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Spennende etablering i Haugesund:

Flotell, brakkerigger og
anleggsmaskiner!

Noen av de ansatte i Eide Bygg & Anlegg AS. Fra venstre Kenneth Lønning, Rune Eide, Nils Tore Staalesen, Bjørn Høgenæs og Roger Båtevik.

Eide Bygg & Anlegg AS er en spennende ny
etablering i Haugesund. Selskapet er en del av
Eide-gruppen på Halsnøy i Sunnhordland, men
har nå etablert sitt eget hovedkontor på Kvala i
Haugesund.
- Vi har vært her noen måneder, men nå føler vi at vi er
kommet skikkelig i orden, sier daglig leder Rune Eide og
avdelingsleder Bjørn N. Høgenes.
Selskapet het tidligere Eide Flotel Services AS, og
har drevet med utleie av floteller i Norge siden 1997.
Opprinnelig hadde de to store floteller, men det ene ble
solgt i fjor. I dag har de ett igjen. Det er Bella Ludwiga,
et flotell med 82 rom, alle med eget bad.
- Flotellet er en fleksibel innkvarteringsløsning bygget
på en lekter som er 76 meter lang. Den fungerer som
anleggsleir eller ekstra hotellkapasitet ved store festival
er eller arrangementer.
Vi har også utleie og salg av brakker, brakkerigger og
modulbygg til verfts- og anleggsektoren, sier Eide.
Eide Bygg & Anlegg har i tillegg utvidet produktspekteret og er forhandler av lette anleggsmaskiner samt
Ringer Systemforskaling.
- Ringer forskaling har vært på det europeiske markedet
siden 1944, og vi importerer dette til Norge. I dag finnes
forskalingssystemet både i stål og aluminium, sier Eide.
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Brakkerigger er et hovedprodukt for Eide Bygg og Anlegg.
Eide Bygg & Anlegg AS er forhandler for Beck Maskin AS
i Rogaland og Hordaland.
- Vi har gravemaskiner fra 800 kg til 8 tonn. Hanix og
Airman er japanske kvalitetsmaskiner. Dessuten forhandler vi Mustang kompaktlastere og hjullastere, og Atlas
hjullastere opp til 8 tonn. Produktspekteret omfatter også
Tiger og Komac meisler fra 100 kg til 4 tonn, graveutstyr
for alle små maskiner, samt tyske Weber vibroplater, sier
Høgenæs.
Eide Bygg & Anlegg har også et søsterselskap i Tallinn,
Estland som heter Module Tech AS. Det er en modul
fabrikk med norsk ledelse, med totalt 75 ansatte. Eide
Bygg & Anlegg AS markedsfører og selger brakker og
modulbygg i hele Norge som bygges ved denne fabrikken.
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