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Hvem er vi?
I Risa Konsernet jobber det mange ulike mennesker i 
ulike selskap. Vi ba noen av dem fortelle litt om seg selv...

Vi går på arbeid sammen hver dag. Noen har jobbet 

sammen i flere år andre kanskje i noen måneder og 

igjen andre bare noen dager. Hva vet vi egentlig om 

den vi tilbringer så mye tid sammen med? Noen vet 

mye, andre vet nesten ingenting. I BHA er det folk 

fra flere land og med ulike kulturer. Vi har minst en 

ting felles: Vi jobber sammen. 

En tidlig morgen i november tok jeg en tur ut på 

en gård på Nærbø. Høsten  er kommet med frisk 

morgenluft, egentlig litt kaldt.. Jeg blir møtt av 

to blide fjes det er Herman Vik og Dragan Boncic 

i gang med dagens jobb. Det skulle settes opp 

kantsteiner og betongheller.  Det å få skape noe 

gir jobben mening, sier Hermann. I forrige uke fikk 

Dragan og jeg frie hender på et prosjekt og vi fikk 

super tilbakemelding fra kunden da jobben var 

ferdig. Andre ganger er det mer rutinepreget slik 

som i de fleste jobber. 

Herman har tidligere jobbet på Aannø møbelfab-

rikk på Sunnmøre. 

Jeg har ikke lang fartstid i BHA, jeg begynte 

i juni i fjor, sier Hermann. Vi jobber sammen 

to og to for det meste og jeg har jobbet 

med Dragan i denne perioden. De har en 

god tone seg imellom og fleiper sammen 

slik som kollegaer ofte gjør. 

Herman er opptatt av foto og samtalen 

kommer inn på det. Bilder er en lidenskap, 

jeg tar bilder hele tiden, med speilrefleks 

eller mobiltelefon. For ca. 10 år siden så 

jeg et bilde tatt av en fotograf som endret 

mitt syn på det med foto og bilder. Før var vel foto 

mer eller mindre vellykka bilder fra en fest eller en 

tur med kompiser. Nå er det så mye mer. Jeg tar 

mengder av bilder, mye blir det ingenting av, mens 

andre ganger kan det være noe der. 

Vi må lære oss å leve i nuet og gripe øyeblikket og 

der kan foto være en hjelp, det fryser øyeblikket og 

det setter i gang tanker. Livet er kort så vi må leve 

mens vi kan.

Turen min går videre men jeg tenker at Herman har 

rett, vi må gripe øyeblikket og leve mens vi kan.

Herman Vik er 32 år gammel. Han kommer fra Langevåg på Sunnmøre og er gift med anikken.
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Herman Vik

Foto: Herman Vik
Foto: Herman Vik

Dragan Boncic og Herman Vik Foto: Matilde Kinden
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Store strategiske mål har landet i 

2014. Dette er et år som blir husket 

i lang tid fremover.

Vi har vist at vi når de målene som vi setter oss, noe 

som gir drivstoff for turen videre. Vi har solgt Nor 

Element, AS Betong, AS-Betong-bygget, Holt Risa 

og tomter på Skurve. Tilbake står vi sterkere og mer 

robuste enn på lenge. Salgene har sikret oss et godt 

og solid fundament for å bygge Risa AS, Bjørns hage 

og anlegg og Jærbetong videre. Skulle det komme 

nedgangstider skal vi tåle det også. Vi vil ønske de 

ansatte i selskapene som nå ikke er en del av Risa 

familien lykke til med nye utfordringer. Vil rette en 

stor takk for innsatsen den tiden dere var hos oss.

Vi spisser oss
Nå vil vi ha fokus på kjernevirksomhet og spisse oss 

enda mer. Vi er nå inne i en prosess med å lage en 

helstøpt plan som vi skal rette oss mot de neste tre 

årene. De målene vi setter oss skal vi nå sammen. 

Markedet er bra, både på kort og lang sikt. Vi skal 

bygge mye vei og tunell i årene som kommer. Å 

opprettholde markedsandelene bør gå rimelig greit. 

Ordrereserven inn i det nye året er nemlig rekordhøy.

store inVesteringer 
Investeringene på 120 millioner kroner i inne-

værende år er også rekordhøye. Vi har en ny og 

moderne maskinpark som er helt avgjørende for å 

rekruttere de beste folkene og drive kostnads-

bevisst, med store dieselbesparelser. Dette er med 

på å gjøre oss konkurransedyktige og bygge stolthet 

blant de ansatte. Det er et godt bidrag til at den 

positive varemerkebyggingen vil fortsette. I denne 

forbindelse blir det også spennende i februar når 

tunellutstyr som tipptruck og hjullaster kommer til 

Ryfast.

effektiVitet og kostnadsfokus
Vi har styrket soliditeten i selskapene, men vi skal 

ikke leve av salg av bedrifter. Vi går med fullt trøkk 

tilbake til det som er kjernevirksomheten. Selv om 

utsiktene er lyse og det kommer mange bygge-

prosjekt i tiden framover er marginene ofte små og 

pressede. Derfor jobber vi knallhardt på. Det handler 

om å jobbe effektivt og å holde kostnadene nede, 

men det er like viktig å ta godt vare på de ansatte. Vi 

skal være en attraktiv arbeidsplass. Der har ikke minst 

alle i ledelsen et ansvar.

ansatte med høy lojalitet 
Bemanningen er stabil. At arbeidsmiljøet er bra viser 

seg blant annet i sykefraværet som kryper ned mot 

tre prosent. Vi ser det også på kjøretøy og maskiner, 

der reparasjonskostnadene faller betydelig. Dette 

handler om at du som ansatt tar et stort ansvar. Vi er 

en familie som er opptatt av å ta vare på alle enten 

du er lærling eller direktør. Onsdagsrunden viser at vi 

har god orden på anleggene og våre ansatte er stolte 

av og vise meg rundt. Det varmer i hjertet. Jeg hører 

også at kundene er fornøyde, at alle selskapene 

leverer bra kvalitet til avtalt tid. Husk det er kunden vi 

lever av og sammen skal vi løfte de frem.

Høstturen til Malaga var fantastisk, takk så mye til 

gode kolleger! (Dere 

lærlinger som kastet 

solsenga med meg 

oppå ut i sjøen bes 

møte på mitt kontor!)

Det er hyggelig å 

registrere at tidligere 

ansatte som har vært 

ute på en liten luftetur 

nå er tilbake. Det setter 

jeg umåtelig pris på.

gode på hms
Vi blir stadig bedre på HMS. I den forbindelse vil jeg 

trekke fram Jærbetong, som har 30 måneder uten 

skade. Også Bjørns hage og anlegg som ble null-

bedrift i november 2014 fortjener skryt.  

Vi har også fått “goe gang” på Nærland og leverer 

rekordresultatet i år.  

