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Indlæg fra Jens Christian 

Foråret er i fuldt vigør og det samme er CCB.  
 
Produktionen har i første del af 2022 kørt på noget nær sit maksimale, alt 
imens nye og igangværende projekter tager hastigt form, og Corona synes 
for en stund at fylde mindre. 
 
Desværre har en ny og trist dagsorden nu taget over i vores hverdag, nemlig den ulykkelige 
situation i Ukraine. Materialemangel, stigende råstofpriser og spekulationer smitter nu med 
forhøjet styrke af på vores branche, og dialogen og samarbejdet med vores samarbejdspart-
nere bliver endnu en gang essentielt, for at vi alle skal lykkedes i denne uforudsigelige tid. 
I denne henseende vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose mine kære kollegaer i CCB, 
alle som en, for den omstillingsparathed og det mod på at løse en given problemstilling, I  
altid viser. Det er netop denne vilje og lyst til at samarbejde, vi har brug for i en tid som den-
ne, for at vi alle skal lykkedes.   
 
Som nævnt i forrige CCB Nyt, så ser den forventede ordrebeholdning for 2022 positiv ud, og 
er nu ved at tage sin endelige form. Flere spændende nye mulige opgaver og projekter er på 
tegnebrættet. En del af disse projekter er bygget på tillidsbaseret samarbejde eller tidlig ind-
dragelse, som jo netop skaber grobund for et solidt fundament for, at alle involverede parter 
kommer godt i mål. Denne arbejdsform ligger jo også fuldt i tråd med det vi ønsker og tror så 
stærkt på i CCB, nemlig at alle skal godt i mål således at bygherre og samarbejdspartnere, 
både nu og fremadrettet, ser CCB som en stærk, ansvarsfuld og  foretrukken samarbejds-
partner.  

For som vi siger i CCB: vi lever af gentagne samarbejder 
 
Med håbet om at foråret og sommeren 2022 vil bringe glæde og en bedring af verdenssituati-
onen, ser vi frem til, at vi alle som mennesker og virksomheder i branchen kan få lov til det vi 
elsker, nemlig at samarbejde og bygge 
 
 
Pas godt på jer selv og vi ses derude… 

Regnskab 
 
Året 2021 har i mange henseender udfordret vores hverdag med Covid-19, materialemangel, 
prisstigninger m.v.. Til trods for dette betragtes resultatet for året som acceptabelt, med et  
positivt resultat efter skat på ca. Mkr. 4,2 ud fra en samlet omsætning på godt Mkr. 160.  

 
Vores ordrebeholdning for 2022 er på godt Mkr. 200. 
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Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek 

Vi er desværre startet året med to arbejdsulykker, begge med snitsår til følge. 
 
Den ene arbejdsulykke skete ved arbejde med håndrundsav, hvor vores  
medarbejder fik skåret sig i langfingeren. Dette medførte en flænge, som blev 
syet med tre sting. 
 
Den anden arbejdsulykke skete ved arbejde med vinkelsliber, som smuttede og vores medar-
bejder snitter sig i låret, ligeledes med flænge til følge. Denne blev syet med fem sting. 

 
 Antal ulykker i 2022  
 
                  2 

Vi har haft 4 besøg af Arbejdstilsynet siden sidste CCB Nyt, heraf 3 uden bemærkninger, 
virkelig flot ! 
 
 
Et af tilsynene medførte desværre et strakspåbud på grund af støv i fællesarealerne og på 
adgangsveje. Netop overfor støv udfører Arbejdstilsynet for øjeblikket en særlig tilsynsind-
sats på byggepladserne. Følgende skal vi være opmærksomme på: 

 Byggestøv koster liv 
 
 Der er ofte støv på byggepladser, men udsættelse for støv er farligt. 
 
 Instruér jeres medarbejdere, så de: 
 

• bruger sug på alle maskiner, f.eks. save, boremaskiner og slibemaskiner 

• støvsuger alle overflader, som støvet lægger sig på 

• ventilerer rummet, så det støv, der hænger i luften, bliver fjernet 

• holder støvende arbejde adskilt fra arbejder, der ikke støver 

• bruger maske som supplement, hvis støvet ikke kan fjernes helt med andre metoder 

 
 
 Husk at føre det nødvendige tilsyn med, at instruktionen følges. 

