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Vækster omsætning med mere end 50 %

- Andersen & Heegaard er KLAR

Med et strategisk fokus på tværfaglighed og teknik er det lykkedes Andersen & Heegaard 
at lukke et tilfredsstillende regnskabsår. Oven på indfriede målsætninger og den rette 
pallette af kompetencer kigger teknikentreprenøren ind i en tid, hvor nøgleord som for-
ankring og stabilisering vil være af høj prioritet.

Andersen & Heegaard er en tværfaglig teknikentreprenør med kompetencer inden 

for VVS, sprinkler, ventilation, el, ABA, BEMS og pharma/industri. Mere end 200 

medarbejdere beskæftiges i virksomheden, og fordeler sig med 130 inden for VVS 

og mere end 70 på el. Virksomheden har rødder tilbage til år 1828 og er  

beliggende i Brøndby.

For yderligere information kan administrerende direktør 

Mads Bengtsson kontaktes på tlf. 20 80 46 57 eller mail mads@aogh.net.

En vækstforøgelse på mere end 50 % og knap 10 millioner i bundresultat, lyder det tilfredsstillende resul-

tat på for Andersen & Heegaard i Brøndby. De seneste 24 måneder har der været strategisk fokus på at 

etablere den ønskede organisation med beskæftigelse inden for pharma, entreprise, service og forsikring 

– og den strategi har nu givet pote.

Med fokus på kunder og medarbejdere

”Vi lagde en strategi tilbage i første kvartal af 2020 med fokus på de behov, vi så hos vores kunder og det 

høster vi taknemmeligt frugterne af nu.”, udtaler direktør Mads Bengtsson om den indfriede målsætning, 

der blandt andet har resulteret i at serviceforretningen i dag udgør 70 % af virksomheden.

Det er et videreudviklet og forenet Andersen & Heegaard, der er trådt ind i 2022. ”Det er noget vi er meget 

stolte af.”, siger bestyrelsesformand Frank Bech og fortsætter: ”Det skyldes først og fremmest de dygti-

ge mennesker, som har videreudviklet Andersen & Heegaard. Stor respekt til dem og deres faglige høje 

viden.”

Vi er KLAR

Andersen & Heegaard kigger nu ind i en tid med fokus på forankring og stabilisering, siger Mads Bengts-

son: ”2022 bliver et år hvor vi konsoliderer og fokuserer på vores processer og kunder. Dét med ud-

gangspunkt i vores værdisæt, da vi er KLAR til at møde kunderne med kvalitet, ligeværdighed, ansvar og 

respekt”. Forbogstaverne i de fire værdier danner ordet KLAR, og rammesætter det adfærdskodeks, som 
eksisterer i Andersen & Heegaard.


