
pressemeddelelse, den 1. september 2015 

Træmand på mission 

Martin Tholstrup er ansat hos Taasinge Elementer per 1. september med ansvar for salg og 
marketing i både Danmark og på eksportmarkeder. Med snart 20 års erfaring indenfor 

præfabrikerede træelementer er det en erfaren mand, Taasinge har ansat. 

Som nyansat salgschef hos Taasinge Elementer er Martin Tholstrup fuldstændig klar på den 

mission, han er på:  

- Taasinge Elementer er markedsledende indenfor præfabrikerede elementer og 3D-konstruktion, 

og den position skal vi have udnyttet til fulde i fremtiden. Vi løfter yderst komplicerede byggerier i 

samarbejde med nogle af de dygtigste i branchen, og en af mine opgaver bliver at sikre, at alle i 

branchen ved, hvem vi er, og hvad vi står for. 

Martin Tholstrup kommer fra et job hos kvistvirksomheden Attic – en virksomhed han selv 

grundlagde i 1999, efter uddannelsen som byggetekniker var afsluttet, fordi han med egne ord 

”ikke kunne lade være”.  

- Byggebranchen er på mange måder ret traditionel, og mange kan godt lide at gøre tingene på 

den måde, de kender. Da jeg i 1999 blev færdig som byggetekniker, havde jeg fået mange ting 

med i bagagen, blandt andet 3D-teknologi. Dengang var det helt nyt, og ikke mange anvendte det 

– derfor blev jeg selvstændig. Sidenhen solgte jeg virksomheden, og jeg har de senere år været 

ansat som direktør i Attic. Nu er tiden imidlertid inde til et skifte – og da Taasinge manglede en ny 

salgschef, ja, så slog jeg til, siger Martin Tholstrup. 

Divisionsdirektør Frank Henningsen, der selv er relativ ny mand hos Taasinge, idet han tiltrådte i 

foråret 2015, hvor han tog over efter Lauritz Rasmussen, er meget tilfreds med at have fået Martin 

med ombord.  

- Vi har sammen en opgave, der går ud på at gøre Taasinge Elementer endnu mere kendt og en 

endnu bedre forretning end den, vi kender i dag. Både i Danmark og på vores eksportmarkeder, 

hvor Norge er det absolut vigtigste. Martin kommer fra en virksomhed, der ligesom Taasinge er 

garant for et kvalitetsprodukt, og han er derfor på mange måder et godt match til virksomheden 

her. 

Martin Tholstrup er 39 år og bor på Tåsinge. 

For yderligere information, kontakt venligst Divisionsdirektør Frank Henningsen på telefon 61 20 95 

25 eller mail på fhe@taasinge.dk  

 

Fakta om Taasinge Elementer 

Taasinge Elementer er en division i Palsgaard Gruppen med elementproduktioner i Hampen og på 

Tåsinge. Taasinge Elementer er Danmarks førende producent af præfabrikerede træelementer og 

leverer tag- og facadeløsninger til både nybyggeri og energirenovering. Løsningerne skræddersys 

til de enkelte projekter og tilpasses de mest krævende geometrier, spændvidder og energikrav i 

lavenergiklasse 2015 eller 2020.  

 

Læs mere om Taasinge Elementer på: www.taasinge.dk 