Det blir full fart framover. Vi skal fortsette arbeidet 

med å ta vare på ansatte og jobbe kontinuerlig for et 

positivt og sterkt omdømme både innad og ut mot 

omgivelsene. 

oppsummert:
Ordrene  for 2014 tilsier at alle selskapene driver i 

pluss. Nå har vi det rette fundamentet til å bygge 

videre på. Med 2014 bak oss, ser vi at pilene peker 

oppover. Vi har store forventninger til økte marginer 

i driftsselskapene – og for god drift som gjør oss 

bærekraftige til å levere solide resultat fremover. Nå 

ligger alt til rette og jeg har stor tro på fremtiden.

Da gjenstår det å ønske dere alle en fantastisk 

julehøytid sammen med de nærmeste. Håper 

dere får en flott jul med mange store pakker 

under treet – det har dere fortjent!

Konsernet

Bjørn risa
Konsernsjef

Konsernet

Bjørn risa
Konsernsjef

Solid forankring 
og vilje til å SatSe
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Tor Magne Kvia
Adm. dir

Alle nissene har sin 

plass sier Liv, men den 

plassen varierer fra år 

til år. De sier liksom fra 

hvor de vil være og da 

blir det der. 

Liv er mor til Bjørn og 

hun har vært en del 

av Risa i mange år. Liv 

var gift med Bjarne i 

nesten 50 år og hun 

jobbet på kontoret 

i den første tiden. Jeg begynte å pynte da Risa 

flyttet til det gamle kontoret på Bjorhaugsletta. 

Da pyntet jeg alt til og med inne på hvert enkelt 

kontor. Men det gjør jeg ikke lenger, sier Liv. Nå har 

det blitt så stort at det holder lenge med resepsjo-

nen og kantina.

Første søndag i advent er Liv alltid på plass. Når 

folk kommer på arbeid den første mandagen i 

advent skal det være jul. Det er ikke tvil om at det 

settes pris på av de som jobber i Risa. 

Liv jobber fremdeles en dag i uken og trives kjem-

pegodt med det. Jeg trives i lag med alle de ”jille” 

folka i Risa. Jeg sa en gang til Bjørn at det er “for 

galt” at jeg skal ta jobben fra yngre folk, men svaret 

var klart at her er det alltid plass for deg mor. Det 

er tydelig at Liv liker seg og hun skryter av de som 

hun jobber ilag med. Som for eksempel Kathrine 

i resepsjonen som jeg kunne vært bestemor til. Vi 

har det så ”gildt” ilag.

Liv har sett de store forandringene som har skjedd 

med Risa, men hun kjenner fremdeles igjen det 

som familiebedriften er tuftet på. Og husker godt 

de tre brødrene som startet det hele. Da var vi mer 

anonyme, mens nå er vi synlige over alt. Jeg føler 

at folk liker at jeg er her og alle er positive, så jeg 

trives og gleder meg til jul, sier Liv etter at hun har 

brukt 4 timer på å lage jul i Risaland.

jul i riSaland
Det er julepynt og nisser over 

alt i resepsjonen på Risaland. 

Liv Risa går fram og tilbake og 

småsnakker med seg selv mens 

hun plaserer den ene nissen etter 

den andre.

Liv Risa
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I 2014 har vi feiret 50 år og hatt veldig mye å gjøre, det har vært et år 

med god aktivitet på de fleste produktene.

status jærbetong
• På ferdigbetong har det gått veldig bra, vi har 

hatt store prosjekter både på Sola, Stavanger 

og i Jåttåvågen. I tillegg mange mellomstore og 

mindre prosjekter fra Sokndal i sør til Gya i øst 

og Rennesøy i nord. Det mest spesielle var vel 

glidestøpen på Grødaland. Dette hadde vi ikke 

levert til før så vi la oss ekstra i selen på at alt 

skulle bli bra. Gliden gikk fortere enn planlagt 

og resultatet var i følge de som var erfarne med 

glidestøp, de fineste overflatene de hadde sett. 

• Peleproduksjonen har vært liten dette året, små 

og få prosjekter frem til i høst da det har dukket 

opp flere mindre og et veldig stort på Forus.

Bilsentrum vil pågå hele vinteren.

• Plattendekkprosjekt til hotell på Sola, og 

Bubbledeck til Lervik Brygge i Stavanger og 

Bubbledeck til stor parkeringskjeller i Jåttå-

 vågen. Vi hadde litt kapasitetsproblemer etter 

ferien, dette løste vi og nå går det knirkefritt.

• Recon løblokker har igjen hatt økning og i 2014 

setter vi ny rekord med over 8000 m² solgte 

murer. Dette til alle slags prosjekter, store murer 

ved næringsbygg, boligblokker, veianlegg, kaier 

og mindre murer til private prosjekt.

• Deltabloc type DB 65 arbeidsrekkverk i betong, 

går det jevnt og trutt av hele tiden. Krav til 

arbeidsrekkverket har blitt strengere de siste 

årene, alt skal være dokumentert med krasj-

tester. DB 65 skårer veldig høyt på grunn av 

at det kreves liten avstand fra rekkverket til 

grøft (30 cm). Leveres i Agderfylkene og hele 

Rogaland, i tillegg til litt i Hordaland.

• Sandaband pluggemørtel som er vårt produkt 

til plugging av offshore gassbrønner, har det 

ikke vært mye produksjon av. Men i september 

blandet vi 24 m³ som ble sendt til Midtøsten 

for plugging av 2 brønner.  Vi ser frem til stor 

aktivitet i 2015 med dette produktet.

Vi har fortsatt lavt sykefravær og H1 tall på 0, som 

vi nå har hatt i 30 mnd.

Jeg vil takke for året som har gått til både gode 

kunder, gode leverandører og meget dyktige 

medarbeidere som virkelig har stått på.

god aktivitet
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Jeg treffer Hans Christian Høiland en litt grå og kald 

dag. Byggeplassen ligger rett ved siden av en annen 

betongprodusent. Og mitt første spørsmål er hvorfor de 

tar betong fra Jærbetong, når de ligger mindre enn et 

steinkast fra en stor betongleverandør? Det har seg 

slik at vi vil ha et samarbeid som gir oss en jevn god pris 

og da hopper ikke vi fra den ene til den andre lever-

andøren. Vi har et godt samarbeid med Jærbetong og 

det håper vi å fortsette med, sier Hans Christian.

Bygget til Scania er på 3000m2 og her er det jobb ut 

Februar 2015 for Høiland og Tveit. For tiden har de 4 

mann på denne jobben. Det er Masiv som er hoved 

entreprenør for Scania.

Høiland og Tveit har 11 fast ansatte og de startet opp i 

2005. De holder til på Ålgård og jobber med alt innen 

bolig, næring og landbruk. I tillegg har de litt på vei og 

da spesielt kulverter og småbroer.

Arbeidet på Foss-Eikeland har godt greit og nå håper 

vi bare det blir en vinter med lite og ingen snø, sier 

Hans Christian Høiland

På Foss-eikeland reiser det seg et 

bygg. Det er Scania som bygger nytt 

og det er Høiland og Tveit som har 

jobben med alt som er stedstøpt.

