BEDRIFTSPROFILEN

Fornøyde medlemmer av Karmøy Bygdeservice tilbyr et bredt spekter av tjenester og kompetanse. Fra venstre Peder Vikingstad
(butikkleder i Hagia), Even Wiik (Skog og Hagetjenester), Hans Ole Strand (Anleggsgartner Strand) , Tor Asle Grønningen (daglig
leder) Ole Johnny Hauge (Bygg & Kaianlegg)

Arbeider utført av KBS.

Tid for hage og utemiljø fra KBS
- Våren er hagetid, og mange ønsker å
gjøre mer ut av utemiljøet rundt huset.
Uansett om du ser løsningen klart for ditt
indre øye, eller om du vil ha fagfolk med
deg i planleggingen, kan vi hjelpe deg.
Daglig leder Tor Asle Grønningen i Karmøy
Bygdeservice (KBS) og de 28 andelseierne i
KBS er i vårstemning, og vet at mange kommer til å ta kontakt de nærmeste ukene for å
få gjort store og små jobber i hagen.
- Felles for alle er at vi gjerne vil bruke hagen
til kos og rekreasjon, men mange foretrekker
å få hjelp av fagfolk for å skape drømmehagen, sier Grønningen.
Karmøy Bygdeservice ble startet i 1995 av
10 bønder som ville samarbeide om å få
tilleggsarbeid seg og maskinene sine utenfor
garden.
- Det viste seg imidlertid at det var på våren
tilgangen til arbeid var størst, og da var det
våronn og travelt på alle gardsbruk. Etter
hvert ble det nødvendig å få med flere folk i
laget, som ikke hadde det så travelt på denne
årstiden.
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Selv om vi fortsatt har mange bønder blant
eierne, er de ikke i flertall. De fleste av våre
28 underforetak selvstendig næringsdrivende. Det er håndverkere, anleggsgartnere
og maskinentreprenører fra kommunene
Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio. Derfor
har vi i dag god kapasitet til oppdrag, også i
våronna, sier Grønningen.
KBS holder til på Bøneset i Karmøy, og deler
administrasjon med Hagia Karmøy AS. De 28
medlemmene bruker KBS til felles markedsføring, men driver selvstendig.
Spekteret av oppdrag som er gjennomført på de nesten 15 årene siden starten er
bredt. En av dem som var med fra starten av
var Ole Johnny Hauge. Den gangen fikk han
tilleggsoppdrag til gardsdriften.
- I dag har jeg spesialisert meg på å lage kaianlegg, og driver Bygg og kaianlegg AS. Vi er
tre fast ansatte, og leier ellers inn folk etter
behov. I maskinparken inngår både taubåt
og lekter, og vi tar oppdrag i strandkanten
på hele Haugalandet, sier Hauge som sammen med Grønningen er en av ”nestorene” i
KBS. Gjennom KBS er jeg med i ett nettverk
som både gir store fordeler for meg, og for
kundene, sier Hauge.

”Tor G Lilleskog i Brødrene Lilleskog DA klipper bl.a alle
kirkegårdene i Vindafjord kommune for KBS. Firmaet har tre
ansatte og har vært med i KBS i ti år.

Blant de som har kommet til i den senere
tid er Hans Ole Strand. Han driver Anleggsgartner Strand, og i tillegg til hageplanlegging, lager han natursteinsmurer, trapper og
gjør ellers det meste innen anlegging og drift
av hageanlegg både til bedrifter og private.
Strand flyttet nylig til Sveio, men har lang erfaring som ansatt i et anleggsgartnerfirma i
sørfylket. -Jeg ønsket fortsatt å jobbe innenfor bransjen og hadde lyst til å starte for meg
selv, da fant jeg ut at å gå inn i KBS var midt
i blinken for meg.
- Med den bredden det er i KBS når det gjelder
faglig kompetanse og maskiner og utstyr, har
jeg tilgang til det jeg trenger for å utføre oppdragene. I noen tilfeller er kanskje oppdraget
for stort for meg og mitt firma. Men ved å
bruke nettverket kan vi gå flere sammen for å
utføre større oppdrag, sier Strand.
Flere medlemmer?

