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Ud i det fri med et smil   
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VIRKSOMHEDEN 
 

 

 Aktieselskab – 1.ejer 

 24 funktionærer 

 22 selvstyrende teams (44 altan montører) 

 125 mill. i omsætning  

 Etablerer ca. 2000 altaner om året 

 Hovedkontor på Æblegården i Sorø 

 Salgskontor og show room i Århus 

 Show room i Greve 
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HOVEDKONTORET I SORØ 
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MISSION 

Vi øger vores kunders livskvalitet gennem 
nyetablering eller udskiftning af altaner – og vi 
gør det med et smil 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
        
 

Vision 
Bedst til altaner 
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FØRSTE KRISE KOM TIL MIG I 2005 

 Startede som selvstændig i 1994 

 Ringsted Bygningsentreprise, havde altid haft en stigende 

omsætning, men indtjeningen faldt år for år   

 Til sidst kneb det med overblikket, og jeg solgte halvdelen af 

   virksomheden fra i 2006, efter mange søvnløse nætter 

 Vi var blevet for selvfede, og kunne ikke komme ud af det 

 Min professionelle bestyrelse bakkede op om min beslutning  
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HVAD KONSEKVENS HAVDE DET 

 Måtte sige farvel til en masse gode medarbejdere. Fra 

   120 medarbejdere i RBE til 45 medarbejdere i Altan.dk 

 Starte på nyt forretningsområde, hvor jeg ikke helt viste 

   om det var bæredygtigt 

 Begynde at specialisere og kun have fokus på altaner 

 Skulle lære at sælge livsstilsprodukt, i stedet for, at  

   være traditionel entreprenør (helt anden markedsføring) 

 Lave hel ny forretningsstrategi 

 Uddanne og specialisere funktionærer og montører 

 Nyt værdisæt for firmaet skulle etableres  

 Begynde at opbygge nyt Brand indenfor altaner 
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Måtte straks ansætte nye folk 

 Endte med at have ansat 22 forskellige faggrupper 

 

 

HVAD KONSEKVENS HAVDE DET 
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NYT VÆRDIGRUNDLAG 
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ORGANISATIONEN 
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Altan Akademi 
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VI HAR MENNESKET I CENTRUM…… 

Garuda profilanalyse for alle funktionærer, med henblik på bedre 

forståelse og samarbejde (ekstern konsulent) 
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SELVLEDELSE 

 Medarbejder i Altan.dk, har frihed til ansvar, det er nemlig 
   lettere at få tilgivelse end tilladelse 
 
 I Altan.dk behandler vi alle forskelligt - det er den eneste måde, 

   vi kan behandle alle ens på 
 

 Det eneste, vi reelt i konkurrencemæssig henseende kan  
   adskille os med som leverandør, er de ansatte i Altan.dk 
 

Derfor skal de være: 

– fagligt dygtigere 

– selvkritiske 

– personligt stærkere  

– positivt anderledes end vore kollegaer i andre virksomheder 

– med til at tage initiativ og gennemføre handlinger 

– selv styre sager fra start til mål 

 
 
 

 
 
 



SLIDE 

STRATEGI: DET VIL VI – DET VIL VI IKKE 

Produkter - 

Det vil vi 

Produkter - 

Det vil vi ikke 

Kunder –  

Det vil vi 

Kunder – 

Det vil vi ikke 

Vi vil kun sælge 
nyetablering og udskiftning 
af åbne altaner med vores 
eget produktprogram 

Vi vil ikke sælge 
glaslukkede altaner 
(vi sælger ikke 
udestuer) 

Vi vil sælge til alle der 
bor i en eksisterende 
etageejendom 

Altan.dk vil ikke sælge 
altaner til nybyggeri. 

Vi sælger altaner til hele 
facaden på en etage-
ejendom, dvs. inklusiv 
stueetagen og tagetagen. 
Dermed sælger vi også 
franske altaner, trappe-
nedgange og tagaltaner. 

Vi sælger ikke 
tagterrasser. 

- Vi vil kun sælge 
accessories via 
internet.  

- Vi vil sælge 
accessories til alle. 

 

Altan.dk vil ikke være 
underentreprenør. Vi vil 
ikke indgå kontrakt med 
en anden entreprenør, 
men udelukkende med 
bygherre (slutkunde) 

 

Vi sælger processen med 
at holde kunden i hånden 
fra A-Z 

Altan.dk vil ikke udføre 
betonrenovering af altaner 

Vi vil i fremtiden udvikle og 
sælge altaner i nyt design. 