Scania
når B
Beint

Hans Christian Høiland
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Jærbetong har levert ferdig betong til dette og flere 

andre fjøs som Øen og Haugstad har satt opp.

Hva i all verden er et kastratfjøs, tenker sikkert flere. 

Jo, dette er en forsøksgård der det skal være kjøttfe 

og i første rekke Angus. Dyra her er kastrerte derav 

navnet kastratfjøs.

Når det er sagt så bygges 

dette av Øen og Haug-

stad som jobber mye 

innen bondenæringen.

 

Øen og Haugstad startet 

i mars 2005 og de er 9 

ansatte. 90 prosent av 

omsetningen deres er 

innen for landbruksseg-

mentet. Det er gode 

jobber for oss, sier Frode 

Øen. Det er typisk 5 til 

6 måneder på hvert 

prosjekt og det er god 

tilgang på jobber. Dette 

begynte å ta av når 

løsdrift ble innført. Da 

trengte bøndene mer moderne driftsbygninger.

I tillegg til landbruksbygg er det en del 

småbåthavner og kaier som vi har vært med på sier 

Øen. Dette er litt utenom det vanlige og det er spen-

nende.

Vi har mellom 8 og 10 bygg på gang og med en 

stabil gjeng som enten har fagbrev eller 20 års erfa-

ring går dette veldig bra. Og vi bruker Jærbetong 

for der har vi gode avtaler og de stiller alltid opp, 

avslutter Frode Øen.

kaStratfjøS

På Sleveland ved Krossmoen 

har Prima Jæren bygd et nytt 

kastratfjøs.

H1 tall på null i flere måneder 

for Jærbetong. Det er noe 

verneleder Sven gusevik er 

kjempefornøyd med.

Vi er en bedrift med to arbeidsområder, 

Transport og produksjonshaller. Med en slik 

todeling kreves det ingen hovedverneombud. 

Så vi har to verneombud Toralf Haaland på 

transport og Jan Egil Haugstad for hallene. De 

to rapporterer til meg, sier Svein.

For å holde trykket oppe på HMS så har vi 

vernerunder en gang i måneden og møter der 

HMS er på agendaen. 

Våre sjåfører har ofte utfordringer i og med at 

de er innom på så mange forskjellige anlegg. 

De må sette seg inn i hvordan de forskjellige 

entreprenørene vil ha det. I hallen så er det vi 

som har ansvaret og kontrollen så der er det 

viktig for oss med orden og ryddighet. Vi har 

et system med RUH og prøver å følge det opp 

så godt som mulig. Dersom vi avdekker ting 

som kan føre til hendelser griper vi tak i det.

Nå er vi snart ferdig med 2014 og det har gått 

veldig bra og mitt håp er at den gode trenden 

vil fortsette, sier Sven Gusevik. 

verneleder 
jærbetong

Frode Øen

Prima Jæren forsøksgård
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I den ene hallen treffer jeg Aina Amalie Storbukås 

som begynte i Jærbetong i starten av november.  

Hun kommer fra en jobb i Securitas, men var klar 

for en litt mer fysisk jobb. Hvis noen lurer på etter-

navnet så er det samme navn som Sputnik, men 

noen sang fikk jeg ikke. Aina skal kjøre kran og hun 

hjelper Atilla Asztalos med å heise ut pelearmering. 

Atilla har jobbet i Jærbetong i ca 10 år. Han kommer 

fra Ungarn der han jobbet som lærer.  Atilla har også 

jobbet som tolk i Russland. Han forteller at det var 

en god tid. De hadde med seg klær og varer fra 

Ungarn som de solgte til russerne. Han solgte til og 

med de klærne han stod og gikk i. Torstein Årsland 

kommer gående og gir Atilla en klapp på skuldra og 

sier dette er en god mann. Han holder denne maski-

nen i topp stand hele tiden. Atilla sier at maskinen 

må behandles som en dame og det har han gjort 

i 6 år. Resultatet er at sveiseroboten maler som en 

katt og den produserer jevnt og trutt. Atilla kan på 

en god dag produsere opp mot 1200 meter. Dette 

er mye mer enn snittet for de som har en to manns 

operert maskin. Atilla er litt av en hardhaus. Da han 

syklet Nordsjørittet falt han og brakk kragebeinet, 

men fullførte på 4,5 time med brukket kragebein. 

I samme hall jobbes det med Reconblokker, noe 

som er en stor suksess for Jærbetong og sveising av 

armering til Bubbledeck og plattendekk.

Går vi videre til neste hall så treffer vi Stian Aarsland 

som er bas for Bubbledeck og plattendekk. 7 år har 

han jobbet i Jærbetong etter mekanikerlinjen på 

videregående. Som bas er det min jobb å legge opp 

arbeidet for de andre og å gå gjennom tegninger 

og forberede de jobbene som skal gjøres. Ellers så 

hjelper jeg til der det trengs. For tiden jobber vi med 

2 prosjekter: Clarion på Sola og to leilighetsprosjek-

ter i Leirvig brygge i Stavanger. Vi jobber også med 

en leveranse til et parkeringshus i Hinna Park som er 

på 3 deler der hver del er 4500 m2.  

Så kommer betongbilen og Stian må i gang med 

støpen. Her er det nøyaktig arbeid som teller, 

marginen er 2 mm på sidene og 1 cm på diagonalen. 

Strenge krav, men det er som regel riktig, sier Stian.

Klokka 07.00 starter dagen i hallen. Her produseres det betongpeler, 

bubbledeck, plattendekk, Recon blokker, midtdelere og diverse andre 

produkter.

RongaRen nR. 45  20148 I

en dag i hallen på   jærbetong

når B
Beint

Aina Amalie Storbukås

Stian Aarsland
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Ole Ueland

Atilla Asztalos

Ola Kvia
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når B
BeintForskalingen ble boltet fast i den gamle kjernen 

som var 15 cm tykk. Ikke mye i forhold til den nye 

som er 5 meter tykk i bunn av demningen og 

som skrår den inn mot 2,8 meter på toppen. Med 

så tykk støp må en ha kontroll så det ikke blir for 

varmt under herdeprosessen, sier Øglend. For å få 

dette til var vi avhengig av en god dialog og et 

godt forarbeid fra Jærbetong, og det har fungert 

knirkefritt. 

På dette projektert var det viktig å bruke en 

betong som satte seg fort siden det er så stort 

tversnitt på dammen. Grunnen til dette er at vi vil 

unngå for mye varmgang under herdingen, sier 

Morten Sundvor som er betongkontrollør hos 

Jærbetong. 

Vi har fått kvalitet i alle ledd og derfor kan vi over-

levere et anlegg jeg er stolt av sier Arnfinn. Bare 

synd at det er så få som får sett det fine arbeidet 

helt her inne.

