
Hans Ikjær, der driver entreprenørforretning med 17 medarbejdere i 
Hornsyld, stillede store krav til sin nye industribygning. Og de er blevet 
indfriet.

Der er rent som på et advokatkontor i Hans Ikjærs nye domicil på Industrivænget i 
Hornsyld. Kun træskoene, der står uden for døren signalerer, at vi er i en branche, 
der gør sig i jord. Hans Ikjær byder velkommen iført sokker. Forkontoret, der 
stadig dufter af frisk træ og maling, har trægulv og store vinduer, der lukker lyset 
ind. 
Hans Ikjær er tilfreds med sine nye bygninger. Da han planlagde sit nye domicil, 
der består af en hal med tilhørende kontor- og personalefaciliteter havde han 
ikke tænkt sig at gå på kompromis. Han havde en vision om, hvordan det skulle 
se ud. Specielle krav til anvendelighed og udseende. Døre og vinduer i træ-alu og 
fladt tag frem for et sadeltag blandt andet.

Flot og moderne look
”Jeg ville have en industribygning med et kosmetisk flot og moderne look – ikke 
en hal, så i samarbejde med Søren Schmidts Tegnestue i Hornsyld fik jeg mine 
idéer tegnet ned på papir. Vi gik blandt andet efter specielle facadeplader, og jeg 
ville have store vinduer i hallen, så der kom godt med lys ind. Jeg ønskede også et 
enkelt udhæng – ikke firkantede kasser,” fortæller han.

Efter at have sonderet markedet for leverandører faldt valget på HK Haller, der 
kom til at stå for projektering, stål og tømrerarbejde. Han har selv stået for jord-, 
kloak- og støbearbejdet på grunden, der husede en flygtningelejer dengang der 
var krig i det tidligere Jugoslavien. 

Godt samarbejde med stor fleksibilitet
”Jeg har fået en løsning, som jeg er rigtig godt tilfreds med. Det er løst i samar-
bejde med HK Hallers håndværkere og mine egne, og det har fungeret rigtig 
godt. Kommunikationen har været god. HK Haller er fleksible, og det kan sagtens 
lade sig gøre at komme med sine egne tegninger og ønsker og få det projekteret 
af HK Hallers projektafdeling,” siger han.
Ude på gårdspladsen kommer en stor lastbil med Hans Ikjærs firmalogo på døren 
kørende ind. Den standser foran de store porte, der gør det nemt at køre de store 
maskiner ud og ind. Inde i hallen er en medarbejder i gang med at vaske jord og 
ler af de plane betongulve med en fejemaskine. Det er lige før, man får lyst til at 
tage skoene af – af bare høflighed. Sollyset fra de store vinduer oplyser hallen og 
de antracitgrå stålspær, der matcher facadepladerne. Hans Ikjær peger over mod 
den tomme nabogrund, som han også ejer.
”Jeg planlæger at opføre en erhvervsby med plads til otte virksomheder, og hvem 
ved, måske får HK Haller entreprisen,” smiler han.

Et lyst og luftigt domicil


