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Buffet til rejsegildet, æbleskiver på en tagryg Service Kompagniet rykker ud, når det gælder
madlavning til events
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Når Skanska Øresund inviterer til rejsegilde - og det gør de i sagens natur ret
tit - sender man gerne bud efter Service Kompagniet Duekærgård. Den lille
virksomhed leverer mad ud af huset til fødselsdage, bryllupsfester, firmaarrangementer og andre begivenheder, herunder f.eks. rejsegilder og andre events.
Faktisk ser indehaver Michael Hansen det som lidt af en sjov og spændende
udfordring at få hele arrangementet med service, mad og menu til at spille,
selvom omstændighederne er lidt vanskelige.
- Eksempelvis leverede vi maden til et rejsegilde for Skanska Øresund i sommers for 250 gæster i kontorbyggeriet Neroport i Ørestaden. Menuen stod
bl.a. på grillede pølser, buffet og en bar med drikkevarer. Og selvom der jo var
tale om en byggeplads, hvor den eneste tilgængelige luksus var byggestrøm, så
blev det et meget fint og hyggeligt arrangement. Kort tid efter var vi tilbage i
samme byggeri og arrangerede en reception for nogle af husets lejere. Også
her var arbejdsbetingelserne lidt primitive, siger Michael Hansen.
God mad til rimelige priser
Service Kompagniet Duekærgård har til huse i Smørum og beskæftiger, ud

Michael Hansen ser det som en spændende udfordring at få et
arrangement med service, mad og menu til at spille, selvom
omstændighederne kan være vanskelige.
over Michael Hansen selv, også hans kone og det nødvendige personale, alt
efter størrelsen af det enkelte arrangement.
- Vi har også stået for et arrangement med gløgg og æbleskiver for Skanska
Øresund i en ejendom i København. Her måtte vi hente strøm fra taget med
50 meter kabel og arrangere os med gasblus osv., siger Michael Hansen.
Han slutter med at oplyse, at Service Kompagniet har faste menuer og er
kendt for god mad inspireret af alle verdens køkkener til rimelige priser.
- Vi har også i 5-6 år haft entreprisen på serveringen på Roskilde Racing Center, hvor vi laver grillbuffet, når der er arrangementer og firmaevents.
www.service-kompagniet.dk

ÅRHUSIANSKE STREGER OVER HELE LANDET
Samarbejdet med Skanska Øresund
har givet endnu flere opgaver på Sjælland for en af Århus’ ældste tegnestuer, SAHL Arkitekter A/S.Virksomheden, er grundlagt i 1935, har sat sit
markante præg på bybilledet i Århus,
og er i disse år godt i gang med at
præge andre dele af Danmark med
markant, miljøbevidst og solidt byggeri. - Vi har lige afsluttet en opgave for
Skanska Øresund - det drejer sig om
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2.500 kvm. nyt domicil for den rådgivende ingeniørvirksomhed, Geo på
Sødalsparken 5 i Brabrand.Vi har
gjort meget ud af at bruge naturmaterialer. Til facaden har vi f.eks. kombineret beton med glas og cortén
stål. SAHL Arkitekters styrke er den
store alsidighed.Vi tegner alt fra kontorbyggeri til kirker, undervisningsbyggeri, plejehjem og boliger.Vi er
fleksible og dermed godt gearede til

at indgå i samarbejde med totalentreprenører, der kræver faglighed og
omstillingsparathed til konkurrencedygtige priser.Vi er desuden ret fokuserede på at markere os i fremtiden
med lavenergibyggeri, herunder f.eks.
Green Building, forklarer arkitekt
maa, Morten Sparvath Thomassen en af de fem partnere i SAHL Arkitekter.
www.sahl.dk
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