Ærlig arkitektur
“Det er vores mission at gøre vore kunders drømme til virkelighed. At finde den
hemmelige formel, der giver kunden lige netop det, de ikke engang vidste, de kunne
få,” siger Duncan Long, der er den ene halvdel af arkitektfirmaet Krogh&Long
Arkitektur og rådgivning.
“God arkitektur er ærlig arkitektur! Det skal være ærligt og særligt - lidt ligesom os,” supplerer
Lars Krogh, der udgør den anden halvdel af firmaet. Duncan og Lars er ligeværdige partnere i
det nystartede firma med hver deres baggrund. Lars Krogh er arkitekt, og Duncan Long er
uddannet bygningskonstruktør.
“Tilsammen er vi et stærkt team og er begge overbeviste om, at god arkitektur er for alle. Hvad
enten det er en større nybygning, ombygning eller en mindre tilbygning. Tingene skal hænge
sammen både funktionsmæssigt, æstetisk og ikke mindst økonomisk. Det er nemlig god
arkitektur, når de ting er i balance,” siger Lars Krogh.
Krogh&Long, der har base i Middelfart, er progressivt, nytænkende og helt igennem nede på
jorden. Det er det indtryk, man får, når man møder Lars og Duncan. Her er der både plads til
passion og sund fornuft, når det kommer til at skabe og udvikle nye projekter.
”Vi ønsker, at vores firma skal være kendt som et solidt firma, hvor både kunder og
samarbejdspartnere altid får oplevelsen af at have arbejdet sammen med et arkitektfirma, man
kan stole 100% på. Kvalitet, kreativitet, enkelhed og overskuelighed i alle processer undervejs i
et opgaveforløb er nogle af kodeordene for os,” fortæller en engageret Duncan Long.

Ingen slinger i valsen
Krogh&Long Arkitektur og rådgivning sætter en ære i at levere en professionel rådgivning, der
er til at stole på i enhver sammenhæng. Duncan fortæller smilende om, hvordan Lars sendte
ham tilbage til en byggerund, som han havde været ude at besigtige.
”Jeg havde ikke fået taget billeder af det omkringliggende område. Lars insisterer nemlig på, at
vi ikke kan tegne noget uden at vide, om det passer ind i helheden.”
De er begge to enige om, at alt skal være aftalt og på plads, inden de går i gang. At der er
enighed om det endelige resultat, sikrer de sig bl.a. ved at visualisere deres løsninger med den
nyeste teknologi, 3D programmer og et overskueligt præsentationsmateriale. På den måde kan
de redegøre for, hvordan de forestiller sig projektet udført og gennemført ned til mindste detalje.
”Vore kunder har på den måde muligheden for at kunne forholde sig meget konkret til projektet
og samtidig have tid og mulighed for at diskutere det i ro og mag,” siger Duncan Long.
Det er som oftest ham, der laver de meget realistiske tredimensionale tegninger og de meget
præcise plantegninger, der sammen er med til at sørge for, at både bygherrer, entreprenører og
den enkelte håndværker kan holde sig ajourført med projektet.
“Vi kvalitetssikrer hele tiden vores egne arbejdsgange og udarbejdede materialer. Det samme
gør vi med det projektmateriale, vi modtager fra andre, inden det på nogen måde bliver brugt.
Så undgår vi de fejl, der ellers kan opstå,” fortæller Lars Krogh.
“Hele processen bliver derved i sidste ende meget mere gennemsigtig for kunden, fordi vi
sørger for, at både materiale og kommunikation er i orden og fungerer optimalt”, supplerer
Duncan Long.

Fejl opstår, når kommunikationen ikke er i orden
God kommunikation er en af grundstenene, når det gælder om at komme godt i mål med et
byggeprojekt. Undersøgelser viser, at der opstår 20 – 30% flere fejl, når kommunikationen ikke
er på plads. “ Og den statistik vil vi ikke være  og bliver vi ikke  en del af”, understreger de
begge.
Krogh&Long forestår derfor også, fra start til slut, al myndighedskontakt. På den måde sikrer de
sig, at bl.a. gældende lovgivning til enhver tid overholdes, og at de fornødne formularer og
tilladelser løbende bliver indhentet, udfyldt og indsendt til de relevante myndigheder. “På det
punkt er vi utroligt stærke og har meget stor erfaring. Vi har en rigtig god kontakt til
myndighederne og deres Institutioner. Det letter arbejdet betydeligt for både vore kunder og
samarbejdspartnere”, siger Lars Krogh.

Lokalkendskab er en fordel
En anden af Krogh&Longs stærke sider er deres gode kendskab til både entreprenører,
håndværkere og andre relevante samarbejdspartnere. Det gør, at de ved hvilke aktører, der
leverer optimale resultater på lige netop deres område. Her hjælper det også meget, at Duncan
selv har arbejdet som håndværker igennem mange år, før han blev uddannet som
bygningskonstruktør. Så han har oplevet mange af de faldgruber, der måtte være i et byggeri,
på tætteste hold.
“For os er ethvert projekt en eksamen, så vi sikrer os, at vore kunder altid giver os karakteren
bestået. Ikke mindst fordi, det er vores mission at gøre vore kunders drømme til virkelighed”,
siger Duncan Long. “Nå ja, og så selvfølgelig det faktum, at det er vigtigt at lægge godt ud.
Afstemme forventninger, diskutere ideer og muligheder. Vi sætter ikke taxametret i gang, før
bilen kører. Det synes vi er sund fornuft og hele grundlaget for god og ærlig arkitektur”, siger de
to partnere i Krogh&Long samstemmende.
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Yderligere informationer fås hos:
Lars Krogh og Duncan Long
Kontaktdata:
Lars Krogh
Tel. +45 2990 7051
lk@kroghlong.dk
Duncan Long
Tel. +45 2571 8862
dl@kroghlong.dk