Arbejdstilsynet har især fokus på, om vi 
 
• bruger de mest støvsvage arbejdsmetoder 

• udfører støvende arbejde adskilt fra andet arbejde 

• benytter egnede tekniske hjælpemidler til at undgå tunge løft og bæring 
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For at være godt klædt på til de stadig større krav til bære-
dygtighed i byggebranchen har vi i C.C. Brun nu fået to nye 
DGNB konsulenter: Katrine Christensen og Lasse K.  
Gjersøe, som nu begge kan fremvise bevis på deres DGNB 
uddannelse indenfor nye bygninger og renovering. 
 
Som uddannet DGNB konsulent er Katrine og Lasse godt 
rustet til at vejlede om, hvad der skal til, for at et byggeri  
bliver bæredygtigt.  

Tillykke til Katrine og Lasse!  

Firmabiler v. Jan Madsen  

For at der ikke skal være tvivl om, hvad det indebærer, når man har firmabil, vil 
jeg her kort ridse dette op.   
 
- Som udgangspunkt udleveres/afleveres alle firmabiler på Ll. Skullerupgård.  
 Bilerne udleveres rene og nyvaskede, og således skal de også afleveres igen.  
 
- Der udleveres brændstofkort til Circle K´s stationer, hvor man i forbindelse med  
 tankning skal indtaste bilens kilometerstand.  
 
- Den daglige vedligeholdelse m.h.t. oprydning i bil, tjek af motorolie, vask, service, syn 
  m.v. er helt og holdent føreren af bilens ansvar.  
 
- Der skiftes om foråret til sommerdæk, og om efteråret til vinterdæk. Dette foregår også   
 her på Ll. Skullerupgård i samråd med Jan Larsen.  Der kan i enkelte tilfælde laves  
 aftale om, at dækskift foregår ude på pladsen.  
 
- I tilfælde af nedbrud på bilen har vi aftale med SOS Dansk Autohjælp (kundenr. 8300492)  
 som kan bestilles til at køre bilen til Mekaniker Henrik Hansen, Herlufmagle.  
 
I grove overtrædelser af ovenstående kan firmabilen inddrages. 

Nye DGNB konsulenter i CCB  
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Tilbudsafdelingen - uddrag af tilbudsresultater 

 

    Station Hejninge, Energinet kr. 14.873.769 nr. 1 

    Station Kamstrup, Energinet Kr. 7.752.705 nr. 2  

    Daginstitution Nord for Banen kr. 49.359.310 nr. 2 

    Maglemølle, betonarbejder kr. 2.510.000  

    NPB Ambulanceadgang kr. 647.352 ordre 

    Nyt Kvartershus, Gadehavekvarteret kr. 31.600.000 annull. 

 

     

Igangværende byggesager  
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ARC-P12 v. Lars-Ole Andersen 

For Københavns Kommune er vi i gang med en totalentreprise, hvor vi planlægger, projekterer 
samt opfører en ny bygning med faciliteter til affaldsindsamling, samt tilhørende udearealer, 
ved Parkstien 6 i Valby. 
 
Vi har etableret en god byggeplads, med 
gode forhold for medarbejdere og projekt-
team. Byggeriet af administrationsbygning 
med værksted og vaskehal, med tilhøren-
de P-plads til 75 elektriske skraldebiler 
samt 5 el-servicebiler er på vej op ad  
jorden. 
 
Jordhåndteringen pågår, og vi er i gang 
med kloak og bundopbygningen samt ud-
lægning af ca. 4 km trækrør for at kunne 
servicere ladestandere mv. 

Udgravning til fundamenter samt 
støbning pågår, betonarbejdet bliver 
udført af vore egne betonfolk, som 
også skal montere betonelementer 
fra omkring påske.  
 
Byggeriet er sendt til præcertificering 
til DGNB Guld, hvilket har været et 
ønske fra bygherren.  
 
Vi er godt tilfredse med udviklingen 
på byggepladsen set i forhold til de 
udfordringer vi får udefra. 
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Masnedø, Energinet v. Lasse K. Gjersøe  

På Masnedø fortsætter opførelsen af en transformerstation for vores bygherre, 
Energinet.  

Energinet v. Ronnie Hansen 

 

Station Lindevang 
 
På Station Lindevang har vi været inde og lave kabelrender for føring af elkabler. Opgaven har 
bestået i sanering af gulv, skæring og boring af eksisterende kældergulv, opgravning af kanal, 
støbning af bund og sider samt tilpasning af nye dørkplader.  
Opgaven er blevet udført af vores formand Frank Nielsen med hans folk Lars og Per. Sanering 
og opbrydning af gulv m.m. har Søndergaard Nedrivning stået for og C.C. Bruns smede har 
udført smedearbejdet. 
 

