
Sponsor bag TV2 FRI-program

Måske har du fulgt med i sæson 3 af ’En Have i Gave’ på TV 2 FRI, der netop er rullet hen over skærmen.

Her har et professionelt gartnerteam med havearkitekt Knud Bundgaard i spidsen forvandlet otte forsømte 
og tilgroede haver til skønne og blomstrende. Under kærlig hånd har de nemlig indrettet haverne nøjagtigt 
efter den heldige haveejers ønsker.

Hos Frøslev har vi været med som sponsor af programmet og har leveret træ til alle haverne. Vi har bl.a. leve-
ret flotte Douglas Kalmarbrædder, klassiske terrassebrædder og massevis af stolper. Alt sammen anvendt til 
innovative og kreative løsninger – som højbed, udsigtstårn, udekøkken og plantekasser.

Som I ved, elsker vi træ. Derfor er vi også stolte af at have bidraget til, at de smukke brædder med det rustik-
ke og moderne look nu pryder en lang række smukke haver.
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Vi opruster med erfaren projektkonsulent

Hos Frøslev oplever vi en klar tendens: Den danske byggebranche efterspørger i stigende grad træ som byg-
gemateriale. For at imødekomme udviklingen styrker vi nu holdet med en projektkonsulent med 30 års erfa-
ring inden for byggeriet.

Træ som byggemateriale er populært og efterspurgt som aldrig før i den danske byggebranche. Tendensen 
mærkes ikke mindst på markedet for projektsalg, hvor branchen for alvor har fået øjnene op for de mange 
fordele ved det bæredygtige materiale.

Det er en udvikling, som har fået os til at udvide forretningen med nye kompetencer, der skal styrke vores 
rådgivningsprofil over for branchens forskellige aktører.

- Vi mærker tydeligt den stigende interesse i træ og tiljubler den naturligvis. Vi mener dog samtidig, at den 
afføder et stort behov for rådgivning på området. Kun på den måde får byggebranchens aktører den nødven-
dige viden om træets potentiale og den optimale brug af byggematerialet, fortæller Morten Bak, salgschef 
hos Frøslev.

På denne baggrund kunne vi pr. 1. marts byde velkommen til Jacob Poulsen, der kommer med 30 års erfaring 
fra byggebranchen.

- Med Jacob har vi virkelig fået en stærk spiller med på holdet. Han har mange års erfaring, ikke alene inden 
for byggeret, men også med rådgivning og salg af træ som byggemateriale. Det giver ham både en stor viden 
om vores produkts potentiale og en evne til at videreformidle denne viden til vores kunder, bygherrer og 
samarbejdspartnere, uddyber Morten Bak.

30 års byggebranche-erfaring
Jacob Poulsen har arbejdet i byggebranchen i 30 år, hvor han startede som håndværker for senere at vareta-
ge en række stillinger som produktionstekniker og projektleder i virksomheder som Velfac og Rationel Vindu-
er.

Dertil er træ som byggemateriale langt fra ukendt territorium for Jacob Poulsen, der senest kommer han fra 
en stilling som nordisk salgschef hos VTI – Vinderup Træindustri A/S og herudover er uddannet trætekniker 
(1993-1995).

- Jeg kender både byggebranchen og træindustrien indefra og ser frem til at skulle besøge kunder, rådgivere 
og bygherrer i Jylland som Frøslevs udsendte videnspartner – med henblik på at sælge træ til projektmarke-
det.

Jacob Poulsen lægger vægt på, at han glæder sig til at blive en del af holdet, navnlig pga. den store know-
how, hans nye arbejdsgiver besidder:

- Frøslev har et godt setup i forhold til det danske bygningsreglement. Det er en virksomhed, der gør en dyd 
ud af at håndtere alle dele af træets forarbejdelse selv, hvilket i sidste ende tilgodeser miljøet. Deres nye 
brandimprægneringsanlæg, der tilfører træprodukterne en brandhæmmende opløsning, er et godt eksempel 
på den knowhow og det store maskineri, Frøslev sidder på.
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