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Hvad optager dig for øjeblikket?
Det, der optager mig mest for tiden, er selvfølgelig at komme godt igennem denne coronavirus-periode
samtidig med, at vi ikke går på kompromis med vores værdier, som er ”Fokus på kunder, kvalitet og
arbejdsglæde”. Men derudover har vi gang i en masse spændende projekter i SINUZ, internt og
eksternt.
Internt har vi igangsat en proces med at få vores arbejde med FN’s 17 verdensmål ned på papir, både
når det handler om vores forretning internt i virksomheden og om vores ydelser og projekter. Eksternt
arbejder vi pt. på en masse spændende projekter. Et lille udpluk kan være: bygherrerådgivning på
projekter for KU og på en skole i Gladsaxe kommune, totalrådgivning for en del installationsudskiftninger i almene og private boliger, indeklimaanalyser for ATP Ejendomme og som underrådgiver
på nybyggerier med blandet bolig og erhverv og mange flere spændende projekter, som kan ses på
vores hjemmeside.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
Jeg er af den overbevisning, at SINUZ kan bidrage på mange fronter på byens og branchens udvikling.
Ikke nødvendigvis på de store linjer, men forhåbentlig på mange små fronter. Vores tilgang til hvordan

vi tilgår projekterne og samarbejdet deri bidrager forhåbentlig til, at vi kan gennemføre projekter med
tilfredse kunder og brugere og beboere – uden konflikter. Og vores store fokus på bæredygtighed og
eget fodaftryk på klimaet, kan forhåbentlig gøre en forskel i og for SINUZ og smitte af på en masse af
vores samarbejdspartnere.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Der er rigtig mange skønne steder i min by Frederiksberg, men skal jeg nævne et sted, må det være
Landbohøjskolens have og hele det område. Det indeholder mange historiske og smukke bygninger, en
formidabel have, der altid står smukt, og så emmer der af liv med de mange unge studerende.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Jeg var i Rom i efterårsferien – elsker den by. Det gjorde stort indtryk på mig, at byen næsten ikke
havde forandret sig, siden jeg var dernede for første gang i 1996.

Hvordan oplever du den situation, vi pt. står i grundet coronavirus, og hvad gør I
som virksomhed for at forholde jer til den ændrede dagligdag/arbejdsgang?
Jeg vil starte med at slå fast, at SINUZ tager situationen med coronavirus meget alvorlig og
selvfølgelig følger regeringens anbefalinger. Det betyder derfor også en anden måde at arbejde på – en
anden hverdag for os alle.
I SINUZ er vi i den heldige situation, at vi alle er vant til, i et eller andet omfang, at arbejde
hjemmefra. Så efter Mette Frederiksen onsdag aften meldte ud, at Danmark lukkede ned i en periode,
fik vi hurtigt mobiliseret os med en hjemmearbejdsplads hver især. Vi mødtes på kontoret torsdag
morgen, fik sat rammer og retningslinjer op og fik hentet det IT-udstyr (skærm, tastatur og mus til
den bærbare), som giver en god hjemmearbejdsplads.
Vi fortsætter fællesmøder med medarbejderne, holder lidt tættere virtuel kontakt via telefon og chat,
holder lidt flere partnermøder end normal, alt via Microsoft Teams. Vores møder med kunderne,
projekteringsmøder, bygherremøder, styregruppemøder m.v. fastholdes så meget som muligt og
afholdes også virtuelt. Så selvom man godt må mødes i små grupper op til 10 personer (med de
anbefalede forholdsregler overholdt), så forsøger vi at undgå det mest muligt. Danmark ender med at
blive meget digital-mobile.
Besigtigelser og registreringer i private boliger er udelukket, men i ”forladte” kontorer, kældre,
varmecentraler og lign., hvor man kan mødes i små grupper, bliver de gennemført. Vi skal holde
forretningen kørende og arbejde det vi kan, så vi kan hjælpe os alle godt gennem denne periode.
Vi er så heldige i SINUZ, at vi pt. har en del projekter, der er i projekteringsfasen, som stort set alle
kører videre. Vi har tæt kontakt med vores kunder, så vi sammen kan navigere os godt igennem
projekterne.
Jeg håber selvfølgelig, at dette ikke varer meget længere, end hvad der i skrivende stund er udmeldt,
dvs. til efter påske. At vi derefter så småt kan begynde at komme tilbage til en normal hverdag. SINUZ
skal nok klare os igennem, men der er selvfølgelig mange faktorer, vi er afhængige af – mest af alt at
vores kunder fortsætter gennemførelsen af de igangværende projekter, og at de sætter nye projekter i
gang nu og løbende.
Jeg er stolt af vores medarbejdere, deres tilgang til at vi skal arbejde videre og komme igennem dette
sammen. Jeg er stolt af vores fællesskab og den vilje, der er til at hjælpe hinanden – både i vores
branche og i hele Danmark.