Når arbeidsmarkedet nå strammer seg til,
merker vi en større pågang fra folk som er interesserte i å bli medlemmer hos oss. Mange
ønsker å drive for seg selv, men ser svart på alt
papirarbeidet som følger med. Dette får medlemmene hjelp til av KBS. Laget står for all
fakturering og oppfølging av medlemmenes
tjenester, for noen også deler av regnskapsføringen.

og annet næringsliv på Haugalandet, avslutter Grønningen og hans smilende kompanjonger på Bøneset!
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Videre gir et medlemskap økt trygghet for at
medlemmene til enhver tid har nok arbeid,
sier Even Wiik som har vært medlem i to år. –
Jeg får oppdrag fra ”basen” på Bøneset, noen
oppdrag fra andre medlemmer i KBS og noen
skaffer jeg selv sier Wiik som er godt fornøyd
med nettverket han har opparbeidet seg i
KBS.
- Det er et bredt spekter av tjenester KBS
kan tilby. På denne årstiden går mye av kapasiteten til hage og utemiljø. Men i tillegg
steller vi alle typer grøntanlegg, feller trær
og rydder i skog. Vi bygger kaier og moloer,
og vinterstid har vi 90 bedrifter som bruker
oss fast til å rydde snø. Landbruket er også
en viktig kundegruppe for oss. Spesielt i
sommerhalvåret har to-tre av medlemmene
mange oppdrag med maskinparken sin for
bønder på Haugalandet. Har vi kapasitet leier
vi også ut personell til entreprenørbedrifter

Dette er KBS
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Etablert med (10 eiere)
Flyttet til Utvik (22 eiere)
Startet butikk landbruk og
hage
Butikkdelen blir KBS
Handel AS
KBS flytter til Bøneset
(28 eiere)
KBS Handel AS blir
Hagia Karmøy AS
KBS omsetter for 24 mill.
Hagia Karmøy AS omsetter
for 19 mill.
KBS størst av 80
bygdeserviceforetak i Norge

Karmøy Bygdeservice BA, Bøneset
4260 Torvastad
52 84 67 84 - 91 37 47 44 - 95 99 87 02
torasle@hagia.no peder@hagia.no
www.karmoy-bygdeservice.no

”Lars G Clementsen og John A Jacobsen driver maskinentreprenør Jacobsen Maskin som har vært medlemmer i KBS
i åtte år”

BIS Production Partner er en tverrfaglig leverandør av industriprosjekter, vedlikehold, verkstedproduksjon, industrimuring
og rådgivning til prosessindustri og energiprodusenter i Norden. Tjenestene leveres i form av dokumenterte konsepter
og kommersielt partnerskap med våre kunder. Vi ønsker å skape verdier for våre kunder gjennom kostnadsreduksjoner og
økt tilgjengelighet på produksjonsutstyr. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av BIS Production Partner`s produkter
og konkurransekraft. BIS Production Partner har en årlig omsetning på 2,3 milliarder kroner med totalt 2200 årsverk. Vi er
lokalisert ni steder i Norge samt med virksomheter i Sverige og Tyskland. Les mer om oss på www.bis.productionpartner.no

En av Norges største vedlikeholdspartnere søker

AVDELINGSLEDER
- Elektro & Automasjon
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t'PLVTQÉLWBMJUFUPHGPSCFESJOHQSPTFTTFS
t4FMWTUFOEJHQFSTPONFEHPEF
samarbeidsevner
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t4BMHPHPQQGMHJOHNPUOZFPHFLTJTUFSFOEF
kunder

Er du den vi søker kan vi tilby en spennende og utfordrende lederstilling i et selskap i vekst.
Gode lønns- og arbeidsvilkår. For mer informasjon, kontakt rådgiver i Personalhuset
Tore August Bauer-Nilsen på telefon 98 29 51 42.
For å søke stillingen se www.personalhuset.no under ledige stillinger – Rogaland
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