
for det sociale ansvar, vi tager i lokalsamfundet. 
Denne pris er vi stolte af. Ligesom vi er stolte af 
den vækst, vi har skabt inden for de sidste år både 
i vores produktion og i vores medarbejderstab.  

Vi er entreprenører i en anden tid, end da vi star-
tede for 40 år siden. I dag er der brug for, at virk-
somheder som vores arbejder med og ikke mod 
miljøet, og virksomheder der fortsat kan udvikle 
sig i takt med verden. Vi hos Georg Berg vil også i 
fremtiden gøre vores bedste for vores medarbejdere, 
kunder og samfund. Læs mere om os og vores 
arbejde på www.georgberg.dk

At være kompromisløs i byggebranchen har sin 
pris. Man afskærer sig fra projekter og fordelagtige 
forretningsmuligheder. Men man håndhæver 
også de gamle dyder om det gode håndværk ved 
netop at insistere på at udføre det bedste stykke 
arbejde, man er i stand til. Når kvaliteten af hånd-
værket er pejlemærket der sigtes efter - fremfor 
hastigheden hvormed det bliver frembragt eller 
et kortsigtet plus på bundlinjen, så har man taget 
et aktivt valg som entreprenør. Og det valg har vi 
taget hos Georg Berg. 

Vi vil ikke gå på kompromis med vores arbejdsplads 
og slet ikke med kvaliteten af vores arbejde. I 

stedet for at kigge på, hvor vi kan gøre tingene 
billigere, så ser vi efter steder, hvor vi kan gøre 
tingene bedre.  For det er vores holdning, at man i 
den gode kvalitet også finder de store besparelser. 
Kvaliteten kommer ikke ud af den blå luft, men 
er funderet i 40 års erfaring, i nogle af Danmarks 
dygtigste medarbejdere og i vores kunders ved-
holdende krav om, at vi sammen altid skal finde 
den bedste løsning, uanset hvad udfordringen 
end måtte være. 

Det er netop på grund af vores vedholdende øn-
ske om at håndhæve disse værdier, at vi i år mod-
tog Lokalt Arbejdsmarkedsråds Virksomhedspris 

40 ÅRS KOMPROMISLØSHED


