
BÆREBJELKEN — ÅRETS LEVERANDØR

Risa – årets leverandør 2017
Risa har i mange år vært en solid samarbeidspartner innen 
Øster Hus Gruppens bolig- og hyttefelt. Ikke minst på våre hytte-
områder i Sirdal har innsatsen og arbeidet blitt lagt merke til.

Øster Hus Gruppen har de siste 15 årene 
hatt et godt samarbeid med Risa. Første 
jobb Risa utførte for oss var i 2002 på 
Smeaheia i Sandnes. Her var oppdraget å 
grave ut for grunnmurer til tre eneboliger. 
Etter hvert vinklet Øster Hus i stadig 
større grad aktiviteten inn på egne, større 
boligfelt. Risa har alltid vært en av de 
foretrukne graveentreprenørene, og 
i toppåret 2009 skrev vi kontrakter på 
ulike felt for nærmere 100 millioner kroner. 
Blant disse prosjektene var Skorpefjell på 
Mosterøy, dette var da den største 
enkeltkontrakten Risa hadde inngått på 
et boligfelt. Risa er for tiden i sving på 
flere prosjekter i distriktet som Bøtunet, 
Haualandsparken, Valahaug og Austrått.

Også på våre hyttefelt i Sirdal har Risa 
gjort en fantastisk god jobb, og selskapet 
har i en årrekke utført all graving for 
Solhytten Eiendom. Risa har nå arbeid 
på to områder, Smølåsen på Fidjeland 
og Brendeheia i Hønedalen Hyttegrend. 
I 2018 regner vi også med å få oppstart 
på flere hyttefelt i Sirdal.

Når vinteren nå setter inn blir det en 
pause i Risas arbeid i Sirdal. Planlagt 
fremdrift er fulgt til punkt og prikke, 
og i perioden vi har lagt bak oss kan 
vi med glede konstatere at byggeplass-
ledelsen, stikningsingeniør og ikke 
minst alle maskinførere og håndmenn 
har lagt ned en betydelig innsats. Tidlig 

i prosjekteringsfasen bidrar Risa med 
grundig underlagsmateriell som medvirker 
til at vi får optimalisert hver tomt med 
tanke på hytteplassering og utsikt. Risa 
har også holdt tomteområdene på 
Brendeheia og Smølåsen veldig ryddige 
og oversiktelige, noe som gjør det lettere 
for oss å avholde visninger med kunder 
undervegs i prosessen.

Vi gratulerer Risa AS med utmerkelsen 
«Årets leverandør 2017», og ser frem til 
videre samarbeid!

Njål Østerhus

BRENDEHEIA, SIRDAL:  Risas avdeling Sørlandet gjør en meget god jobb på våre anlegg i Sirdal.

F.v. adm. dir. Trond Viding Tvedt i Risa, Njål Østerhus, prosjektleder Knut 
Terje Vatland i Øster Hus og Risas avd.leder Sørlandet, Mads Hompland.

God aktivitet på det nye boligprosjektet Bøtunet på Nærbø.

Gjennom kåringen av 
«Årets leverandør» ønsker 
vi å gi oppmerksomhet til 
leverandører som utmerker 
seg over tid. Vi er avhengige 
av høy kvalitet på de varer 
og tjenester som leveres 
enten det gjelder materialer 
eller graving. Det er med stor 
glede vi utnevner Risa AS 
som årets leverandør 2017.
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