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Så blev det tid til sidste nyhedsbrev for året 2022… 
Trods krigen i Ukraine, stigende inflation, folketingsvalg og ikke mindst længere leveringstider, som specielt A&H 
Medical A/S og deres kunder har kunne mærke, så har A&H Medical det godt og har fortsat travlt med alle deres 
gøremål for kunderne – Jeg hedder Lise-Lotte og jeg er nyhedsbrevets skribent. 

 

I oktober måned startede A&H Medicals nye service tekniker, Andreas Kim Lenskjold. Andreas er 

allerede tilmeldt til mange kurser både i Tyskland og England, så han kan komme ud så hurtigt som 
muligt og servicere alle de mange maskiner derude hos kunderne. Velkommen til Andreas! 
 
Og også i oktober måned kunne der annonceres inde på Linked-In med denne tekst:  

”A&H Medical A/S leverer ny laboratorievaskemaskine, Glasvasker fra MMM, 
model PL15 til Hospitalsapoteket Aarhus Universitetshospital.   
Vi er glade og stolte af at kunne annoncere at A&H Medical A/S leverer, for første gang, 
en glasvasker fra MMM i Danmark. ” 

 
Og få dage efter blev der yderligere annonceret med denne tekst inde på Linked-In:  
”A&H Medical A/S leverer endnu en autoklave med model Vakulab HL 969-2HL til et af Danmarks 
hospitaler - Hospitalsapoteket - Aarhus Universitetshospital, som vi ser frem til at levere i 
indeværende år.” 
 
 

 

I november måned sad A&H Medicals tekniske tegner Susanne og Michael og brugte en hel 

del tid på at optegne og opfinde nye kreative løsninger til kundens ønsker og behov.    
  
                                                                                 

 
                     

December måned har været den bedste måned nogensinde for A&H 

Medical A/S. Der er indkommet 2 store ordre i ”hus” og de langsigtede 
planer er allerede i fuld gang med at blive skemalagt ind til det nye år 
2023.  
Derudover er autoklaven og vaskemaskinen til Skejby – Aarhus 
Universitetshospital veloverstået, hvor Fat er afsluttet og leveret.      
 

 
 

*Personalet sidder her til bords på Wallmanns 
Personalet blev inviteret til julefrokost på Wallmanns i cirkusbygningen i 
København, denne aften var helt forrygende, med et skønt show, god mad og 
hyggelig stemning iblandt alle kollegaer. 
 

 

A&H Medical A/S takker alle kunder for et rigtigt godt samarbejde 
og ønsker samtidigt også alle en rigtig glædelig jul samt et godt 
nytår!           
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