Amagerværket 
 
På Amagerværket er vi i gang med at forberede bygningen til en større renovering af Energi-
nets anlæg. Arbejderne omfatter udførelse af kabelrender, boring af huller i vægge for frem-
tidige kabler, inddækning af div. anlæg samt udførelse af nye vægge og døre m.m.  
Da bygningen ikke er helt ny, er der PCB i alle gulve og vægge, som gør arbejderne mere 
tidskrævende, da der skal saneres hver gang man skal udføre et stykke arbejde.   
Arbejdet udføres af Søndergaard Nedrivning, Pro Diamant Skæring og betonarbejderne  
udføres af vores formand Frank Nielsen samt Per og Lars. 

Projektet omfatter en ny GIS-bygning på 
ca. 560 m

2 
samt en kælder på ca. 490 m

2
.  

Efterfølgende skal der bygges fundamenter 
for transformer.  
 
 
I skrivende stund er vi i gang med de afslut-
tende arbejder. Vinduer og døre er monte-
ret, og skalmureren er i fuld gang. 
 
Indvendigt er maleren så småt startet op og 
alle installationsfag er i gang. 
 
Vi går en travl produktionsmåned i møde 
for at kunne nå at aflevere byggeriet i maj. 
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ConvaTec v. Søren L. Sørensen 

 
I hjørnet er CCB og MSE i gang med kloak og bygværk til sprinkler, samt afslutning af terræn-
dækket. 
Udenfor teltet er CCB i gang med de kommende 3 læsseramper. 
 
Om en lille måned flytter ConvaTec deres varemodtagelse, så vi kan gå i gang med den sidste 
etape. 

På ConvaTec er Langkjær Stålbyg 
godt i gang med stålmontagen af  
hovedhallen. 
 
Til trods for det gode vejr, nyder de  
arbejdet i teltet fra SiteCover, hvor de 
monterer med traverskranen. 
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ARGO KOD v. Asger Karstensen 

 
Siden sidste CCB NYT har vi fået lukket bygningen med Paroc-elementer og porte. 
Facaderne er blevet beklædt med plader, som har samme udtryk som den eksisterende 
bygning. 
 
I den kommende tid vil der blive lavet belægning omkring hele bygningen, således at ARGO 
kan tage bygningen i brug. 

Bygherre, ARGO I/S (Kara Novaren) er et affaldsselskab ejet af 9 sjælland-
ske kommuner. Forbrændingsanlægget på Håndværkervej 70 i Roskilde 
håndterer og forbrænder affald fra disse kommuner. I tillæg hertil skal byg-
herre, jf. ny lovgivning på området, håndtere Kildesorteret Organisk Dag-
renovation (KOD) separat fra den øvrige dagrenovation. 
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Stevns Klint Besøgscenter v. Abed Ajaoui 

Siden sidste CCB Nyt er råhusarbejderne  
næsten afsluttet. Det sidste jord bliver fyldt 
rundt om huset og snart kan det sidste kloak 
trækkes.  
 
Tagdækkerne er pt. i gang med den sidste  
finish, før der brændes overpap på, på hele  
taget. Ligeledes er facadefolkene pt. i gang 
med at montere de næsten 5 meter høje  
facader. 
 

Indenfor i huset er alle fag godt i gang. Tømrerne har afsluttet gipsarbejdet i Formidling og ma-
leren følger godt med, med at spartle mv. Murerne er ligeledes opstartet både udv. og indv. og 
kalksandstensmurværkets karakter springer virkelig frem.  Ventilation, EL og VVS er ligeledes 
godt i gang og installationer over loft bliver pt. trukket for fuld skrue.  

På Stevns Klint skrider arbej-
det med det nye Besøgscen-
ter planmæssigt fremad. 
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GLJ27 v. Kristian Krog / Casper N. Baastrup 

Taget er næsten færdigt med dertil hørende mur-
kroner og snart ligeledes fodblik, inddækninger, 
render og nedløb. 
 
Facaden mod nord begynder at ligne noget vi kan 
være bekendt, og alle knokler for at få den færdig. 
 
Indendørs er alle støbninger af gulve overstået,  
og gulvlæggeren har taget hul på montagen af den 
færdige belægning i boligerne. 
 
Lofterne begynder så småt at tage form, og arbej-
det med alle installationerne fortsætter ufortrødent. 
 
Forhåbentlig kan vi snart holde en velfortjent  
påskefrokost, her på pladsen, når nu julefrokosten 
gik i vasken pga. Covid. 

