
dens bygninger, glædede sig over ind-i specielt håndvarkerne for deres ar-
vielsen af den ny hal. Han takkede be bejdsindsats. 	 vibe.

Ved indvielsen at den ny montagehal. - I forgrunden til hojre i billedet ses direktør Werner K jærsgaard.

Møller & Jochumsen
ind i ny montagehal

I den ny godt 500 kvadratmeter store montagehal skal bl. a. provekores
virksomhedens produktion af rensningsanlæg

Pa mandag kan firmaet Mol-
ler & Jochumsen tage en ny,
godt 500 kvadratmeter stor
montagehal i brug. — Ved ind-
vielsen af den ny hal i gar ef-
termiddags udtalte direktør
Werner Kjærsgaard, at bl. a.
de rensningsanlæg, som frem-
stilles pa virksomheden,, skal

prøvekøres i den ny, store hal.
- Ikke blot herhjemme, hvor vi ind-

til nu har leveret 15 store
rensningsanlæg, har vi market en stigende in-
teresse for denne del af vor produk-
tion, sagde direktør Werner
Kjærsgaard. F. eks. skal vi nu i gang med
at fremstille rensningsanlæg til den
svenske celluloseindustri.

Moller & Jochumsen har i den sid-
ste tid haft en ganske betydelig or-
dretilgang - alene i det sidste halve
regnskabsår for godt 20 mill. kr. Men
den øgede ordretilgang kræver

værkstedsplads, og derfor blev den Cy hal
opf oft.

Grundlaget for en virksomhed som
Moller & Jochumsen er en stab af
dygtige medarbejdere, fortsatte di-
rektor Werner Kjærsgaard. Ikke
mindst er det af betydning, at der
sker den nødvendige tilgang af sme-
de- og maskinarbejderlærlinge. Hvis
deres uddannelse forringes

væsentligt eller falder helt væk, fjernes
også grundlaget for virksomhedens
drift.
Direktør Kjærsgaard rettede en spe-
cies tak til arkitekt Torben Knudsen,
Horsens, og direktør Poul Madsen
fra entreprenørfirmaet A. Jespersen
og Son, Kobenhavn. Han glædede sig
over, at bygningen var blevet far-
dig til den planlagte tid. - Det er jo
ikke helt almindeligt mere, sagde
han.
Også direktør Foul Madsen, der
sammen med arkitekt Torben Knud-
sen har opført samtlige at virksomhe-
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