100 år gammel 
dam ruSteS opp
Langt inne i heia mellom Sokndal 

og egersund ved nodlandsvann 

ligger et gammelt dam anlegg 

som nå rustes opp. Den gamle 

dammen var ca 100 år og det 

var på tide med en oppgrade-

ring. Det er Dalane energi som 

er byggherre. Jeg treffer arnfinn 

Øglend fra Total Betong aS som 

har hatt ansvaret for støping av 

ny dam. Han er tydelig stolt av 

jobben som er gjort og det med 

rette.

Arfinn Øglend

Nodlandsvann
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100 år gammel 
dam ruSteS opp

Hugo Wathnes kunstverk fra 1980 står 
nå ferdig restaurert. Morten er fornøyd 
med resultatet. Dette har vært en spesiell 
jobb som ikke ligner på noe av de andre 
jobbene vi gjør. Det er Ron Henning Sund-
vor og Morten Sundvor som har gjort 
jobben. Og det har vært litt av en jobb. 
Det var nokså ødelagt når det kom inn. (se 
bilder) Men etter mange timer og nitidig 
arbeid ser dette kunstverket nytt ut.
Verket er laget av Hugo Wathne og er ca 
30 år gammel. Det er dimensjoner over 
skulpturen som er 2,45 m høy og med en 
diameter på 10,2 meter.

Kunst

Morten Sundvor
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når B
Beint

Jærbetong feirer 50 år og de ansatte ble invitert på blåtur. Det var en forvent-

ningsfull gjeng som troppet opp på Bryne Stasjon. Litt forvirring da de skulle inn 

på en buss som tok dem til Moi og så over på tog til Kristiansand. Vel framme i 

Kristiansand så bar det videre med buss igjen. Til slutt endte de opp i dyreparken 

der alle fikk utdelt t-skjorter med forskjellige farger.  75 personer ble delt inn i ti 

lag. Det var rebusløp på gang og folk jobba på i tre timer.  

– Det var en litt rar følelse og gå om bord på den sorte dame (Kaptein Sabeltanns 

skute), mens ungene måtte vente, sier Ove Scheie.  Noen lag hadde et sterkere 

konkurranseinstinkt enn andre og tok dette på største alvor.  Det er vel ingen 

overraskelse at laget med Bjørn Risa tok det alvorlig og gav alt, noe som holdt til 

seier. På kvelden var det fest og 3-retters middag.  

– Vi koste oss skikkelig, selv om noen gikk av seg skoene, sier Ove Scheie. 

50 årS jubileum

Vinnerlaget.Fra venstre: Beate, Silje, Stian, Ragnhild, Bjørn, Sebastian og Audun.
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Jeg møter Harald Aarsland på anlegget som preges 

av to store ”siloer”.  Begge ble støpt i løpet av fem 

hektiske dager. Her skal det lagres biologisk avfall 

som avgir gass som kan slippes inn på Lyse sitt gass 

nett og brukere til gode. Harald Aarsland fra Vigrestad 

har ansvaret for den jobben som Implenia utfører her.  

Aarsland har tidligere vært lærling i Risa og hadde en 

fin tid der. Nå har han vært 4 år i Implenia. 

Dette er et mottaksanlegg for bioavfall og tankene 

blir brukt for å hente ut biogass fra avfallet. I tillegg til 

tankene er det også satt opp et stort bygg som skal 

romme mye teknisk utstyr som må til for å kunne kjøre 

denne prosessen. 

Vi var litt spente på hvordan dette skulle gå, sier 

Harald, siden Jærbetong ikke hadde laget betong til 

glid tidligere. Men de tok utfordringen på strak arm og 

vi jobbet godt i lag. Vi foretok to-tre prøvestøper for å 

teste herdingen og når betongen satte seg.  Morten 

Sundvor var med på prøve støpen og forteller at de 

laget en skalamodell av gliden og testet spesielt på 

herdetid. Det ble benyttet betongkvalitet B45M40 

som vi justerte med retarder når det var behov for 

å forlenge herdetid eller varmt vann for å forkorte 

herdingen.  Når vi kom i gang med selve jobben så 

gikk den veldig fint for vår del, sier Morten. Vi måtte av 

og til justere i forhold til hvordan jobben skred fram.

Vi hadde vår egen betongekspert inne på denne 

jobben og han var veldig fornøyd med det resultatet 

vi fikk, sier Aarsland. Støpen gikk veldig bra og raskt, vi 

var oppe i 254 cm på et skift noe som er kjempebra. 

Og resultatet ser veldig fint ut.

På grødaland satses det på biogass og Implenia har jobben med 

å lage to store betongtanker på 4000m3 hver.

glidstøpte ”Rotnetanker” på grødeland

Harald Aasland
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når B
Beint

På kleppestemmen reiser det seg to bygg et på 4 og et 

på 5 etasjer. Under hele komplekset er det parkering.  

Her  kommer det 34 nye leiligheter og vi har allerede 

solgt ca. halvparten sier Oddgeir Kverme  fra Block 

Watne

AH Bygg som utfører betongarbeidet    ble startet i 

1995 av Sven Auestad og Morten Håland .

Før de startet for seg selv hadde de ca 10 års erfaring 

fra andre entreprenører. De holder til på Varhaug og 

har 33 ansatte inkludert  kontorpersonale.

AH Bygg har et godt samarbeid med Jærbetong og tar 

all ferdigbetongen fra dem ,slår Morten Håland  fast.

Vi hadde en utfordring med forstøtningsmurene  , 

men det ble løst på en god måte med Recon blokker, 

dette og  fra Jærbetong. Dette ble  billigere og det gikk 

mye raskere  en andre alternativ å sette opp .

På Kleppe  er aH Bygg  i gang med et leilighetskompleks for Block Watne 

kleppeStemmen

Morten Håland og Oddgeir Kverme
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Når Helberg tar imot meg i brakkeriggen til Kruse 

Smith så har han allerede vært mange timer på 

jobb, han startet i sekstiden. 

Nils Helberg startet sin karriere i Kruse Smith for 

40 år siden som jernbinder. Jeg har trivdes så godt 

at jeg har blitt værende og fått utfordringer etter 

hvert. Jeg var med på konserthuset som var en stor 

faglig utfordring, sier Helberg.

Her på Clarion Hotell Air på Sola har Jærbetong  

levert ferdig betongen  ca 7000 m3 og ca 9500 m2 

plattendekk. Vi har  avtale med Jærbetong så derfor 

er det naturlig og bruke dem. 

Plattendekk valgte vi  for å spare tid. Vi kan blant 

annet  heise badmodulene rett på  plass,  det går 

5-6 ganger raskere enn å trille de inn. Og med 296 

moduler som skal på plass sparer vi mye tid, sier Nils

Vi fikk og utfordringer fordi vi ligger så tett inntil 

en travel flyplass. Vi måtte senke bygget noe og 

legge inn skråtak på grunn av restriksjoner fra 

Avinor. 

I kjelleren på hotellet er det et stort energianlegg 

som skal kunne forsyne hotellet og andre bygg 

som skal komme med varme. Flere dype brønner er 

boret for å hente varmen opp fra berget.

