Arkitektfirma springer ud af anonymiteten
LTM Arkitekt- og byggefirma har levet i anonymitet i 20 år, nyansættelse skal ændre på det

Kian Johansen

“Kunne du godt finde os?”
Leo Thorndahl Mortensen, indehaver

af LTM Arkitekt- og byggefirma, kigger spørgende på mig, mens han smiler venligt.
Jeg må indrømme, det var lidt svært at finde den tidligere landejendom udenfor Hammel, især fordi der ingen skilte er
ude ved vejen. Først oppe ved indgangsdøren bagtil kan man se et firmaskilt, vel at mærke efter at bilen er parkeret.

Vil vokse
“Det har været helt bevidst, vi har nemlig kunnet leve godt af mund til øre-metoden, fordi vi har haft et godt ry,” fortæller
arkitekten, der etablerede sit firma i 1991. De sidste mange år i en renoveret landejendom på Skolevangsvej uden for
Hammel.

Firmaet lever især af at bygge individuelle arkitekttegnede huse i “Den bedre ende” for bygherrer, primært i Østjylland og
resten af Jylland, men Leos hold har også været på Fyn et par gange for at bygge villaer på øen.
Firmaet er i gang med et glidende generationsskifte, hvor tømrermester Nikolaj Mortensen med firma i Rønde overtager
sammen med den nyansatte Nikolaj Kirsch Kragelund, der er tømrer og bygningskonstruktør, og desuden har en
uddannelse hos Dansk Supermarked bag sig.
Nikolaj Kirsch Kragelund, forklarer:
“Vi kunne godt fortsætte med at leve af vores ry, vores velbyggede huse sælger sig selv, men vi vil også gerne have mere
volumen.” Han fortsætter: “ Vi vil også gerne fortælle, at vi fokuserer på lavenergihuse og allerede nu er klar til de nye krav
der kommer i 2015 og 2020.”

Byggeri med vers
Og det er vist også en helt speciel oplevelse at få bygget et hus af firmaet.
Flere af de over 200 tidligere bygherrer er nu personlige venner, og til hver rejsegilde har Leo Thorndahl Mortensen leveret
et par vers om kunden og de udfordringer, der har været med huset.
Ideen er, at det er de samme tre personer, der følger byggeriet og tilrettelagte tidsplaner betyder, at håndværkerne ikke
går oveni hinanden, det styrer Nikolaj Thorndahl Mortensen med hård hånd.
“Vi laver gennemtænkt byggeri, hvor det hele er i orden når du får nøglen, vi rydder op på byggepladsen. I det hele taget
bygger vi og opfører os, som vi selv ville have det, hvis vi skulle bygge hus,” siger Nikolaj Thorndahl Mortensen.
Publiceret: 08. December 2011 15:15

Kommentarer

