
NOMINERING
C&E nomineres til Netværksprisen 2007 (Erhvervslivets Ridderkors). Prisen uddeles til  
en virksomhed der har udvist bemærkelsesværdigt socialt engagement.

C&E nomineres for at gøre en stor indsats for at fastholde nuværende medarbejdere - 
og samtidig skabe en rummelig arbejdsplads med plads til udsatte grupper. Blandt andet  
ved at gå ind i projekt High:Five - som åbnede døren for en række tidligere kriminelle og  
allerede afsonere, der fik en ny chance for af skifte løbebane.

ALTANRENOVERING PÅ AMAGER 
Altanerne på Sundparkens 12 fire-etagers boligblokke  
trængte til renovering eller udskiftning. C&E fik til opgave  
at renovere 350 altaner og udskifte 500 eksisterende  
altaner til nye. Endvidere blev der støbt 21 nye kælder-
trapper. 
Imens arbejdet pågik blev endnu en entreprise ud-
budt. Igen var C&E billigst på opgaven der lød 
på omfangsdræn, sokkelisolering, kloakarbejde 
samt bortkørsel af en stor mængde forurenet jord.

Samlet var entreprisesummen på 35 mio. kr.

FA K TA :

2001 Injektionsafd. starter i Jylland 

2001 Terrorangreb på WTC i New York

2005	 C&E	flytter	til	Ejby	Industrivej

2005 Muhammed-tegninger offentlig- 
gøres i Jyllands-Posten

2007	 C&E	skifter	logo	-	og	runder	 
100 mio. i omsætning

2008	 Poul	Bering	har	som	den	 
første	i	C&E	25	års	jubilæum

2008 USA får sin første sorte  
præsident, Barack Obama

2009 C&E	udfører	injektionsopgave	 
på	Saint	Martin

Gennemsnitligt	antal	medarbejdere	 
i 00’erne:  55 

BROOPGAVE I  
ALBERTSLUND
C&E’s opgave lød på renovering af efterspændt 
bro på Albertslundvej. Broen er opført af præ-
fabrikerede betonelementer spændt sammen 
med efterspændingskabler. Broen går over  
S- og Fjernbane. 

Entreprisesum 15 mio. kr.

C&E FÅR NYT LOGO
I 2007 var tiden moden til lidt fornyelse og fremsynethed. C&E 
skifter logo og ville med dette signalere, at vi var en virksomhed 
i vækst - der tænker på arbejdsmiljø, socialt ansvar, trivsel og  
innovation.

BØRNEHUSBROEN
Viggo Elholm renoverer i 2003 Børnehusbroen 
på Christianshavn.

Viggo var fra sin ansættelse i 1986 og frem til 
sin alt for tidlige bortgang i 2013 en ualmindelig 
dygtig, loyal og vellidt kollega. 

Viggo løste utallige opgaver for C&E - og var 
yderst respekteret for sin altid kontante tilgang 
til tilværelsen.

Viggo er på mange måder stadig et fyrtårn i 
C&E og vore tanker går ofte hans vej.

2000’erne
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