


Året der gik i overskrifter

Læs fl ere spændende glashistorier på 
www.snoer.dk

SnoerGlas til Københavnske altaner
Inddækkede altaner til større renovering af 
Hjortegården i Herlev

Alle vores kunder, leverandører og kolleger 
ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Med tak for et godt samarbejde i 2016.

Det har været et spændende arbejdsår. Vi kan glæde os over, at byggeriet 
er i vækst, og at mere end halvdelen af byggeriet i Danmark næste år vil 
foregå i København. 

Der er sket mange spændende ting i løbet af 2016. Vi har haft mange både 
spændende og udfordrende projekter, ikke mindst inden for energirenovering 
og bevaringsværdige bygninger. Også de fi nske altaninddækningssystemer fra 
Lumon har fået god vind på markedet.

2016 har også været året, hvor vi har arbejdet med at skabe større synlighed 
omkring vores glasløsninger, bl.a. på LinkedIn hvor man kan læse vores glas-
historier på siden SnoerGlas. Vores vækststrategi, der blev lavet i samarbejde 
med Væksthuset, har mundet ud i et internt kompetenceudviklingsforløb. 
Vi tror på, at både den øgede synlighed og den interne kompetenceudvikling 
er vigtige tiltag, der vil hjælpe os til at nå vores vækstmål.

Vores målsætning er at blive den foretrukne glarmestervirksomhed på Sjæl-
land. Derfor har vi også fokus på at udnytte synergier mellem moderselskab 
og datterselskab. Vi har derfor besluttet at GGF 2010 ApS pr. 1/4-2017 ændrer 
navn til Snoer Alu ApS. Navneændringen vil styrke synergien mellem de to 
virksomheders håndværksmæssige kompetencer inden for glas, træ, alu og 
stål og styrke Snoer på det fremtidige marked.

Vi vil også igen i år benytte lejligheden til at opfordre vores kollegaer og 
samarbejdspartnere til at gå forrest og tage det sociale ansvar for fremtidens 
arbejdsstyrke. Erhvervsskolerne er i knæ, og vi må stå sammen om at sikre, 
at vi også i fremtiden har kvalifi ceret arbejdskraft.

Vi ser frem til endnu fl ere spændende projekter og fremtidige samarbejder 
i det nye år, og hele Snoer-holdet ønsker jer alt det bedste i 2017!

Mange julehilsner fra os alle
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SnoerGlas til udfordrende energirenovering i Brønshøj
En bæredygtig glasløsning til Energicenter Voldparken

SnoerGlas skaber bedre indeklima
De arkitekttegnede boliger i Gassehaven fi k 
bedre indeklima med spændende glasløsning

Energirenovering af Statens Scenekunstskole
Nye glaspartier på kulturinstitutionen i den 
gamle B&W-hal 

Finske glassystemer styrker Snoer
Glarmestre Snoer og Sønner får forhandlerret til de 
fi nske glassystemer fra Lumon

SnoerGlas til den Hvide Kødby
Udvendigt facadesystem til indvendige forsatsvinduer

Coloplast
Et af mange spændende projekter i 2016
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