Altan.dk vil ikke sælge til 
private (villaer, 
enfamilieshuse) 

Vi vil i fremtiden sælge 
tilbehør til altanen 
(accessories) 

 

Copyrigt: Altan.dk a/s 2007 
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FLYTBARE OMK. / MULIGE SPILD 

2007-2009    Mio. 
• Konfiguratorprojekt   2,1  
• Ny lastbil    2,5 
• Ny kantine (personale)   2,6 
• Digitale skurvogne   0,9 
• Fritimer (personale)   0,5 
• Seminar i Portugal (personale)  1,2 
• Ekstern hjælp (personale)  0,5 
• Sukker Sherif (personale)  0,5 
• TV reklamespot   0,4 
• Show room i Århus   0,5 
• Nyt show room i Kbh.  0,5 
 
 
Total                      12,2 

http://www.aarstiderne.com/Kasserne/Frugt/Stor FrugtKasse.aspx
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NOGEN SÆTTER SEJL, HVOR ANDRE STRYGER DEM !! 
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DIGITALISERING AF SKURVOGNE, 
 
EN REALITET I MAJ 2009 
 

 Intranet / uddannelse 
 Vidensdeling 
 Hjemmeside  
 Glade medarbejdere 
 Digitalt socialt samvær 
 Hurtigere dokumentflow 
 Papirbesparelse 
 Hurtig skideballe 
 Video konference 
 Samme info til alle 
 Daglig chat med kollegaer 
 Bestille materialer 
 Spare telefontid 
 Tættere samarbejde med leverandører 

 
Fremtiden: 

 Visuel hotline / Web kamera som kan bruges på platformen 
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INDVIELSE AF NYT LOKALE 2009 
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VI FORTSÆTTER MED, 
 

                          AT VÆRE FØRST MED INNOVATIN 
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C S R 

 

 

”Corporate Social Responsibility” 
 

 
 

Virksomhedens samfundsmæssige engagement  / bløde værdier 
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 Frugtkasse på kontor og alle samtlige byggepladser 

 Ansættelse af sundhedscoach 

 Sundhedsdag som fokuserer på motion osv. 

 Stor julefrokost for alle i udlandet 

 Sundhedsforsikring, smertefri 

 Gratis motion for ansatte og kærester i Kroppens Hus 

 Sportsarrangementer (Firmafodbold, badminton, cykling osv.) 

 Klubkasse med indlagt sygeforsikring (50/100) 

 Digitale skurvogne + mobiltelefoner 

 Seminarer hvert år for alle (temperaturen)  

 Div. fester; juletræ, sommerfest, fastelavn osv. 

 Fritimer (med løn) 

 Kvartalsmøder 

 Udsigten, medarbejderblad 

 Pensionsordning 

 Ansættelse på flexjob (ved ulykke/sygdom) 

 Hjælp til misbrugsbehandling (tobak, alkohol, stoffer, osv.) 

 Arbejder kun fra arbejdsplatform – arbejdsmiljø 

 Motorcykelklub 

 Fiskedag 

 Spinninghold 

 Fokus på sikkerhed på byggepladsen, samt udvikling af hjælpeværktøj 

 

FOKUS PÅ DE BLØDE VÆRDIER 
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 Café Ludvig 

 Humlebæk sport 

 BK Skjold U13 

 Ringsted Badminton 

 Bordtennisklubben 

 SOR 

 SOR optimisterne 

 Sorø Freja 

 Victoria Teatret  

 Suså Idrætsforening 

 Århus Fremad Fodbold 

 Slagelse Svømmeklub 

 FST Fodbold 

  Adam Spliid  

 Danmarks Stafetten 

 Musikfestival 

 Sorø Golfklub 

 Sorø Bicycle Club 

 

FOKUS PÅ DE BLØDE VÆRDIER 
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 Hospitaler og klinikker i Honduras og Tanzania 

 Sorø gymnastik forening  

 Danmarks naturfredningsforening, affaldsoprydning langs danske veje 

 Kræftens bekæmpelse  

 Sorø fjerkræklub 

 Lions Club Sorø 

 Julemærkemarchen 

 SOS Children’s village Jammu 

 Dansk Røde Kors 

 WWF 

 PHF nyt 

 Projekt Tanzania (hjælp til at et børne- 

   hjem og skole) 

 

 

FOKUS PÅ DE BLØDE VÆRDIER 
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