BEDRIFTSPROFILEN

Elektrogruppering som liker utfordringer
Sentralt i Sandeid sentrum ligger en stor
elektrobedrift med forgreninger over hele
Nord Rogaland, fra Suldal i øst til Karmøy
i vest. Bedriften satser stort på oppdrag
fra den lokale industrien, og med en kom
binasjon av spisskompetanse og videre
utvikling av nyutdannede fagfolk har de
klart å etablere seg som en av de største
aktørene på Haugalandet.
Da gründer og daglig leder Johannes
Helgevold etablerte Helgevold Elektro i
1987 var det som enmannsbedrift. I dag
har gruppen 70 ansatte og omsetter i år
for 70 millioner kroner. Foruten hoved
kontor og avdelinger i Sandeid, er bedrif
ten også etablert i Ølen, Tysvær, Karmøy
og Suldal, og har også et eget selskap i
Haugesund.

Tekniker Willy Asbjørn Lunde, Asle Lysholt og installatør Svein Tore Veim med skapet med styresystemer som skal til et
minikraftverk i Volda.

vi løser dem. Vi er veldig glad i utfordrin
ger.

Oppkjøp

Hovedområdene er elektro, automasjon
og telecom både for private, bedrifter og
det offentlige. Bedriften har vokst både
gjennom utvikling og oppkjøp.
For eksempel er tidligere Sundfør &
Pedersen og Åsbø Elektro Installasjon nå
en del av Helgevold Elektro Haugesund
AS. Tidligere Bravida Haugesund er blitt
en del av Helgevold Telecom og Helgevold
Elektro Tysvær, og er lokalisert på Frakka
gjerd i Tysvær.
Skreddersøm

– Vi tar selvsagt alle vanlige elektriker
oppdrag både for private og bedrifter,
forsikrer installatør i Helgevold Elektro i
Sandeid, Svein Tore Veim.
– Men vi er også veldig gode på skredder
sydde løsninger til næringslivet. Bedrifter
kommer med sine utfordringer til oss, og

Minikraftverk

– Akkurat nå legger vi siste hånd på sty
ringssystemet til et minikraftverk som
i neste uke skal monteres i Volda på
Sunnmøre. I Kristiansand holder vi på å
rigge opp et betongblandeverk for Ølen
Betong, og etterpå skal et annet betong
blandeverk flyttes opp til Mauranger i for
bindelse med Jondalstunnelen.
Spisskompetanse

Helgevold Gruppen satser på ungdom, og er godkjent lærling
bedrift i både elektriker- og telekommunikasjonsmontørfaget.
Det opprettes flere lærlingplasser hvert år. I Sandeid er det
bygget opp en egen opplæringsstasjon for lærlinger, hvor det
også gjøres fagprøver. Her er det lærling Christoffer Skjøling
stad som øver.

Noen av næringene Helgevold Gruppen
har spisskompetanse på er fiskeoppdrett,
næringsmiddel og betongindustri, samt
byggautomatisering. De prosjekterer, ut
fører og igangsetter. Gruppen utvikler,
tester og installerer komplette systemer
for styring og overvåking av ulike typer
anlegg.
– Vi kan for eksempel forenkle jobben til

de som jobber i fiskeoppdrettsnæringen
med våre automatiserte fòringsanlegg,
sier Veim. – Vi har mange flinke bedrifter
blant våre kunder som stiller store krav
til oss som leverandør, og vi har utviklet
oss i takt med deres behov. Våre kunder
er i stor grad med på å skape vår spiss
kompetanse.

Helgevold Gruppen
• Totalleverandør innen el-fag til kunder innen industri, skip, næringsliv,
offentlig sektor og privatmarkedet.
• Sterk lokal forankring og lang erfaring innen elektro, telecom og
automasjon.
• Hovedkontor i Sandeid.
• Avdelinger i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Suldal.
• Totalt 70 ansatte.
• Forventet omsetning i 2009 er 70 millioner.
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Helgevoldsgården 5, 5585 Sandeid.
Sentralbord 52 76 60 00.
www.helgevold.com

