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SB Murer ApS

Vi laver både nybyg og
renoveringer. 
Vores expertise ligger bla.   
I ombygninger af.: 

• Skoler
• Børhehaver
• Kulturinstitutioner
• Erhversanlæg
• Private boliger



TRÆLLERUPSKOLEN
ETAPE 2 – 3
LEJRE 

Renoveret areal: ca. 2000 m²

Bygherre: Lejre kommune

Rådgiver: Etape 2, Rambøll
Etape 3, 

Budget: 7.300.000 kr.

Byggeperiode: 4-5 måneder.

I brug: Etape 2, forår 2016
Etape 3, forår 2020

Beskrivelse:
Etape 2: Saneringsarbejde i forbindelse med 
vinduesudskiftning. Malerarbejde i forbindelse med 
vinduesudskiftning.
Nyt varmeanlæg og udskiftning af dele af 
ventilationsarbejde. EL-arbejde i forbindelse med 
varmeanlæg. Murerarbejde i forbindelse med 
dørhuller.

Etape 3: Udskiftning af døre og vinduespartier. Om 
muring af dårligt murværk og om fugning. EL-, VVS-, 
og malerarbejde i forbindelse med vinduesudskiftning.
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SKOLEVANG 2
KIRKE SÅBY

Renoveret areal: 630 m²

Bygherre: Lejre Kommune

Rådgiver: Lejre Kommune

Budget: 3.127.000 kr.

Byggeperiode: 5-6 måneder.

I brug: December 2018

Beskrivelse:
Brandskade, komplet ny tagkonstruktion.
Nye spær, tag og lofter.
Nyt EL og VVS i forbindelse med loftudskiftning.
Ombygning af indgangsparti, dørpartier, indvendige 
døre og indvendig malerarbejde.
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VIDESØHUS, 
SAGNLANDET 
LEJRE

Renoveret areal: 140 m2

Nybygget areal: 40 m2

Bygherre: Sagnlandet Lejre

Rådgiver: WOHLERT Arkitekter A/S

Budget: ca. 7 mio.

Byggeperiode: 7 måneder.

I brug: Sommer 2019

Beskrivelse:
Renovering/ombygning af Cafe/Restaurant. 
Nyt rendefundament og opmuring af syldstens sokkel samt 
nyt terrændæk. Bindingsværk i egetræ, med nyt murværk i 
tavler. Ny tagkonstruktion i dougles træ, samt nyt tækketag. 
Vinduer og døre er fra Bøjsø. Indvendigt udførte vi en 
salgsbutik, udført af snedkerinventar. Nyt komplet 
industrikøkken samt ventilationsanlæg med aftræk i køkken 
og varmeflade til spisesal. I gårdsplads opførte vi en ny 
træbeklædt bygning med stråtag. Denne bygning bruges til 
is-salg og lager samt toiletter og handicap toilet. 
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KIRKE HYLLINGE 
SKOLE
KIRKE HYLLINGE

Renoveret areal: ca. 4000 m2

Bygherre: Lejre Kommune

Rådgiver: Rum Arkitekter A/S

Budget: ca. 13 mio.

Byggeperiode: 10 måneder.

I brug: Sommer 2021

Beskrivelse:
Renovering af skole i 4 storentrepriser. Vi udførte 
bygningsentreprisen. 
Vi har renoveret områder i flere forskellige omfang, fra let 
til totalrenovering. Industrikøkken, klasseværelse til 
gymnastiklokale.
Alt fra fundamenter, udendørs belægninger, bærende 
stålkonstruktioner til gulv-, og loftbeklædninger.

Der har været stor fokus på byggeledelse og 
kommunikation af løbende projektændring til 
underleverandører da det er udført som funktionsudbud.
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SB Murer ApS



Vi har fokus på arbejdet i alle faser og det starter 
med vores egen arbejder.

Vi er løsningsorienteret og går gerne i dialog med 
rådgiver for at finde de rigtige løsninger undervejs i 
byggeriet.

Vi holder skarpt øje med kvaliteten  i byggeriet og 
sikre den igennem løbende styring og kvalitetssikring 
af projektet. 

Koordinering og planlægning ligger i højsædet. Vi 
planlægger nøje arbejdet for at sikre det bedste 
resultat. 

VI UDFØRE 
ARBEJDE MED 
KVALITET FOR 
ØJE.
M i c h a e l  E l l e g a a r d  J e n s e n

P r o j e k t a n s v a r l i g

Ønsker du en konkret pris, eller vil du i dialog omkring et 
projekt. Så er du altid velkommen til at ringe til os på 
telefon 46 49 80 47 eller skrive til vores e-
mail sb@sbmurer.dk. 
Så udarbejder vi et uforpligtende lbud.  



TEAMET

Ejer, Administrerende direktør og 
daglig leder.

Svend Asbjørn Bluhme

Tilbudsansvarlig

Mure og Bygningskonstruktør

Lasse Vallø

Projektansvarlig

Murer og projektleder

Michael Ellegaard-Jensen

Administration

Susanne Klinke




