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Danmarks bedste håndværkere hædret 
 
I weekenden lagde Danmarks største boligmesse, Bolig i Forum, lokaler til kåringen af årets håndværkere. Der blev 
kåret en vinder indenfor 10 kategorier baseret på mere end 15.000 anmeldelser til sitet anmeld-haandvaerker.dk, 
som står bag prisen.   
 
For første gang blev håndværkere rundt om landet hyldet, da weekendens boligmesse, Bolig i Forum, lagde lokaler til 
kåringen ’Årets Håndværker 2012’. Prisen blev uddelt indenfor 10 forskellige kategorier. Bag prisen står sitet anmeld-
haandvaerker.dk, som har fundet vinderne ud fra mere end 15.000 anmeldelser fra danskerne. 
 
 
Årets vindere 
Årets El-installatør - Roskilde Fjordens El A/S fra Roskilde (Flemming Jensen) 
Årets Maler - KK Malerservice fra Gørløse (Kenn Kegel)  
Årets Tagdækker - Jydsk Tagteknik A/S, Afd. Vest fra Hinnerup (Max Rosendahl)  
Årets Specialist - Københavns Fugeteknik fra København (Michael Eismark Schmidt)  
Årets Tømrer - JJ Byg Service ApS fra Holbæk (Jacob Johansen)  
Årets VVS'er - Vesti VVS fra Kirke Hyllinge (Tristan Nielsen)  
 Juryens Darling - Grønt Havedesign fra Odense (Peter Dupont)  
Årets Murer - Murermester Michael Bruhn ApS fra Brabrand (Michael Bruhn)  
Årets Gulvmand- Agulve DK ApS fra Frederiksberg (Allan Mouritzen)  
Årets Entreprenør - Schier Håndværk Service fra Vanløse (Dennis Schier)  
 
’’Vi vælger at uddele priserne nu, da vi kan se, at håndværkerbranchen på trods af krise og billig udenlandsk arbejdskraft 
har formået at slå igen og bekæmpe den kedelige trend fra 2007, hvor mere end 8 % af håndværkerne havde dårlige 
anmærkninger, men i år er det tal nede på 4 %. Der er bestemt noget at fejre, ‘’ jubler direktør Peter Birkelund.  
 
Vinderne modtager en bronze statuette med inskriptionen “smiley håndværk – din garanti” tilføjet årstal og branche. 
 
 ”Nu har vi fuldført kåringen af årets håndværkere for første gang, og glæder os over den store opbakning, der er både i 
håndværkerbranchen men også hos producenterne. Vi glæder os allerede til 2013, hvor flere nye faggrupper kåres, og 
kravene til de deltagende håndværkere skærpes yderligere”, slutter Peter Birkelund. 
 
 

 
Der er vedhæftet et billede af vinderne.. Fotograf: John Ehbrecht. 
 

For yderligere info, kontakt venligst: 
Stifter Mads Teissøe, bygogbolig.dk ApS, 70 22 72 27, mads@bygogbolig.dk 
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