
ænk på en af de store virksomheder, 
som er med til at få vores komplice-

rede samfund til at hænge sammen. Me-
troselskabet. Banedanmark. Vattenfall. 
Eller HOFOR – det tidligere Københavns 
Energi. Kundeporteføljen hos knapt fire 
år gamle Sydslam A/S i Greve er lang og 
tung. 
Sydslam har specialiseret sig i at hjæl-
pe industrien og byggebranchen med 
alt fra effektiv højtryksspuling og hurtig 
opsugning af jord og slam til fjernelse af 
flydende olierester og rensning og tv-in-
spektion af kloakledninger.
Direktør Michael Håkonsson fortæller: 
”Vores motto er ”rengøring i stor måle-
stok”. Vi er ikke bange for at få sved på 
panden, og vi arbejder 24-7. Når Metro-
selskabet har problemer med boremud-
der, som stopper maskinerne, stiller vi 
op. Hvis produktionen ligger stille hos en 
kunde, kan vi have mange mænd i gang i 
døgndrift. Vi forsøger hver eneste dag at 
lave en ordentlig forretning til gavn for 
begge parter, og derfor er vi altid til at få 
fat på.”

En god og sikkEr arbEjdsplads
Det nuværende Sydslam A/S blev stiftet i 
juni 2009 af driftschef Bo Christensen, di-
rektør Michael Håkonsson og vognmand 
Jacob Filsø Mathiassen. De tre havde i 
forsommeren samme år måttet se deres 

tidligere arbejdsplads af samme navn gå 
konkurs. De besluttede sig for at tage bol-
den op: 
”Sydslam er jo en gammel dame. For over 
30 år siden startede den daværende ejer 
med to slamsugere. Siden voksede firma-
et sig stort, indtil det gik konkurs i 2009, 
fordi man havde investeret for hårdt. Så 
i en sen aftentime i maj 2009 besluttede 
Bo, Jacob og jeg, at vi selv ville starte et 
nyt firma med samme navn. Vi syntes 
jo, at vi havde en rigtig god arbejdsplads 
med nogle meget dygtige og kompetente 
montører. Sydslam var et navn i bran-
chen, og kunderne var der jo stadig,” for-
klarer Michael Håkonsson om grunden 
til, at de valgte at genbruge det gamle 
og indarbejdede firmanavn. Allerede 
året efter indgik firmaet en stor kontrakt 
med DONG Energy, og det er derfor nu 

Sydslam, som servicerer DONGs 16 store 
kraftvarmeværker rundt om i Danmark. 
Sydslam har også en landsdækkende af-
tale med Statoil. Senest har virksomhe-
den indgået en stor aftale med Aalborg 
Portland.

Fra ovErlEvElsE til ovErskud
Med 50 erfarne medarbejdere, en stor, 
moderne vognpark og meget teknisk ud-
styr lever Sydslam i en omkostningstung 
branche. De første tre år var med Michael 
Håkonssons ord ”ren overlevelse”, hvor 
det handlede om at skabe solid grund 
at stå på. Forretningen voksede hurtigt, 
men Sydslam havde ikke de store mulig-
heder for at få kredit i deres daværende 
bank:
”Allerede det første driftsår havde vi brug 
for større likviditet. Vi kontaktede flere 
banker, men de ville ikke være med, fordi 
vi ikke havde et afsluttet regnskab. Spar 
Nord troede som de eneste på os. Nu 
er vi nået til et punkt, hvor vi har over-
skud til at fokusere på udvikling og på at 
fremtidssikre. Vi kigger på hver omkost-
ningskrone, vi fakturerer hurtigere, og 
samtidig hiver vi så mange ordrer i hus 
som overhovedet muligt”, siger Michael 
Håkonsson.
Sydslam omsætter i dag for over 60 mio. 
kr. om året.

sydslam – eksperter  
i den helt  
store rengøring
når statoil skal have renset olietankene, og når dong skal have tømt askesiloer på kraftvarme- 
værkerne, så ringer telefonen hos sydslam, der efter en vanskelig opstart har fået skabt en sund og 
solid forretning.

Fakta om sydslam a/s:
- Sydslam udfører alle former for 

industrielle rengøringsopgaver. 
Typiske opgaver omfatter ren-
gøring på kraftværker, rensning 
af hovedkloakledninger og 
forebyggelse og afhjælpning af 
oversvømmelser. Virksomheden 
servicerer primært industrien, 
men også kommuner og private.

- Vognparken omfatter store 
slamsugere, store mammut-tør-
stofsugere og udstyr, som kan 
levere højtryksspuling på 3200 
bar samt også mindre biler, der 
kan komme ind i baggårde m.m.

- Virksomheden bestræber sig  
bl.a. på at reducere CO2 fra 
brændstoffer, og der benyttes 
spulebiler, som genbruger spule-
vandet. Firmaet er certificeret 
efter miljøledelsesstandarden 
ISO 14001.

- Årsomsætning: 60+ mio.

Se mere på www.sydslam.dk. 

Spar Nord 
StafetteN 
Hver eneste af vores kunder kan 
fortælle historien om, at resulta-
ter kommer af hårdt arbejde og 
evnen til at se og gribe  
muligheder. 
Nu giver vi dem  
plads til at fortælle  
deres spændende 
historie. efter sommer- 
ferien afleverer vi stafetten til 
tandlæge peter Villquist apS  
i Køge. 

Jesper Køster 
direktør 
Spar Nord Køge 

Fra venstre: Bo Christensen, Michael Håkonsson og Jacob Filsø Mathiassen. Foto: Septimius Krogh.

Vi kontaktede flere  
banker, men de ville 

ikke være med, fordi vi ikke  
havde et afsluttet regnskab.  

Spar Nord troede som  
de eneste på os.
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