Total entreprisen er på 420 millioner og vi kjøper 

tjenester til ca 350 millioner. Jobben vår skal 

være ferdig 20. november 2015 og vi er i rute, sier 

Helberg. 

kruSe bygger clarion 
hotel air på Sola
I 2016 skal hotellet i drift, med 296 rom og konferansesal på ca. 1000m2. Hotellet ligger kloss i flyplassen 

på Sola. Det er Kruse Smith som er totalentreprenør og prosjektleder er nils Helberg.

RongaRen nR. 45  2014
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Hvem er vi?
I Risa Konsernet jobber det mange ulike mennesker i 
ulike selskap. Vi ba noen av dem fortelle litt om seg selv...

Geir er 52 år, gift og har tre barn. Han har jobba 27 år 

på Jærbetong, det er to år meir enn han har vært gift. 

Han og familien bur på Undheim, så det er kort vei til 

arbeid, noe Geir synes er en stor fordel.

Arbeidsdagen starter klokka 07.00 og varer ofte til 

fire, halvfem. Jeg må være igjen til de kommer inn 

med bilene slik at jeg kan sjekke om ting må ordnes til 

dagen etter. Det er stor forskjell på sjåførene, sier Geir, 

noen sier fra om det mangler et markeringslys, mens 

andre kjører til corden vises på dekkene. 

Bilene blir mer og mer avanserte så nå er det ikke så 

mye reparasjoner, men mest å følge opp med servicer 

osv.

Geir har tidligere jobbet som sjåfør i 10 år og kjenner 

bedriften fra den siden og. En fordel når en skal ha 

vedlikehold på utstyret. Utviklingen har vært stor og 

vi har vokst fra 13 ansatte til 50 nå på de årene jeg har 

vært her.

Geir har også jobbet en liten perioden i ”blandå”. 

Da vi fikk den store ordren på betongpeler til OL på 

Lillehammer var jeg leder for støping av peler. På tre 

måneder støpte vi 30 000 meter til Vikingskipet, det 

var en hektisk periode, husker Geir.

HMS er noe helt annet nå, sier Geir, jeg går med hjelm 

hele tiden selv om det ikke er påkrevd her inne på 

verkstedet. Det har blitt en naturlig ting, så den er 

alltid på hode. Men det var ikke alltid slik, jeg husker vi 

hadde en gitterkran som var så upålitelig og unøyak-

tig at den som var flaggmann måtte ta alle forhånds-

regler. Så byttet vi på å være kranfører og da måtte 

neste mann være på vakt hele tiden. Den krana er 

heldigvis borte. Slike ting er utenkelig i dag, men før 

tenkte vi ikke så mye over det.

Fritid for Geir er familien, dvs to sønner og en datter. 

Han har også en gård på Tunheim men den er forpa-

kta bort. Geir har og restaurert en gråtass som han  

pleier  med omhug .  En gang i året er han  på langtur 

te Bryne med gråtassen  til potetfestivalen og kjører 

i kortesje.Kanskje bygger jeg nytt hus på gården en 

gang, viss jeg får tid, sier Geir.

når noe må repareres så er det 

geir Taksdal som tar ansvaret. 

Han er vedlikholdsleder på 

Jærbetong. 

geir taksdal



Hvem er vi?
I Risa Konsernet jobber det mange ulike mennesker i 
ulike selskap. Vi ba noen av dem fortelle litt om seg selv...

Den 31.12.97 fikk jeg en telefon fra Asbjørn Skrettin-

gland som spurte om jeg ville begynne hos dem på 

Jærbetong. Den 1.1.98 var jeg ansatt, sier Kenneth 

med et flir. Tidligere har jeg jobbet på Underhaug 

og hos Jonas Auestad.

Det sier seg selv at jeg trives når jeg nå har vært her 

alle disse årene. Men som sikkert alle andre så er det 

av og til at jeg tenker hva om jeg skiftet jobb. Men 

når jeg får tenkt litt til, så ser jeg at har det bra her! 

Kenneth kjører nå en helt ny Mercedes Arocs og er 

kjempefornøyd med det. Det er tydelig at bilen er 

viktig for mange yrkessjåfører. Når jeg kommer inn i 

bilen til Kenneth så er det strøkent. Og han innrøm-

mer at han bruker fritiden på å vaske og holde bilen 

fin. Jeg synes at det er viktig at bilene ser bra ut. Det 

er ansiktet vårt utad og det som møter kunden. Da 

denne bilen skulle kjøpes inn fikk jeg være med på 

å velge oppsettet og det satte jeg stor pris på, sier 

Kenneth. 

På fritiden er Kenneth opptatt av fly og modell-

fly. Da er det ikke slike små til å lime sammen og 

sette på ei hylle, nei vi 

snakker om store fly med 

vingespenn på nesten 3 

meter og motor på 150 

cm3.  Kenneth har to fly en 

Extra 260 og en Mustang.

Det er ikke bare modell-

fly som fanger interessen, 

hvert andre år drar han 

i lag med kamerater til 

England på flystevne. 

Ellers er han å finne på 

modellfly stevne på 

Fagernes hvert år. Det 

er ikke prisen på flyet 

som er avgjørende, sier 

han, det er samholdet og 

den gode praten som er 

viktigst. Kenneth forteller at han en gang hadde 

med med seg et lite fly på stranda og det var 

selvsagt flere som stoppet opp og ville prate og da 

fikk han spørsmålet: Er du også en av de som står og 

kikker oppover og virrer med hodet? Og han måtte 

jo svare bekreftende på det.

Kenneth Ueland 47 år fra nærbø. Bor på Bryne. gift og har 2 jenter pluss en bonus jente. 16 år i Jærbetong.

kenneth ueland
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Kenneth Ueland med sin skalamodell av en Mustang fra 2. verdenskrig
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Trond viding TvedT
Adm.dir

RISA AS
P.boks 14, Bjorhaugsletta
4367 Nærbø
Tlf. 51 79 13 00
post@risa.no

www.risa.no

Høsten raste av sted med høy puls og mange spen-

nende prosjekter. Ordrereserven er god, vi har hatt 

mye å regne på og nok å gjøre. 

gode og riktige Valg 
Oppgavene vi utfører er viktige og samfunnsny-

ttige. Vi tar oppdraget på alvor og leverer varene, 

slik som en profesjonell aktør skal gjøre. Som leder 

er jeg veldig opptatt av etikk og moral. Det handler 

om å ta riktige valg og om å gjøre det som er riktig. 

Det finnes skrevne og uskrevne lover, regler og 

retningslinjer. De skal vi følge – alltid. Så finnes det 

også noe som heter magefølelse og samvittighet. 

