Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge:
h o l z A r t p å d e t n o r s ke m a r ke d e t

Et snekker firma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige
kompetanse som er bygget opp over lang tid. Vi stiller høye
krav til oss selv i forhold til miljøvennlighet, planlegging av tid
og kalkulasjon og målrettet markedsføring.

Bakgrunn
„Nor wegen-Connection” begynte for ca 25 år siden med et
norsk språkkurs. År senere, etter gjennomfør t utdannelse til
snekker i et firma med høye krav til miljøvennlighet star tet jeg
mitt eget firma som montasjefirma.
Siden 1995 har jeg utfør t alt av klassisk bygge-, anleggs-,
møbel-, og spesialarbeid innen faget med stor t engasjement
selv om noen utfordringer var stor . For eksempel utførelse av
byggeledelse og koordinasjon av selvinnsatsen fra byggeherrene i 5 boenheter i den første miljøvennlige modellbebyggelse i Kiel (Kieler Scholle e.G., Kiel-Hasse), utbygging av butikker og mindre næringsbygninger, messebyggeprosjekter, miljøvennlige byggesanering, om- og utbygging i boligbygging og
nybygg.

Bedrif ten var direktimpor tør for vindu fra en stor dansk produsent og ble senere medlem i et tysk vindu-innkjøps felleskap.
Med det nådde oppdragsbeløpene et volum av flere tusen
DM/Euro. I tillegg kom spesialoppdrag på bygg som er kulturminnevernet. Bedrif ten hadde på denne tiden 6 faste medarbeidere.

økologisk

Interiør

Vinduer & dører

Det utviklet seg en annen tyngdepunkt/arbeidsfelt, nemlig det
å legge ”ekte” tregulv. Vi la parkett i forskjellige teknikker og
utførelser og massive tregulv i ekstrem store bredder og lengder, helt utenom standard.

Med denne kunnskapen satte vi i gang en utfordrende og
krevende sanering av et 450år gammelt herrehus i Gettor f . Vi
hadde ”know -howet” til for eksempel å legge et gulv som var
laget av bordplanker som var 12m lang og 50 cm brei. Prosjektet var veldig utfordrende pga kompliser te statiske forhold,
steingammel parkett- og veggpanelsanering og som sagt
gulvet…
På denne tiden var vi regelmessig presenter t med våre produkter og tjenester på byggemessen NORDBAU i Neumünster.

Tregulv

Restaurering

Den økende usikkerheten i markedet de siste årene krevde at
vi måtte finne nye veier til nye markeder hvor vår spesialkompetanse var etterspur t. Her utvider vi vår spekter med interiørutbygging av yachter. Vi har til sammen bygget ut 12
yachter på forskjellige tyske ver f ter. Vi er stolt over å ha
bestått i et miljø, der presisjon ikke lenger måles med målestokk, men med datastyr te programmer ( CAD-tegninger, 3dlaser teknikk ), som krever en nøyaktighet av en annen verden.
På denne tiden målte staben min 16 medarbeidere og jeg
jobbet opp til 92 timer uken. Teamet mitt besto i 15 år av
blant annet ansatte møbelsnekkermestere , treteknikkere, tømrere og kontorpersonell.

Yachtutbygging

Anbefalinger av kunder og arkitekter og min deltakelse i et
oppfriskende norskkurs vinter 2005/2006 la grunnsteinen for
mitt første arbeidsoppdrag i Norge. Vi jobbet i nesten 2 år
med forskjellige prosjekter for en finanssterk norsk investor i
Trondheim. Oppgavene var mangfoldig fra snekring av designmøbler, interiørutbygging og hyttesanering under spesielle
forhold uten strøm til et kaianlegg på 150qm med 7m lang
Bongossirekkverk.

Norge

Det nye konseptet
Høsten 2009 deltok jeg som utstiller på messen ”bygg reis
deg” i Oslo.
Dette var mulig med finansiell støtte og motivasjon fra W TSH
og samarbeid med ”Aussenwir tschaf t-förderungs – Initiative fra
Handwerkskammer Lübeck.
Etter denne messen tilpasset/lagde jeg et marketingkonsept til
det Norske markedet. Hjemmesiden ble bygget om, brosjyrer
og prosjektmateriell ble laget i 3 språk (norsk, tysk, engelsk)
og bilen ble utr ystet med reklame på norsk og felles arbeidsklær med logo ble bestilt.
Messen var en suksess. Håndverksbedrif tene fra Schleswigholstein ble veldig godt tatt imot av publikumet i Oslo. På
denne messen presenter te ”tyske håndverkerpor talen” seg for
første gang, som er et samarbeid mellom Handwerkskammer
Lübeck og AHK Oslo. Denne por talen er et forum på nettet,
hvor tyske bedrif ter som jeg presenterer seg til Norske
kunder/det Norske markedet. Kor t tid etter jeg ble medlem fikk
jeg en henvendelse fra en Norsk byggeherre, som søkte målrettet etter et tysk håndverksfirma til å utføre et komplett saneringsprosjekt under strømsparende aspekter på et tømmerhus i
Stavanger.
Etter den første befaring i Oktober 2009 tok det 5 måneder
av planlegging og tilbudsrunder før kontrakten for jobben ble
under tegnet i April 2010. Arbeidet med prosjektet begynte i
Juli 2010 og ble avsluttet i Desember 2010. Dette vellykkede
oppdraget ble fulgt av en rekke mindre og større oppdrag i
Stavanger regionen.
Til dette prosjektet har jeg inngått samarbeid med andre
bedrif ter fra handverkspor talen til å utføre elektro- og rørlegger og lagt fundamentet for et samarbeid i framtiden. Også
engasjer te jeg et maler firma fra Schleswig-holstein for å kunne
fullføre hele prosjektet. For tiden jobber vi med 4 medarbeidere i Stavanger. Etterspørselen er ufor ventet stor.

tyske håndverkere

Vi tilbyr og utfører gode tyske håndverkstjenester med en
særlig god kvalitet i tetting av byggedeler og byggetetthet.
Dette er veldig etterspur t på det Norske markedet.
Her i Norge opplever vi uttr ykket ”gode tyske håndverk” .
Selvfølgelige får vi med oss at vi utenlandske gjestearbeidere
blir obser ver t både av norske kunder og norske konkurrenter.
Vi oppdaget for t og tydelig at vår utdannelse, er faring og
arbeidsmoral blir verdsatt og respekter t. Framtidsutsiktene ser
bra ut.
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