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Stillasbyggere på vei mot høyden

PÅ VEI MOT HØYDEN. De tre gründerne, fra venstre Njål Helge Larsen, Jon Inge Kvinnesland og Eirik Dankel. Foto: TEJ

Energien lyser ut av øynene til Njål, Jon
Inge og Erik. Litt over to år etter at de satset alt de hadde av fagkompetanse, menneskelig overskudd og innsatsvilje, har de
fått opp å stå firmaet Stillas- & byggcompaniet AS. I dag har de ytterligere tre
me-darbeidere på lønningslisten, jobber i
hele landsdelen og har for lengst en solid
portefølge av fornøyde kunder.
Njål Helge Larsen hadde bak seg 25 år i bransjen før han valgte å skape sin egen virksomhet sammen med Jon Inge Kvinnesland og
Eirik Dankel våren 2007. De hadde etter alt
å dømme et godt nettverk, god markedskontakt og i det hele tatt god peiling. Både i 2007
og 2008 viste regnskapstallene at de klarte
å doble omsetningen sammenlignet med
vedtatte budsjetter. Omsetningen så langt i
2009 viser fortsatt hyggelige tall. I dag eier
de nærmere 10 000 kvadratmeter med stillas
som kan skreddersys alle kategorier prosjekter for såvel proff- som privatkundemarkedet, og har fortsatt gode tall på bunnlinjen.
- Hos oss er det mikro og makro, bemerker
Kvinnesland, og mener at de tar på like stort
alvor en huseiers behov for å leie et enkelt
stillas i tre dager for å skifte et vindu, som
industribedriftens behov for store og krevende stilaskonstruksjoner for å kunne gjennomføre arbeidsprosesser høyt hevet over
bakken.

Vi spør Njål Helge Larsen om et ekstremeksempel på det sistnevnte. Han plasserer oss
umiddelbart i en utskutt fjellhall dypt under
Saudafjorden, på oppdrag for AF-gruppen/
Saudafallene. En spillvannstunnel for Eramet
skulle ferdiggjøres og tunnelløpet forbindes
med fjorden. Ei svær salve på 1.2 tonn dynamitt skulle ordne den saken.
- Vi bygde et 28 meter høyt stillas for at skytebasene skulle komme til med dynamitten og måtte midt på natta rive det i ekspressfart
når alt var klart. Dynamitten måtte ikke bli
våt. Det var en tøff, hektisk og original jobb,
sier han og trekker også fram byggingen av
Bergsenteret på Raglamyr. Stillasene som
ble brukt under byggingen her, måtte ha en
bærekraft på hele 150 tonn om arbeidene
skulle gå sin normale gang. Den oppgaven
løste de på en glimrende måte. De leverte
også alle stillasene til den omfattende utbyggingen av Karmsund Brygge og var også
hovedleverandør til Røldal Alpingrend. Stillas & byggcompaniet AS samarbeider med
den svenske stillasleverandøren HAKI, som
har sitt norske hovedkontor i Drammen og
som var svært hjelpsomme støttespillere når
Larsen, Kvinnesland og Dankel bestemte seg
for å satse på å bygge opp sin egen bedrift
i 2007.
- Men dere er også et “byggkompani”?
- Denne del av virksomheten har vi fullt fokus
på nå.Vi har de fagbrevene som kreves, kommer det raskt fra Kvinnesland. De er i ferd

med å berede grunnen for byggoppdrag og
på jakt etter noen flere medarbeidere. På
blokka står også byggingen av eget driftsbygg. I dag låner de lagerarealer hos John
S. og Margareth Knutsen på Åkra, men virksomheten har utviklet seg så positivt at det
nå kreves nye grep.
Det var for øvrig ikke enkelt å få de tre eierne til å treffes på én gang. De arbeidet
denne uka parallelt i Sauda og på Stord og
sto hardt på for å holde tøffe leveringsfrister.
Men omsider klarte vi å samle dem alle foran
det nye kirkebygget i Vedavågen. Også dette
byggearbeidet gjennomføres med solide stillaser fra det ferske og dyktige Karmøy-firmaet, der de tre eierne er enige om at de snart
har “passelig størrelse”. Noen flere snekkere
skal på plass, deretter er det stopp.
-Vi har bestemt oss for å bli lykkelig som
liten, sier Njål Helge Larsen. Han vil tydeligvis
være mest mulig i felten og minst mulig på
kontor. Jo mindre å administrere, jo bedre.
Da får han dessuten brukt seg selv og sin
kompetanse best.
Vi kjøper den der!
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