Til syvende og sist handler det om deg – om å være 

deg selv på ditt beste – det er da du bygger Risa. Det 

er det vi har valgt å kalle for ekta vare. 

egen satsing
18. desember lanserer vi en satsing som skal vise 

hvor viktig dette er for bedriften. Et viktig element i 

dette prosjektet er arbeidslivskriminalitet. Kriminal-

itet i arbeidslivet kan være så mangt, det kan være 

alt fra å stjele til bruk av arbeidskraft som blir tilbudt 

vilkår som er ulovlige i Norge. Svart arbeid og arbeid 

der de som jobber i en virksomhet får betalt lønn 

som er under vedtatte vilkår er eksempler på det 

siste. Vi skal aldri akseptere brudd på lovverket, 

enten det er hos Risa AS eller blant våre underlev-

erandører.

spissing og tydeliggjøring
Skal man vinne i fotball, nytter det ikke med rotas-

jon på banen – at du den ene gangen er midtstop-

per for neste gang å være spiss eller keeper. Slik er 

det også i arbeidslivet. Alle skal ikke kunne alt og 

være like gode i alt – men alle skal være gode på sin 

plass. Det er det som gjør at vi samlet sett blir gode 

i alt det vi skal være gode på. For at den enkelte 

ansatte skal bli virkelig god i sitt fag og i sine arbeid-

soppgaver kreves – som i idretten – spissing, terp-

ing og øving. Samtidig må vi sørge for en arbeid-

skultur som gir rom for vekst og utvikling både hos 

den enkelte og hos laget som sådan.  Her må alle 

våre ledere være på ballen og kjenne sitt ansvar. 

risikostyring
Liv og helse kommer selvfølgelig foran alt. Men vi 

skal også ta vare på det ytre miljøet og sikre fortje-

nester. Det handler om risikostyring. Budskapet er 

enkelt: Vi må ha kontroll på prosjektene våre! 

tydelig ledelse 
Alle med lederansvar – meg selv inkludert – skal 

være  enda tydeligere i våre lederroller. Det er et 

forretningskritisk anliggende. Konsekvensen av 

manglende tydelighet er nemlig at det ikke blir 

tatt avgjørelser og at det utvikler seg en «det-går-

seg-til-kultur». Er vi tydelige og bestemte, blir det 

tatt avgjørelser. Er vi tydelige og bestemte er det 

enklere for våre ansatte å gjøre en god jobb. Er vi 

tydelige og bestemte så definerer vi mål og jobber 

hardt for å nå de målene vi har satt oss.

Nå håper jeg at du har definert et smart mål om å 

slappe skikkelig av i julen og ta vare på deg selv og 

de rundt deg. Og husk: Du setter standard – på jobb 

og privat.

Du og dine nærmeste ønskes en riktig god jul!

Trond viding TvedT
Adm.dir

RISA AS
P.boks 14, Bjorhaugsletta
4367 Nærbø
Tlf. 51 79 13 00
post@risa.no

www.risa.no

ekta vare
Så var det tid for nok en pust i bakken.
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Mange spørsmål svirrer gjennom Stakketufta 

møterom på Risa. Beredskaps organisasjonen er 

på plass. Det er øvelse hos Risa. 

HMS&K koordinator Elsie Grete Mæland og prosjekt- 

ingeniør Stein Arild Boi Pedersen  har jobbet med 

dette i mange dager. De har satt opp scenariet og 

de har ordnet med en tidsplan som skal holdes på 

minuttet. 

Hele øvelsen begynner med nyhetene på NRK 

der de melder at det er såpeglatte veier og ingen 

har saltet eller strødd. Mange biler har kjørt utfor 

veien og det er kaos i trafikken. Så eskalerer dette 

med en ulykke i tunnelen på Ryfast. Et tv intervju 

med Kato Risa som er på stedet kommer på skjer-

men. Det jobbes intens i beredskapsgruppen for 

å få dette under kontroll. Så ringer pressen med 

spørsmål om hva som skjer og Trond V. Tvedt må 

stille til intervju. Slik holder de på i flere timer. Så 

blåser Stein Arild av øvelsen, men gruppen er så 

inne i arbeidet at de bare motvillig slutter av. 

Så er det evaluering: Alt blir gjennomgått, en ser 

på detaljer i hendelsesforløpet. Kunne vi gjort det 

bedre her? Hva om vi….. osv. osv.

Etter øvelsen tar jeg en prat med Trond Viding 

Tvedt, adm. dir. i Risa. Dette var en god øvelse, 

der det var lagt mye bra arbeid ned i forkant. 

Elsie Grete og Stein Arild har gjort en strålende 

jobb. Hendelsen var troverdig og fikk alt til å virke 

ekte. Vi har jo hatt øvelser tidligere, men i denne 

involverte vi resten av ledergruppen og det viste 

seg at det finns forbedringspotensial. Men det 

nytter å øve. Jo mer vi trener jo bedre blir vi.

alarmen går
Såpeglatte veier i Rogaland. 

Ingen salting. Hva skjer? Ulykke 

i Ryfast!  ambulansen kommer 

ikke frem på grunn av veier som 

ikke er saltet. Mange telefoner. 

Hvem har kontrollen? Har dere 

snakket med ansvarshavende?

Trond V. Tvedt, Ingveig Tveranger og Jan Arne Wold

Anne Margrethe Skretting
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De har hatt og har mange prosjekter i Sirdal. De er 

en viktig kunde for oss, sier Mads Hompland, som er 

regionsleder for sørlandet. Vi har jobbet med dem i 

mange år og håper at det skal fortsette. 

Fra Tjørhomfjellet går turen videre til Hønedalen. Jeg 

parkerer ved brakkeriggen og tar beina fatt. Jeg ser ikke 

så mye før jeg kommer opp, men så åpner det seg opp. 

Dette er indrefileten i Sirdal. En million dollar utsikt der 

Glenn og gjengen rensker opp fjellet og sprenger seg 

vei. Opp til fem salver om dagen klarer de å få til.  Her 

er det Sinneshytta og Solhytta som er oppdragsgiver. 

Bak dette selskapet står Tor Sigve Vik med Sinneshytta 

og Njål Østerhus med Solhytta. Begge disse selskapene 

har vi jobbet mye for, sier Mads. Vi kjenner hverandre 

og har en god dialog. Vi er ofte inne tidlig i et prosjekt 

og Nils Arne Stueli som er stikker i Risa er ofte med fra 

starten og ser på mulighetene og hjelper til med sin 

ekspertise.

Jeg forflytter meg nedover dalen til Tonstad til Risa sitt 

kontor. Det er nesten ikke folk på kontoret, travle dager  

her tenker jeg, noe Mads bekrefter. Han kommer rett 

fra et møte med Statkraft. Risa har fått en stor jobb 

med grunnarbeidet på et 240 mål område like ovenfor 

Tonstad. Her skal det bygges en likeretter stasjon i den 

vestre korridor. Dette er et prosjekt på mellom 70 og 

100 mill sier Mads. Vi vil trenge 20 til 30 mann i et år her 

og tyngre utstyr må hentes inn. Vi starter  opp i januar 

2015 og før det har vi tunnelen på Haughom. Dette er 

et samarbeid mellom Kruse Smith og Risa og skal være 

ferdig 1. september 2016. Prosjektet er støttet med 

rassikringsmidler fra staten.

