BEDRIFTSPROFILEN

Den topp moderne maskinparken.

Birkeland Maskinentreprenør AS

Pålitelig til fingerspissene
Da Birkeland Maskinentreprenør AS ble etablert
i 2003, fortonet et eget industribygg seg som en
urealistisk drøm. Det viste seg å være en feilslått
antagelse. Fem år senere består firmaet av 14
ansatte, og tilholdsstedet? Et splitter nytt industribygg på Avaldsnes Bø øst.

Grunnene til veksten er mange. Ledelsen har tenkt
effektivitet, og investert i moderne maskiner – noe
som i stor grad kommer kunder til gode. Tidsfrister
holdes alltid, uten unntak. Og viktigst av alt: kompetansen og erfaringer i firmaet gir gode løsninger
og bunnsolide resultater i arbeidet som utføres.
- Birkeland Maskinentreprenør AS startet med tre
ansatte og hjemmekontor, noe jeg anså som en realistisk begynnelse, sier eier Kai Peder Birkeland.
- Men tilbakemeldingene fra kundene var svært
gode, og mer og mer arbeid ble gitt oss.Vi har utført
både små og store oppdrag, og tatt alle utfordringene som måtte følge med prosjektene på strak
arm. Det har aldri hendt at vi ikke har kunnet gjennomføre en jobb, fortsetter han.
- Jeg har vært utrolig heldig med mine medarbeidere. Eksempelvis sitter formann Arvid Hetland
med 26 års erfaring fra bransjen. Andre har enda
lengre fartstid. Felles for de alle er dyktighet og pålitelighet, sier en stolt eier.
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JOBB & NÆRING

Legg merke til det!

Birkeland Maskinentreprenør AS opererer først og
fremst i Haugesundregionen og Sunnhordland, men
tar også på seg oppdrag utenfor distriktets grenser.
- De større prosjektene som har foregått andre steder i landet, har først og fremst gått gjennom A. Utvik,
forteller Birkeland, som legger til at byggfirmaet er
en god samarbeidspartner. Ta Haugesund som eksempel. Her går “Birkeland” gjennom byen som en
blå tråd, og der A. Utvik står som utbygger – ja, der
er Birkeland på plass.
Nytenkning

Kai Peder Birkeland var den første i distriktet til å investere i Tipp Semi med sving på bakre aksling slik
at de kommer inn på trange plasser. Dette er ikke
uvanlig invistering i dag, noe som illustrerer mye av
slik Birkeland Maskinentreprenør AS fungerer.
- Vi holder oss kontinuerlig oppdatert, og vet hva
våre kunder trenger. Ett mål er å gjøre jobben så
raskt som mulig slik at prisen holdes nede. Dette
oppnår vi med våre moderne maskiner. Et annet
mål er å utføre et 100 % godt resultat. Dette sørger
menneskene for.
- Det er viktig å understreke at vi hele tiden har
vært bevisste på å bygge oss opp gradvis, og drive
med en sunn og stødig økonomi i bunn, avslutter
Birkeland.
Drømmen var ikke så urealistisk, likevel.

Birkeland Maskinentreprenør AS utfører
følgende tjenester:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alt innen graving
Sprenging
Opparbeiding av byggefelt
Industritomter
Husgrunner
Masseforflytting
Meisling
Narursteinsmuring

En topp moderne maskinpark tar sin del av
æren for suksessen. Den består av:
•
•
•
•
•
•
•

1 Volvo 140
1 New Holland 235
3 Volvo 290
1 Volvo 360
2 Tippbiler
3 Tipp Semi
1 maskinhenger

Pb 247, 42 99 Avaldsnes
Tlf.:
907 96 109
E-post:
post@birkelandmaskin.no
Web:
www.birkelandmaskin.no

