
Bisbjerg Bogføring oplever vækst og 
flytter til større lokaler i Frederiksværk.

Budskabet er klart, hvis du spørger Liselotte 
Bisbjerg, ejer af Bisbjerg Bogføring: ”Du skal gøre 
det, du er bedst til og lade andre om resten. Det 
gør vi, og det har bestemt været medvirkende til 
at skabe den positive udvikling, som vi oplever 
i virksomheden lige nu. Dette er også årsagen 
til, at vi flytter til større lokaler på Undalsvej i 
Frederiksværk, hvor der er plads til forsat at udvikle 
og udvide Bisbjerg Bogføring.”
 
Hvor kommer væksten fra?
”Vi oplever en generel positiv udvikling blandt små 
og mellemstore virksomheder. Ikke kun lokalt, men 
også blandt de kunder vi har andre steder i landet. 
Så væksten kommer både fra eksisterende og nye 
kunder. Vi har haft en rigtig god tid på Pilevej, men 
lokalerne var ikke til, at vi kunne udvide, og derfor 
vælger vi at flytte.”

Hvorfor ikke flytte firmaet til Hillerød eller 
København?
”Det handler om mere end bare forretning. Det 
er så moderne, at en virksomhed skal have et 
purpose, og sat i den kontekst så vil vi gerne være 
med til at styrke små og mellemstore virksomheder, 
således at vi kan skabe en positiv opadgående 
spiral. Dernæst handler det også om, at mange 
virksomheder i dag er blevet så digitale, at det 
reelt set ikke betyder noget, hvor vi sidder. Vi har 
kunder fra både Bornholm og Jylland, og de har 
stor respekt for, at vi ønsker at beholde vores base 
i Frederiksværk.” fortæller Liselotte Bisbjerg.

Ro i maven og tid til udvikling. 
Hvis man spørger Liselotte Bisbjerg, om hvor 
hun føler, at hun giver sine kunder mest værdi, er 
meldingen også klar: ”Vi giver dem ro i maven. I 
virkeligheden er det meget simpelt - når mor og 
far skændes, handler det ofte om penge. Det er 
ikke anderledes i en virksomhed. En virksomhed 
behøves ikke være ret stor, før man mister 
overblikket og fokus. Det sker desværre ofte, at 
små og mellemstore virksomheder bruger alt for 
meget tid på bogholderi og administration. Tid der 
kunne være brugt på at udvikle deres forretning 
og skabe vækst og mere indtjening. Den faglighed 
Bisbjerg Bogføring tilbyder, skal være med til at 
give vores kunder ro i maven. Hvis du har et godt 
overblik, så er du i stand til at træffe de gode 
beslutninger.” slutter Liselotte Bisbjerg.

Bisbjerg Bogføring byder velkommen i de nye 
lokaler fra mandag den 1. oktober 2018. 

For yderligere information kontakt venligst Liselotte 
Bisbjerg på lb@bisbjerg.biz eller telefon 22350476. 
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