Mads har hendene fulle for tiden, men det ser ut som 

han trives med det. ”Go gang i Sirdal.”

Sirdal viser seg fra sin beste side 

denne nydelige høstdagen. På 

Tjørhomfjellet er  Tor Jostein og 

gjengen i gang med veien ut til  

Sirdal Utvikling sitt  hyttefelt.  Det 

er snakk om 150 hytter når alt er 

ferdig. nå jobber de så raskt de kan. 

når snøen kommer er det stopp.  

ole Johan Tjørhom og sønnen hans 

Øystein driver Sirdal Utvikling.

go gang i Sirdal!

Mads Hompland
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Den nye tunnelen i Gyadalen heter Bjønnsåsen. 

Men det var først etter flere runder i det offentlige 

der navnet gikk fra Bjønnsåsen til Bjørnåsen og 

Bjørnsåsen og så tilbake til Bjønnsåsen etter en liten 

saksbehandlings feil som ordfører Egås poengterte.

Veien og tunellen står der i dag til stor glede for de 

som bruker den. Det var mye skryt å høre fra politik-

ere og andre. Et prosjekt som er ferdig før tiden og 

uten noen form for skade og der alle har gledet seg 

å gå på jobb hver dag er det grunn til å feire.

Risa har i arbeidsfelleskap med Kruse Smith gjort 

jobben. De starta opp i mars 2013 og den 30.09.14 var 

det åpning.

Ordføreren i Egersund og varaordfører i fylkeskom-

munen stod for åpningen. Det var lokalbefolkning og 

det var selvsagt korps. Ingen vei åpning uten korps. På 

en dag som dette så er det selvsagt de gode ord som 

blir brukt, men dette har nok vært et spesielt prosjekt. 

På 75000 arbeidstimer har det ikke vært en eneste 

fraværsskade. Og Kruse Smith sier at de har drevet 

115m tunnel i uka noe som er ny rekord.

Avviklingen av trafikken i anleggsperioden har også 

gått veldig bra, sa leder i SVV. Ingen  klager og bare 

fornøyde bilister som fikk kjøre gjennom Bjønnsås 

tunellen for første gang.

når navn skal bestemmes på 

vegprosjekt kan det bli litt krøll i 

saksgangen.

tunell åpning 
i gyadalen

Ordføreren i Sirdal, Jonny Liland, fylkesvaraordfører, Terje Halleland 
og ordføreren i Egersund, Leif Erik Egaas.

Fra venstre: Trond Viding Tvedt, Jonny Liland, Leif Erik Egaas, Terje Halleland, 
Ahmo Secic, Anne Margrethe Skretting, Åshild Gudmestad, Astrid Eide, Kato Risa 
og Joakim Reime
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Siden 4. august har Harald Nordnes vært 

konstituert regionsleder  for Risa Haugalan-

det. Han kom fra jobben som kalkulatør og 

prosjektleder. Men før det så har han jobbet 

ca 10 år i Mesta. På slutten var han prosjektsjef 

i konstruksjonsavdelingen. 

Harald kommer i fra Visnes og bor på Karmøy. 

Han har vært i bransjen siden 1985. I februar 

2013 kom han til Risa.

Det har vært en fin overgang og med veldige 

gode kollegaer.Jeg stortrives, sier Harald. Jeg 

møtte en gjeng som er dedikert og veldig 

fokusert på å gjøre en god jobb. Han er på 

farten ut til Bygnes for siste sjekk før over-

takelse av prosjektet på Bygnes. Jeg blir med 

og får sett på innspurten. Det har blitt et flott 

anlegg med to rundkjøringer, natursteins-

murer  og  to underganger.  Det gjenstår bare 

litt på støyskjermene så er det hele ferdig.

Vi har hele tiden hatt et godt samarbeid med 

byggherren og det er noe vi legger vekt på å 

ha i alle våre prosjekter, sier Harald. 

For tiden jobbes det  med Øygardsvegen 

boligfelt og en del mindre prosjekter i Sauda 

og på Karmøy. 

Nå er det snart start på 4 felts vei på Ragla-

myr og så kommer det spennende jobber i 

2015. For eksempel Kvala – Fagerheim og litt 

senere Fagerheim – Ekrene, de vil vi gjerne 

være med på. Vi ønsker å markere oss som en 

aktør her på Haugalandet og vi er sultne på 

flere oppdrag. 

Risa Haugalandet

Karmøy viser seg fra sin beste side når jeg tar turen innom 

kontoret til Risa Haugalandet. Fint og klart høstvær. 

Harald Nordnes.

Bygneskrysset

Fylkesordfører Janne Johnsen 

åpnet Bygneskrysset 9. desember.



RongaRen nR. 45  201424 I

66 tonn med jern som tygger 7000 tonn 

med stein i timen. Prislapp ca. 5 millioner.

Det er ett av to nye grov knuseverk som er 

levert. Det første ble overlevert på Skurve 

og det andre skal til Rekefjord. Disse to 

verkene skal erstatte 3 gamle. Vi gjør 

dette av økonomiske grunner, sier Arvid 

Svalestad. Dette nye knuseverket er mer 

effektivt og bruker mindre drivstoff  det 

betyr at vi kan kutte ut et verk i forhold 

til de gamle, så dette vil gi oss bedre innt-

jening.

Været legger ingen demper på en fornøyd 

gjeng som sjekker ut det nye knuseverket 

på Skurve. Siden 2005 er det tatt ut ca. 10 

millioner tonn. Det gjenstår 300 000 tonn 

før vi er ferdig, sier Arvid.

Det andre verket skal til Rekefjord og 

med de nye verkene så fjernes et verk og 

da kan vi også redusere med en grave-

maskin og en hjullaster i bruddet så dette 

er viktig for oss.

nye knuSeverk

Jan Ingve Vigre, Trond V. Tvedt, Kjetil Friestad, Arvid Svalestad, Leif Roger Øvrebø og Roy Borlaug
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Hei igjen alle sammen.

Da var det desember og jul igjen.
Det er veldig som tiden flyr når vi 
har det travelt og ting er kjekt. Jeg 
synes vi nettopp er kommet i gang 
etter sommerferien.

Det er kjekt og se at med mange 
gode kollegaer så får vi gjort mye bra 
for tiden. Farten er fin når det gjelder 
oppdrag og det er ganske rolig på 
tillitsmanns siden. Jeg håper det betyr 
at dere har det bra der ute og at ting 
er som det bør og skal. Hvis ikke så ta 
kontakt med oss i tillitsmannsappara-
tet så skal vi prøve og hjelpe med det 
som trengs.

I denne forbindelse vil jeg nevne at vi 
har fått nytt hovedverneombud. Det 
er Espen Terland som vi ønsker lykke 
til i det vervet, samtidig vil jeg beny-
tte anledningen til å takke Tom Andre 
Joakimsen for kjempegod jobb.

