BEDRIFTSPROFILEN

Firmaet har en ledelse på tre personer, som også tar sin turn ute på prosjektene rundt om på Haugalandet. Daglig leder Helge Olsen og prosjektleder Jarle Sæbø.

Murere til å stole på
Det er 21 år siden murmester Helge Olsen startet det som i dag har utviklet seg
til et velrenommert murmester- og ingeniørfirma. Med base i moderne lokaler i
Viking Håndverk & Kompetansesenter på
Svehaugstemmen i Haugesund legger de
11 ansatte seg daglig i selen for å leve
opp til bedriftens motto – TIL Å STOLE
PÅ.
- Et slikt motto skal være mer enn et slagord. Hele tiden må vi se på oss selv og måten vi arbeider på. Ved stadig å jakte på forbedringspotensiale jobber vi mottoet inn i
ryggmargen på alle ansatte, sier daglig leder
Helge Olsen.
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Firmaet har en ledelse på tre personer,
som også tar sin tørn ute på prosjektene
rundt om på Haugalandet. I tillegg til murmester Olsen består ledergruppa av ingeniør og murer Jarle Sæbø, som er prosjektleder, og formann Ole Andreas Dalen, som er
utdannet murer med svennebrev.
- Det sier seg selv at vi aldri hadde overlevd så mange år med en fast gruppe av kjernekunder om vi ikke hadde vært til å stole
på. Når vi likevel mener det er viktig å ha
dette som et uttalt motto er det fordi vi da
daglig blir minnet om hva det skal bety. Når
en kunde bestiller en jobb hos oss skal de
vite at vi kommer til avtalt tid med kompetente fagfolk som kan jobben sin. Og viktigst
av alt – jobben skal være ferdig til avtalt tid
og avtalt pris, sier Olsen.

Solide kunder og stor ordrereserve

Det viktigste markedet for firmaet er store
boligentreprenører og ferdighusfirmaer som
A Utvik AS, Økland Prosjekt, Valvatne Bygg
og Isdahl & Skoglandhus.
- Gjennom rammeavtaler med slike firmaer har vi sikret oss en ordrereserve på
mer enn 300 boenheter de neste par årene.
Vi leverer flislagte bad, piper og ildsted samt
lydgulv (horisontale lydskiller i flermannsboliger).
Med A Utvik AS og Økland Prosjekt har
vi avtalt faste priser, dvs. vi fakturerer arbeidene etter en fast prisliste. Entreprenørene
slipper å innhente nye priser for hvert nytt
prosjekt. Ved å bruke de samme underentreprenørene på mange prosjekter, får entreprenøren gevinst i form av kortere byggetid,
sier Olsen.

Tidlig i prosessen

Serviceavtaler

- Når store eller små prosjekter skal planlegges er det ofte en fordel at vi kommer inn så
tidlig som mulig. Da kan være med å legge
grunnlaget for gode tekniske løsninger til
det beste for den som skal bo i leilighetene.
Kravet til kompetanse i vår bedrift og de
som arbeider hos oss er viktig for at sluttresultatet skal bli godt.
Murmester Helge Olsen As har alle nødvendige godkjenninger og litt til. Vi har sentral godkjenning, er mesterbedrift, godkjent
opplæringsbedrift, godkjent våtromsbedrift
FFV, og registrert i Startbank. Kjernebemanningen er dyktige fagfolk med svennebrev,
mesterbrev og ingeniørutdannelse. Noen
har i tillegg spesialkompetanse innen oppbygging av våtrom.

Et annet marked for Murmester Helge Olsen
AS er å yte service og vedlikehold for større
eiendomsbesittere.
- Vi har faste serviceavtaler med begge
Steen & Strøm sentrene (Amanda og Markedet) samt Coop Haugaland og Nortura. I
tillegg bidrar vi med service og vedlikehold
på en rekke andre større bygg uten at det er
inngått noen formell rammeavtale, sier Olsen.
I tillegg er privatkundemarkedet en viktig
del av vårt totale arbeidsområde. Vi utfører
vi både nybygg og rehabiliteringer for private kunder.

det vokst frem et marked for rehabilitering
av våtrom (bad), her tar vi gjerne hele jobben og bruker da våre samarbeidspartnere
her på Viking Håndverk & Kompetansesenter, da er kunden garantert at skikkelige
håndverkere blir brukt til jobben.
Et annet område firmaet har mye kompetanse på er sparkling av større gulvflater, dette
ser vi øker stadig og det finnes mange forskjellige tekniske løsninger til di forskjellige
behov.
Det er en rivende utvikling på dette og
vi har det som et av våre satsingsområder
og holder oss derfor grundig oppdatert på
dette.

Innenfor rehabilitering i privatmarkedet har

Flisarbeid muliggjør spesielle detaljer. Denne kompassrosen
er lagt inn i gulvet på Rica Maritime.

Boligprosjekter akkurat nå:
For A. Utvik AS:

Nordstokke
Spannalia
Stølsbakken
Vassbrekke
Nygård Terrasse, Karmøy
Rindå, Haugesund
Sveiåstunet, Sveio

28 leiligheter
22 leiligheter
18 leiligheter
12 leiligheter
46 leiligheter
10 leiligheter
18 leiligheter

De som besøker Rica Maritime legger merke til flisene i resepsjonsområdet. Det er utført av Helge Olsen AS.
For Valvatne Bygg:

16 leiligheter på Stord
For Isdahl & Skogland Hus:

Elvegård, Haugesund

10 leiligheter

For Saga Bygg:

Uvikstrand, Karmøy

4 leiligheter

For Økland Prosjekt:

Håvik på Karmøy
Øygardshaugen Skudeneshavn
Portabakken Kolnes
Dølevegen Kolnes

4 leiligheter
10 leiligheter
8 rekkehus
10 leiligheter

SVEHAUGSTEMMEN 6. 5535 HAUGESUND
Flislegging av baderom på Uvikstrand for Saga Bygg.

Besøk vår nye hjemmeside www.helge-olsen.no

Tlf. 52 86 86 20 - Fax 52 86 86 21
E-mail: murmester@helge-olsen.no
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