Fremdriften fortsætter med 
samme kadence her på GLJ27, 
og alle glæder sig over, at for-
året så småt er ankommet. 
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HIC v. Rasmus M. Johansen 

Nexel v. Rasmus M. Johansen 

For Albertslund Kommune er vi i gang med opbygningen af et nyt klubhus med 
fuld kælder for HIC, Herstedøster Idræts Club.  
 
Siden sidste CCB Nyt er der blevet rejst stålspær, og der har været afholdt  
rejsegilde - traditionen tro med taler og stadionpølser. 
 
Næste fase går på at få lukket klimaskærm samt komme i gang med alle teknikfagene  
indvendigt. 
 
Vi forventer, at aflevering sker i maj 2022. 
 

I indre København er vi i gang med et tagprojekt, 
og i skrivende stund er sidste hånd ved at blive 
lagt på denne opgave. 
 
Det teglbelagte ”pyntetag” er nedtaget, og  
pappen er blevet rengjort for duemøg.  
 
Papmanden er nu i gang med afrensning for  
alger og derefter montering af det nye lag pap. 
 
Det forventes, at sagen afsluttes og stilladset 
nedtages inden for de kommende uger. 
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Ejbygård, Energinet v. Ronnie Hansen 

Kirkeskovgård, Energinet v. Stefan B. Søgaard  

På Kirkeskovgård er vi i gang med en opgave for Energinet. Opgaven er en 
del af Energinets ændringer og udvidelser af den eksisterende netstruktur i 
Nord- og Sydsjælland.  

På Ejbygård har vi fået afleveret 27 punktfundamenter og et stort transformer-
fundament samt vej og kloak.  

Projektet blev udført af vores formand Morten Jensen og hans folk, C.C. Bruns 
eget smedeværksted samt Søndergaard Nedrivning og Smed & Entreprenør S. Larsen. 

Byggesagen er opdelt i 3 etaper. Etape 1 om-
handler opførelse af et relæhus samt levering 
og montering af punktfundamenter til nogle ma-
ster i forbindelse med udvidelse af transformer-
stationen.  
 
I etape 2 og 3 skal vi fjerne fundamenter fra en  
eksisterende transformer og støbe et nyt funda-
ment.  
 

 

Status 

Vi er nu blevet færdige med etape 1 og er p.t. i 
gang med forberedelserne til etape 2 og 3, som 
skal udføres til juni 2022 og april 2023.  
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Nyt fra lageret/smedeværkstedet v. Jan Madsen  

Herhjemme på Gården er der sket en ændring i bemandingen. Hans Clausen, 
som har været ansat hos os i mange år som havemand, gik på seniorpension 
ved årsskiftet. Tak for indsatsen til Hans.  
 
Vi har derefter ansat Kenneth Nielsen som ny servicemedarbejder. Kenneth 
er kommet godt i gang med arbejdet, og bliver mere og mere fortrolig med alle de forskellige 
arbejdsopgaver, der er. 
 
På maskinværkstedet har vi fået lavet årligt eftersyn af teleskoplæssere, niv. apparater  
og rotorlasere, og vi skal i gang med det lovpligtige eftersyn af el-værktøj. 
 
På Smedeværkstedet har der været lidt blandet aktivitet i det 1. kvartal af 2022. Vi har siden  
sidst bl.a. lavet stål til ny udlejningsejendom for Hauge Byg, fenderlister og inddækningsprofiler 
m.v. for tidligere kollegaer i Frederikssund, div. montagebeslag både til Stevns og Masnedø, 
samt flere andre mindre/større opgaver.     

 
 
 

Fremtiden på smedeværkstedet byder på fremstilling af stål for ristedæk til Kirkeskovgård,  
afstivningsrammer for Hauge Byg, samt andre mindre opgaver.  
 
Vi har flere tilbud ude, og håber og tror på fremtidige opgaver i disse. 
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Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen 

Nu er det næsten blevet forår, og det er meget velkomment. 
 
Det har ikke rigtig været vinter, men det har bare regnet utroligt meget, og som 
tidligere beskrevet, var der mange udfordringer på Kirkeskovgård (Energinet). 
                            
Byggepladsen ligger nede i et hul, og der er ikke mulighed for afvanding ud-
over pumper, så processen blev desværre lidt længere end forventet. Men vi fik lavet kabel-
kanalerne og plastbelægningen, som knapt var blevet lagt, før lastbiler og manitu kørte på det.  
Nogle steder var der desværre for blød undergrund, så der er lidt retablering.  
Fliser og stenrender er også på plads. 

