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Sammen med familien har
medeier Olav Emil Hansen
skaffet seg et solid fotfeste i
møbelbransjen.
Foto: Meling Media As

Forsiktig satsning med store resultater
Det begynte forsiktig, med én ansatt i butikk
og leveringer på kveldstid for far og sønn – ved
siden av annen jobb. Men etterspørselen krevde
mer arbeidskraft, og deltid ble til heltid. I dag er
Fagmøbler Åkrehamn et solid merkenavn langt
utover Karmøys grenser.
- Bystatus - det eneste kriteriet som manglet da vi
søkte om å få Stokkes verdensberømte Tripp Trapp
stol inn i sortimentet, begynner Olav Emil Hansen.
- I 2001 ble Åkra by.Tirsdagen etter var stolen på
plass hos Fagmøbler Åkrehamn, forteller han med
et hjertelig smil.
På denne måten har han og familien bygget opp
bedriften: Med stor markedsforståelse, og bred, oppdatert kunnskap.
Stort utvalg, kvalitet og gratis levering

Utvalget er stort. Her er et bredt sortiment fra norske og utenlandske leverandører, med modulsystemer, senger, hyttemøblement og tepper – blant
mye annet. Nytt av året er mindre interiørartikler
fra kjente “Black Design”. Atskillige varer finnes på
lager, og kan dermed fås på dagen. Stikkordet for er
de alle er kvalitet. Og som kronen på verket kjøres
samtlige produkter ut gratis på Haugalandet.

Karmøys eneste butikk med Tripp Trapp i sortimentet. F.v. Olav Emil Hansen, Dagma Hansen, Hans Inge Hansen og Anette Høines – alle sameiere av
Fagmøbler Åkrehamn. Foto: Meling Media AS

Fra to tomme hender…

Det var i 1995 Åkra sentrum fikk det som skulle bli
en ny storaktør innen møbelbransjen. 250 kvadratmeter på Centrum Varehus, tvers over der de holder til i dag, var begynnelsen. Det og doble arbeidsdager. I butikken hadde de én ansatt, og Olav Emil
og sønnen Hans Inge som kjørte rundt på kveldstid
og avleverte møbler.
Men etterspørselen økte kontinuerlig. Det var på
tide å satse for fullt.
- Vi ønsket å drive for oss selv, men det var et
for stort steg å slippe alt vi hadde. Dermed fortsatte
vi i våre gamle jobber samtidig som vi bygget opp
møbelfirmaet parallelt, forteller Olav Emil.
…til storleverandør

I 1997 meldte de seg inn i den landsdekkende
møbelkjeden Fagmøbler, som per i dag består av
nærmere 80 frittstående butikker i sitt slag. Behovet
for mer arbeidskraft og større plass økte i takt med
omsetningen.

42

JOBB & NÆRING

Modulsystemer gir store muligheter. Foto: Meling Media AS

F.v. Inge Andreas Wrolfsen og Kai Roger Skarstein leverer gratis i hele
Haugesundregionen. Foto: Meling Media AS

- Hans Inge, datteren min -Anette Høines - og jeg
begynte på heltid, med tidvis hjelp fra kona mi Dagmar, sier Olav Emil.
- I 2001 flyttet vi opp i andre etasje i huset vi
holder til i dag, til et 500 kvadratmeter større lokale.
Eieren var Samvirkelaget, og Coop Prix holdt til i
underetasjen. Men ikke lenge etter stod det nye
bygget deres klart, og Coop flyttet virksomheten.
Dermed kunne vi kjøpte dette, sier Olav Emil og
viser til dagens Fagmøbler Åkrehamn.
- I 2004 bygde vi ut, og i dag har vi den plassen
vi trenger: 1200 kvadratmeter med utstillinger, samt
stort lager like ved.

- Hvorfor møbler? Åkra har gode tradisjoner på
området og er en nisje som fenger mange.
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