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Det er gået godt for de to direktører i Tømrermester Rasmus Balle. Rasmsus Balle (th.) startede
ﬁrmaet for ﬁre år siden, mens Hamid Ghomi (tv.) kom til som medejer og direktør i 2016. Foto:
Sebastian Stave Sjöberg
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Odense

Odenseansk tømrerﬁrma vækster voldsomt. Beslutning om at
byde på de store tømrerprojekter gav vind i sejlene.
Dér, hvor Thomas B. Thriges
Gade engang larmede op
gennem Odense, har ﬁrmaet
Tømrermester Rasmus Balle det
seneste år sørget for en symfoni
af fuksvanse, rundsave og
sømpistoler.
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2820 GENTOFTE

Odense

Legendarisk fynsk
spillested renoveres
fra top til tå

PRIS 12.995.000.

Centralt i Gentofte ﬁnder I denne stilfulde villa, som fremstår lys og
indbydende og med så mange ﬂotte detaljer

Selskabet vandt i foråret 2017
tømrerentreprisen på
SE BOLIG
Terrassehusene, en af
bygningsklyngerne, der er skudt
op fra byggerodet siden 2014. Og det er ét af de projekter, som har
sikret det odenseanske tømrerﬁrma en nærmest eksplosiv vækst det
seneste år.
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Firmaets omsætning er fra 2016 til 2017 steget med over 170 procent,
og selskabet er vokset fra 24 til 50 mand, heriblandt 36 svende og ni
lærlinge.
ADVERTISING

SVENDBORG

inRead invented by Teads

- Det er gået godt for os, blandt andet fordi vi nu er kommet med på de
større entreprenøropgaver, siger direktør og medejer Hamid Ghomi.
Han kom ind i ﬁrmaet i 2016 og driver ﬁrmaet sammen med direktør
Rasmus Balle, som startede selskabet i 2014.

Kort nyt fra
Svendborgs
erhvervsliv:
Håndværkere med
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smykkeﬁrma med
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SENESTE NYT

Tømrermester Rasmus Balle har været underentreprenør på 48 lejeboliger i Skibhuskvarteret
under Hejco Gruppen. Det er ét af de større projekter det seneste år, som har været med til at
skyde tømrerﬁrmaets vækst i vejret. Arkivfoto: Mie Flytov

I de stores klub
De større projekter begyndte ﬁrmaet at byde på for et års tid siden.
Udover Terrassehusene har Tømrermester Rasmus Balle vundet
tømreentreprisen i 72 lejeboliger ved Sankt Klemens i Odense Syd, 48
lejeboliger i Skibhuskvarteret i Odense Nord samt et stort Autohus i
Odense Syd-Øst, hvor tømrerselskabet har ageret totalentreprenør.
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Vis ﬂere

Den øgede aktivitet har givet behov for, at de to direktører det seneste
år har ansat to byggeledere og en projektkoordinator, mens Hamid
Ghomi og Rasmus Balle efterhånden mest står for selve driften.
Rollerne og størrelsen af ﬁrmaet føler de to direktører sig godt tilpas
med.
- Sjovt nok talte Rasmus og jeg for et års tid siden, at vi gerne ville op
at være 50 mand. Det var blandt andet, så vi kunne være med i nogle af
de større spændende projekter, vi ser her i Odense. Det lykkedes, og vi
er nu på niveauet, vi gerne vil være på, hvor vi er blevet store, har
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masser at lave, men hvor Rasmus og jeg stadig kan overskue driften
selv.
Få dagens vigtigste nyheder fra fyens.dk direkte i din indbakke. Det er
gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.
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