YDING A/S LÆGGER FUNDAMENTET TIL BILKA I RANDERS
Støv, støj og sikkerhed er vigtige hensyn, når YDING A/S i disse måneder lægger fundament til et topmoderne Bilka hypermarked i Randers Storcenter. Mens hverdagen fortsætter ufortrødent for de
øvrige butikker i centret, hamrer, banker, borer og pudser YDING A/S helt nye produktions og
butiksområder op i den tidligere Kvickly butik. Arbejdet udføres for M. Thomsen Støtt i Aalborg, der
har totalentreprisen på opgaven.
D. 5. februar 2018
af Jesper Bjørn Schlæger

Faktaboks:
 Bilka i Randers skal
åbne d. 3. august 2018
 Udvidelse på 5.000 m2
 15.000 m2 butik, lager
og produktion
 Tidligere Kvickly butik

Bager, slagter, delikatesse og mejeri-kølere. Når Bilka etablerer sig,
betyder det samtidig fuldt professionelle produktionsområder, som
skal graves, støbes, mures og fuges.

At samarbejde med Dansk Supermarked om dette projekt er en
spændende opgave. Dansk Supermarked, der er en kontinuerlig agile
udvikler, arbejder løbende på optimering af indretningsplanen for
hypermarkedet. Det betyder, at vi ugentligt modtager opdaterede
tegninger, og løbende skal være opmærksom på eventuelle
tilpasninger. Det betyder også, at der indtil sidste øjeblik bliver
optimeret på, hvordan Dansk Supermarked kan tilbyde det mest moderne, brugervenlige og effektive til
kunderne.
”Når vi arbejder på en byggeplads som denne, er det væsentligt for os at holde for øje, at der på den
anden side af afspærringerne er et dagligt flow af kunder til Randers Storcenters øvrige forretninger.
Desuden er jordkørsel til og fra byggepladsen en fin balance, hvor parkeringsplads og veje skal holdes
rene og farbare. For os er det en byggeplads, men for de nuværende kunder er det et indkøbscenter, og
de skal gerne mærke mindst muligt til os,” fortæller Adm. Direktør i YDING A/S Martin Weier
Christiansen.
YDING A/S er på Bilka Randers byggeriet underentreprenør til M. Thomsen Støtt A/S fra Aalborg og vi
forventer at have op til 10 mand i spidsbelastningen.
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