Våre samarbeidspartnere:

Eksperter på baderom
– Det beste med denne jobben er
overleveringen av nye bad. Når
kundene kommer inn på sitt helt
ferdige, nye bad og smiler fra øre
til øre – da er det topp å være på
jobb! Den som sier dette er
daglig leder i AOG Bygg AS,
Kåre Drangevåg.
Av Anniken Simonsen
AOG Bygg AS er eksperter på baderom. De er blant annet en del av
«Team Prestestien» som holder på
med en av de største ombygginger
av borettslag i Bergen hvor det skal
skiftes 623 bad i perioden 2013 til
2016. Sommeren 2014 er de halvveis
med 300 ferdigstilte bad – og det er i
hvert fall grunnlag for å si at de har
fått godt med mengdetrening!
– Det er en fantastisk lagånd og et
godt samarbeid med Anders O.
Grevstad AS som gjør at denne store
rehabiliteringsentreprisen for Bergen
Omegn Boligbyggelag går så greit.
– Det er selvsagt en del fordeler med
slik stordrift, fortsetter Drangevåg.

– Det etableres egne beboerkontakter og alt er bestemt på forhånd. Det
er et svært apparat som er i sving og
det er store mengder materialer som
er handlet inn og ligger klare på
området og det er bare å jobbe i vei!
Enkelbad for privatpersoner
– Men vi har også til enhver tid 10
personer i arbeid for vanlige private
oppdrag i tillegg, forklarer Kåre
Drangevåg.
– Selv om vi har et svært prosjekt
gående, tar vi vare på de privatpersoner som trenger nytt bad samtidig.
I baderomsbutikkene Unik Laguneparken og Unik Fyllingsdalen, som
også er en del av Allier AS (tidligere
AOG Gruppen), kan kundene se og
få inspirasjon til hvordan de ønsker
sitt ferdige bad skal bli.
Når kundene vil bestille, svarer AOG
Bygg AS kundene raskt. Siden de har
alle håndverkerne på huset, klarer
de stort sett å gi pris på komplette
bad i løpet av fem dager.

Trender
Fremdeles er det lyse bad som
gjelder. Som oftest vil folk ha hvite
eller i hvert fall lyse bad, men gjerne
med en kontrast i form av andre
fliser i dusjen eller i et hjørne av
rommet for eksempel. Ofte velges
også gulvet i en noe mørkere farge
enn veggene. Det går også nå mer i
beige- og bruntoner enn det gjorde
bare for noen år siden.
På spørsmål om hvor ofte man må
fornye badet, svarer Drangevåg at
mange finner det nødvendig å skifte
ut badet etter 15-20 år.
– Men velger man lyse, nøytrale
farger, skikkelige fliser og skikkelig
arbeid, er det ikke noe i veien for at
et nytt bad kan vare opp mot 30 år.
– Det er veldig vanlig at utskiftning
av bad skjer i forbindelse med
omsetning av leiligheter. Noen
pusser opp badet før de skal selge.
Men også mange rehabiliterer badet
før de flytter inn i brukt, men
nykjøpt bolig.

– AOG Bygg AS gir komplett pristilbud på bad i løpet av fem dager, sier daglig leder Kåre Drangevåg.
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Støvfritt
Det er selvsagt praktisk å få skiftet
badet mens boligen er tom og før
man selv flytter inn. Men det er jo
ikke alltid praktisk mulig.
– Med de hjelpemidler vi har i dag,
kan vi imidlertid fikse et bad med
minimal belastning for de som bor i
huset eller leiligheten. Vi har veldig
gode støvavsug og vifter, slik at det
er absolutt mulig å bo i huset selv
om badet pusses opp. Vask av støv i
etterkant er begrenset.
Drangevåg tar oss med til et hus
på Sørås hvor de holder på å totalrenovere badet. Gangen er nøye
tildekket, slik at arbeidernes tråkking
inn og ut ikke skal gå ut over gulvet.
Det nye baderomsgulvet er også
grundig dekket, mens de to arbeiderne Cemal Barcin og Rosen
Malinov Koynarev holder på med å
fuge mellom flisene på veggene. Her
er det store, blanke og hvite fliser på
veggene og grå gulvfliser.
– Her skal komme vegghengt toalett
og alt nytt og delikat av hvitevarer,
forklarer Cemal Barcin.
Morsomt å se forandringene
– Det er så kjekt å være med på
prosessen sammen med eieren og
sørge for de fine fornyelsene. Den
som skal ha nytt bad, har gjerne
tenkt på det en stund. De har kost
seg med å undersøke og finne de
perfekte flisene, og gleder seg veldig
til det skal bli fint. Når de så får det
ferdige badet og er fornøyde, er det
så kjekt, sier Drangevåg.
Sesonger
Det er størst aktivitet hos AOG Bygg
AS om våren. Mange av de som tar
kontakt om våren vil gjerne ha badet
ferdig før sommeren. I august og
september er det roligere, og så tar
det seg opp igjen om høsten med
alle de som vil ha nytt bad før jul.
Januar er kanskje den roligste
måneden, men når det lir mot påske
igjen, da er det fullt trykk frem til
sommeren igjen. Det kan jo være
noe å tenke på for den som kan
planlegge litt og få ordnet dette når
ikke alle andre skal det samme.
Fysisk arbeid
Drangevåg er entusiastisk og
begeistret når han beskriver både
de nye badene og arbeiderne som
gjør jobben. Vi må spørre om det
ikke er noe som er kjedelig med
denne jobben.
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Rosen Malinov Koynarev (t.v.) og Cemal Barcin totalrenoverer et bad på Sørås.

– Det føles noen ganger som om
alle som skal ha bad bor i femte
etasje – minst, sier han og ler.
I realiteten er vel fordelingen av
leilighetene til de som skal ha nye
bad jevnere enn som så, men når
man bærer på eske etter eske med
fliser oppover i etasje etter etasje,
er det tungt fysisk arbeid.
– Fordelen er at vi sparer tid om
ettermiddagene da – vi slipper å gå
på trening etter jobb slik som andre
folk, smiler Kåre Drangevåg.

Drangevåg, som selv er byggmester,
men vi har både byggmestre,
murere, rørleggere og elektrikere i
gjengen vår, så vi kan godt ta arbeid
som går ut over baderom. I praksis
blir det nok likevel mest bad, men
ombygginger og påbygginger som
oppstår i den forbindelse, blir det
også en del av.
Les mer på aogbygg.no. Kontakt Kåre
Drangevåg på tlf. 952 25 603 eller
e-post: kare.drangevag@aogbygg.no

På Minde
AOG Bygg AS holder til i Conrad
Mohrs vei på Minde – i samme
bygget som BIR. AOG Bygg AS,
Rørlegger Anders O. Grevstad (derav
altså AOG) og flere andre er en del
av Allier AS.
– Det er veldig praktisk for oss med
lokaler på Minde – leverandørene
har også lager hos oss her, så vi har
stort sett alltid utstyr tilgjengelig uten
at det må bestilles.
Annet enn bad?
– Vi er spesialister på bad, sier Kåre

Cemal Barcin sjekker at fugingen er som
den skal være.
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