
EK Mesterafdeling

- Det gode håndværk



En afdeling med kapacitet i ryggen

EK Mesterafdeling er en mindre afdeling i Entreprenørfirmaet Einar 
Kornerup A/S, der siden 1907 har udført byggeopgaver for offentlige 
og private virksomheder.

EK Mesterafdeling udfører ombygnings-, reparations- og vedlige-
holdelsesopgaver for private bygherrer fx ejendomsselskaber, ejer- 
og andelsboligforeninger, men også specialiserede renoverings- og 
restaureringsopgaver for fx offentlige bygherrer. 

EK Mesterafdelingen udfører både små og store opgaver, og ved 
de større opgaver har afdelingen mulighed for at trække på yder-
ligere ledelses- og/eller udførelseskapacitet i en af vores entre-
priseafdelinger.





Håndværkere med byggeteknikken i orden

EK Mesterafdeling ledes af håndværksmestre, der alle er faguddanne-
de og har mange års erfaring med styring af fag- og hovedentrepriser.  
Vores håndværksmestre kan også varetage kontakten til myndighe-
der og samarbejde med øvrige rådgivere. 

EK Mesterafdeling råder over erfarne håndværkere, der kan udføre 
de komplicerede murer- og tømreropgaver.  Derfor er det ikke uden 
grund, at afdelingen ofte vælges til restaureringer af bl.a. kirker, 
slotte og andre offentlige bygninger.

At restaurere fredede og bevaringsværdige bygninger kræver eks-
pertise og byggeteknisk viden med kendskab til historiske bygge-
metoder og materialer. 



EK Mesterafdeling har kompetencerne til at udføre restaurerings-
opgaver med respekt for historien og bygningens særpræg. 

Mange af EK Mesterafdelingens håndværkere har opnået deres 
ekspertise via en grundig uddannelse og oplæring  samt et langt 
ansættelsesforhold i EK, hvor fagteknisk kunnen og erfaringer er 
givet videre - enkelte medarbejdere er sågar tredje generation i 
afdelingen. 

En stor del af afdelingens opgaver er dør- og vinduesudskiftninger, 
tag- og facaderenoveringer, murreparationer og flisearbejder, 
hvor vi beviser, at vi mestrer det gode håndværk og en høj kvalitet 
i det udførte arbejde.





Kontakt os 

EK Mesterafdeling er et godt valg ved restaureringsopgaver, men også hvis ejen-
domsselskabets, andelsboligforeningens eller ejerforeningens ejendom skal 
renoveres eller moderniseres.  Vi udarbejder gerne et tilbud på en given opgave, 
der kan give overblik over tid og økonomi.

Afdelingschef, 
murermester
Lars Busk

T:  43 26 55 33
E: lab@einarkornerup.dk

Murermester
Thommas Matthisen

T:  43 26 55 34
E: tm@einarkornerup.dk

Tømrermester
Jørgen L. Rasmussen

T:  43 26 55 35
E: jr@einarkornerup.dk

Sekretær
Vivi Holmqvist

T:  43 26 55 73
E: vh@einarkornerup.dk



Entreprenørfirmaet 
Einar Kornerup A/S
Paul Bergsøes Vej 18 
2600 Glostrup
Tlf. 4326 5611
www.einarkornerup.dk
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