Vi tilbyder en familie af go’e forsikringer

HUSK vi har:
• Gratis rejseforsikring i Europa
• Vejle Brand PLUS inkl. brilledækning
• Elektronikdækning
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Hurtig og personlig betjening
Ikke bare et nummer i køen
Et hovedkontor i Vejle, hvor du kan få råd og vejledning
Assurandører, der kan komme ud til dig
Ejet af vores kunder - derfor bruges pengene til bedre betingelser
Vi er lokalt forankrede - det er vores forsikringspriser også

Gormsgade 2 • 7100 Vejle
Tlf: 75 82 62 88 • www.vejlebrand.dk

Tættere på - lettere at nå!

