
Vores grundlæggende holdning er, at alle opgaver 
er vigtige. Så uanset hvor stor eller lille din opgave 
er, så er vi klar til at hjælpe dig. 

Andre kunder vi har hjulpet er private husejere, for-
sikringsselskaber, boligforeninger, ejendomsselska-
ber, offentlige og private virksomheder samt andre 
entreprenører.

De fleste opgaver vi har løst, og fremover vil 
løse, er på grundlag af vores store erfaring i 
egenproduktion inden for:
●   Kloak-, jord- og anlægsarbejde; kloakundersøgel-

ser, udbedring af kloakskader eller nye anlæg
●   Entreprenørarbejde; belægninger i industrien, 

private haver, udgravning og jordflytning
●   Murer og betonarbejde; nybyggeri, til- og ombyg-

ninger, renovering, badeværelser samt klinke- & 
flisearbejde

Vi både kan og vil løse den opgave du har til os, uan-
set hvilket område du har brug for vores hjælp til.

Struktur og historie
Ejner Rohde Silkeborg og Silkeborg Kloakservice 
blev i 1970 etableret af kloakmester Ejner Rohde. 
I 2004 overdrog Ejner Rohde virksomheden til 
sønnen Niels Rohde. 

Selskaberne er i 2015 solgt til Gustav Hansen mu-
rer og entreprenør a/s med hjemsted i Silkeborg. 
Virksomheden ejes i dag af Poul Lysholt Hansen, 
Ove Nielsen og Poul Østerby.

Vi tror på, at man kommer længst ved åben 
dialog og gensidig respekt.

Vi er ordentlige. Vi overholder de regler der gælder  
– skrevne som uskrevne – uanset om det er lovgivning, 
byggereglementer eller opførsel på byggepladser.

Vi skaber resultater. Uanset hvem du møder og hvem vi 
mødes med, så handler det om at sikre at vi skaber det 
aftalte resultat. 

Vi bidrager i den sammenhæng vi indgår i. Lige fra  
samarbejdet på byggepladsen over projekteringen af  
projekter til det samfund vi er en del af.

DERFOR HAR VI FÅET LOV TIL AT VÆRE I MARKEDET  
I MERE END 40 ÅR.

I mere end 40 år har vi hjulpet vore kunder med kloak-,  
entreprenør- og mureropgaver. Skal vi også hjælpe dig …?

Sortenborgvej 21, 8600 Silkeborg 
Tlf. 5151 8269
www.ejner-rohde.dk
post@ejner-rohde.dk
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Mureropgaver
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