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Boligerne på Kranvejen bliver opført af Hejco Gruppen, som udlejer boliger i Odense, Esbjerg og
Vejle. Arkivfoto: Mie Flytov
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Byggeriet af lejeboliger på Fyn har givet tømrermester luft
under vingerne
Da Rasmus Balle for små to år
siden besluttede sig for at blive
selvstændig, drømte han om i
løbet af fem år at skabe en
virksomhed med otte-ti mand.
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- Mit udgangspunkt var, at jeg
kunne tænke mig ikke selv at være den, der slog sømmene i - og at vi
med tiden skulle være op til ti mand. Jeg havde ikke drømt om, at vi
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skulle være der, hvor vi er i dag, men det er bare blevet ved og ved,
siger den unge tømrermester.
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Der bliver bygget i alt 48 boliger på Kranvejen, hvor billedet her er fra, og på Skibhusengen.
Boligerne skal stå klar til indﬂytning i løbet af et par måneder. Billedet her er taget i sommer.
Arkivfoto: Mie Flytov

Skibshuskvarteret
Det er især byggeriet af udlejningsboliger på Fyn, der har givet
tømrerﬁrmaet luft under vingerne. Et af dem er 48 nye
udlejningsboliger på Kranvejen og Skibhusengen i Skibhuskvarteret i
Odense, hvor Rasmus Balles mandskab bygger for Hejco Gruppen, som
kan byde de første lejere inden for om et par måneder.
- Det er vores hidtil største byggeri, og det er klart, at når vi og
projekterne bliver større og større, så betyder det også, at vores
konkurrenter ændrer sig. Nu er det de helt store virksomheder, vi
kæmper imod. De er tit styret af økonomisk stærke personer, men jeg
tror, det er en fordel, at jeg ikke har glemt, hvad det vil sige at være
tømrer - og så vil jeg gerne have, at vores folk selv tager styring på de
projekter, de er ansat til, siger Rasmus Balle.
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Vis ﬂere

De store byggeprojekter har siden sommeren 2016 givet beskæftigelse
til yderligere ti mand i den unge virksomhed, som i dag også er ejet af
Hamid Ghomi.
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Sådan kommer det færdige byggeri til at se ud: Foto: Hejco Gruppen.

Få dagens vigtigste nyheder fra fyens.dk direkte i din indbakke. Det er
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