I skrivende stund er vi på Frederiksberg 
Vandforsyning hvor vi lægger SF-sten og 
sætter kantsten for Arkil. 
 
Når det er færdigt skal vi til Fredensborg, 
hvor der venter lidt mere granitarbejde. 
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Ferie & Feriefridage  

Personalenyt ……. 

 Entreprisechef Niels Seiling Olsen 
 
 Jeg hedder Niels Seiling Olsen, er 45 år gammel og bor i Køge med mine  
 to teenagebørn. Udover at passe familien er jeg leder i Køgespejderne  
 og prøver derudover at komme i skoven på MTB et par gange om ugen.  
 
 Jeg har en baggrund som tømrer og efterfølgende bygningsingeniør, og  
 har siden 2003 arbejdet i entreprenørbranchen. 
 
 Jeg blev ansat her i C.C. Brun som entreprisechef pr. 1. januar 2022. En   
 ny stilling i C.C. Brun regi og et job, som jeg har glæder mig til at starte op i og finde min  
 egen plads som ny mellemleder her, og til at lære alle mine nye kollegaer at kende. 
 
 Jeg ser frem til en lærerig og personlig udvikling, en spændende fremtid og til at være med  
 i udviklingen af C.C. Brun og føre C.C. Bruns værdier videre. 

   
  I 2022 har virksomheden fastlagt afholdelse af ferie således:   
 
 
 Sommerferie fra fredag d. 8. juli 2022 ved normal arbejdstids ophør 
  til mandag d. 1. august 2022 ved normal arbejdstids begyndelse 
  (uge 28, 29 og 30) 
 
 Juleferie fra fredag d. 23. december 2022 ved normal arbejdstids ophør 
  til mandag d. 2. januar 2023 ved normal arbejdstids begyndelse 

Kalenderen 
 

   20.-21. maj 2022 CCB 75 års jubilæum  
 
 26. maj 2022 Projektchef Lars-Ole Andersen - 60 år 
 
 27. juni 2022 Formand Jimmi Frederiksen - 50 år  
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Tømrerformand Per Rasmussen kunne  
d. 20. marts 2022 fejre sit 40 års jubilæum 
hos C.C. Brun. 

Jubilæet blev markeret med en intern reception, 
hvor nuværende og tidligere kollegaer samt  
øvrige venner af huset var samlet for at fejre 
Per, og der skal da også her lyde en kæmpe 
tak til Per for hans store indsats gennem hans 
mange år i C.C. Brun, og for den store dygtig-
hed og faglighed, han hver dag byder ind med 
på sine opgaver.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Flere af C.C. Bruns tidligere  
ejere havde også lagt vejen  
forbi Ll. Skullerupgård for at  
hilse på og ønske Per tillyk-
ke.  
 
 
 
 
 
 
 
Her fra venstre Kristian Lind, Jan Stysiek, jubilaren Per, Claus Brun, Peter Rannes og 
Jens Christian Molter. 
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C.C. Bruns 75 års jubilæum skal fejres, og det gør vi med  
en fest i haven på Ll. Skullerupgård 

 

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 16 - ? 
 

hvor vi håber at se alle CCB medarbejdere med ledsager  
til en dejlig aften med god mad og hyggeligt samvær.  

 
 

Invitation vil blive sendt ud, når tiden nærmer sig, men reserver dagen allerede nu. 
 
 

C.C. Brun Entreprise A/S 
har i år 75 års jubilæum 

HUSK  -  HUSK  -  HUSK  -  HUSK  -  HUSK  

HUSK  -  HUSK  -  HUSK  -  HUSK  -  HUSK  
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KONTORADRESSE 
 
C.C. Brun Entreprise A/S 
Ravnstrupvej 67 
4160  Herlufmagle 
 
Tlf.  57646464 
ccbrun@ccbrun.dk 
www.ccbrun.dk 

KONTAKT 

LEDELSE / SALG: 
 
Adm. Direktør 
Jens Christian Molter  
20 49 95 65 
jcm@ccbrun.dk  
 
 
Entreprisedirektør 
Jan Stysiek 
20 69 09 67 
js@ccbrun.dk 
 
 
ØKONOMI / ADM: 
 
Økonomichef 
Birgitte Zachariassen 
21 41 63 43 
bez@ccbrun.dk 
 
 
TILBUD: 
 
Tilbudsleder 
René Panton 
51 24 87 91 
rp@ccbrun.dk 
 

   

  Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2022. 
 

 Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller  
 på mail til bn@ccbrun.dk. 


