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Optimussen efterår 2015 



Projektleder: 
SØREN SKYTTE NIELSEN 
Søren er uddannet anlægsgartner-

tekniker. Han har arbejdet inden for 

branchen siden 1990.

Formand: 
HENRIK DRIX LARSEN 
Henrik har bred erfaring som 

anlægsformand. Han har arbejdet 

som anlægsgartner siden 1999.

Formand: 
POUL HØJER CHRISTENSEN 
Poul har bred erfaring som anlægs-

formand. Han har arbejdet som 

anlægsgartner siden 2000.

Kære samarbejdspartner

Optimus Anlæg A/S har nu været i gang i over 3 måneder og er kom-
met rigtig godt fra start. 

Det har været en fornøjelse at give tilbud på forskellige projekter og vi 
ser frem til at regne på endnu flere spændende projekter i fremtiden. 
Optimus Anlæg A/S er bl.a. godt i gang med projektet Lommepar-
ken, som udføres for G/F Ørestad og som er tegnet af SLA Landskabs-
arkitekter: 

Du kan læse mere om vores andre 
spændende projekter her til højre, eller 
klikke ind på vores hjemmeside og se 
billeder af projekterne Med håb om et 
forsat godt samarbejde. 

Bedste hilsner 

OPTIMUS ANLÆG A/S 
Kim Øehl Andersen 

”Med Lommeparken vil vi have Ørestad ned i øjenhøjde med det groede. 
Terrænet reguleres med fokus på jordbalance for at kunne aflede lokalt 
regnvand. Der jordforbedres for at opnå en højere grad of bæredygtighed 
med fokus på plantevækst og plantetrivsel. Introduktion af en række 
naturtyper vil skabe nye rumligheder som både stimulerer sanserne og 
giver øget biodiversitet. Vi forventer et højt niveau af fagllg sparring på 
særligt plantedelen for at opnå et grønt og frodigt resultat med et vildt 
men styret udtryk. Under anlæggelse og etablering af Lommeparken 
er et tæt og nærværende samarbejde med Optimus anlæg 
derfor essentielt. Vi ser frem til at opføre et flot projekt for 
bygherre og beboere.” 

Morten Leicht Jeppesen / Landskabsarkitekt MDL

Værdiskabende virksomhed
- der bygger på tillid
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Nuværende og 
kommende projekter  

Tomatvej Amager: 
Der opføres 52 nye eksklusive boliger. 
Belægningsarbejde, beplantning samt 
inventar. 

Landskabsarkitekt: Mango & Nagel 

Hovedentreprenør: Dahl A/S 

Duetgården Frederiksberg: 
Etablering af legeplads. 
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund 

Bygherre: AKB Frederiksberg 

Akaciegården Frederiksberg: 
Belægningsarbejde, beplantning, 
støttemure samt inventar. 

Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund 

Hovedentreprenør: 
B. Nygaard Sørensen 

Hospice Frederiksberg: 
Klinkebelægning, beplantning, lin-
jeafvanding samt etablering af græs. 

Landskabsarkitekt: MASU Planning ApS 

Hovedentreprenør: Georg Berg AJS

Entreprenør: Søren Kristiansen A/S 

Bygherre: Diakonissestiftelsen 

Børnehuset Jyderup: 
Belægningsarbejde, beplantning, lin-
jeafvanding samt etablering af græs

Landskabsarkitekt: Thing & Brandt

Hovedentreprenør: Daurehøj 
Erhvervsbyg A/S

Bygherre: Holbæk 
kommune