Da gjenstår det å takke alle for et 
kjekt år og ønske alle en god jul og et 
riktig godt nytt år.

25RongaRen nR. 45  2014 I

Dette er noen av  kriteriene som har endret Risa fra 

et selskap med en H1 verdi på rundt 20 i 2007 til 1,3 

i 2013. Dersom vi klarer oss uten skader ut januar 

2015 er vi på NULL, sier Eirik Rake, HMS/Kvalitetsjef 

i Risa. Han er tydelig stolt av hva som er oppnådd 

de siste årene.

Vi hadde to hendelser i Risa som har satt dype spor. 

Det er Skurve og Pedersgata. Det var tungt da det 

skjedde, men vi har reist oss og kommet styrket ut 

av det. Jeg vil si at de som skjedde da har vært med 

på å forme Risa med hensyn til HMS arbeidet vårt. 

Vi har en tydelig eier som setter fokus på HMS, det 

samme gjør lederne og så har vi en fantastisk gjeng 

som følger opp. Uten det arbeidet som blir gjort ute 

i prosjektene hadde vi ikke vært der vi er i dag.  Jeg 

ser en endring i bransjen, sier Eirik som sitter i HMS 

utvalget i MEF. 

Vi har utfordringer, sier Eirik og da tenker jeg 

spesielt på de som jobber langs veiene. Det er den 

farligste jobben vi har. De fleste bilistene tar hensyn, 

men det er alltid noen som ikke bryr seg om at det 

er folk som jobber på veiene. Skilting er alltid en 

utfordring. For at folk skal respektere skiltene så må 

de føle at de er der for en hensikt. Derfor må vi skilte 

riktig, men det å sette opp og ta ned skilt er noe av 

det farligste vi gjør så derfor vil det være nedsatt 

fart i korte perioder uten at det jobbes i området. 

Men dette må veies opp mot farene vi utsettes for 

ved å endre på skiltingen. 

Sprenging har vi og sterkt fokus på, her er det stort 

potensiale for skader. Vi har faste HMS runder der vi 

er ute på prosjektene og treffer folka våre.  Vi ønsker 

å være i første rekke med tanke på HMS. Vi vil at alle 

skal komme like hele hjem. 

hmS 2014

Tydelige Ledere

Holdningskapende arbeid

Kontinuerlig forbedring
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nye maskiner
I 2014 har vi kjøpt 28 maskiner fra Volvo og 9 nye laste-

biler fra Mercedes. Dette gir oss bla. bedre økonomi. 

Vi har et veldig bra samarbeid med Volvo, sier Kjetil 

Friestad. Her kjører vi caretrack på alle nye maskiner. 

Dette er et system som hjelper maskinførerne våre til 

å kjøre mer økonomisk. Dette er noe vi har gjort en tid 

nå og vi ser store fremskritt. Vi har en besparelse på ca 

10 prosent. 

Vi har jevnlige samlinger der vi treffes og går gjennom 

dataene. Vi har også konkurranse med flotte premier. 

endre Åse vant sist gang en tur til anleggsmessa. 

Vi har tilsvarende system på bilene, men da er navnet 

Fleetboard. Her har vi trening med sjåførene der de får 

med seg en instruktør Morten Utengen. Sjåførene blir 

ratet der 10 er toppscore. Michael Dehar er en av de 

som har hatt en formidal fremgang. På tur en fikk han 

8,9 på tur to 10 og på tur tre  9,5. 

Her snakker vi også om store besparelser, sier Kjetil. 

Det som er kjempepositivt er måte folkene vår tar imot 

dette. De legger seg i selen og ønsker å gjøre det så bra 

som mulig. Kjempepositivt rett og slett.
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Fra venstre:  Mads Hompland, Tor Kjetilson Moe, David Kristianslund, Kjetil Friestad, 
Trond Viding Tvedt, Bjørn Risa, Jon Vislie, Jarl Scheie, Ove Folkvord og  Åge Skår

Fra venstre: Erlend Aksnes, Bjørn Risa, Kjetil Friestad, Trond V. Tvedt, Steinar Hellestø, Radek Jurkiewicz og Steinar Kjeldsen.
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Jeg kan nevne:

- Driftskontrakter for Høgsfjord, 

indre Ryfylke og Arendal Øst.

- E39 Hove Sandved: ny 4 felts veg 

med nye kryss, påkjøringsrampe 

og bru.

- Hå kommune ny vei fra Risa og 

ut på Bernerveien.

- Statnett: Korridor Vest 2 nye 

prosjekt i Kvinesdal og Saurdal i 

Sand.

- Statens Vegvesen: Kvala - Fager-

heim og Fagerheim - Ekrene i 

Nordfylket. 

- Sømmevågen -Risavika 4 felts 

vei.

- Ryfast Eiganes Nord

Vi er fornøyd med jobbtilgangen 

og vi har en bra tilslagsprosent, sier 

Gudmund. Dette gir oss pusterom, 

men det betyr ikke at vi ligger på 

latsiden. Risa er i en god posisjon 

og vi skal regne på mange pros-

jekter i 2015 og målet vårt er å bli 

enda bedre enn i 2014. Vi har gode 

folk i alle ledd og det beste utstyret 

så vi gleder oss til 2015

mye Spennende 
framover

Sven Harbo, Guttorm Gudmestad, Gudmund Kvia Jannike N. Edland og Ivar Brommeland

Hittil i år har Risa regnet på 200 anbud. Det er oppdrag for til sammen 3 milliarder. av disse har vi vunnet 
31prosent, sier gudmund Kvia. Det er jobber for til sammen 900 millioner.  Det er vi fornøyd med. Men vi skal 
bli bedre og det kommer spennende jobber nå framover. 
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Som en av landets ledende entreprenører, opplever 

Risa AS stadig strengere krav fra myndigheter, bygg-

herrer og interne  som fordrer gode ledere. – Dette 

er en profesjonalisering som vi ønsker velkommen, 

medgir personalsjefen.  

Variert opplæring
Hver onsdag samles vi på Nærbø til undervisning. 

Det er en variert opplæring der fag som kontrakts-

forståelse, ledertrening, kommunikasjon, forhan-

dlingsteknikk, datasystem og prosjektøkonomi står 

på agendaen. – Vi ønsker å bygge gode, tydelige 

ledere i Risa, ledere som er gode rollemodeller for 

andre, slår hun fast. 

engasjement og læringsVilje
Kurset er i samarbeid med Stavanger Offshore 

Tekniske Skole (SOTS), sivilingeniør Einar 

Myrhaugen er med som koordinator. Deltakerne 

skal være ferdige den 25. februar 2015.  – Her 

er det bedriftens egne ansatte som skal bidra i 

undervisningen. Min oppgave er å fylle på hvis 

det mangler litt, sier Myrhaugen. Han har kjørt 

opplegget med andre entreprenører tidligere, 

men understreker at dette er skreddersøm for 

Risa.  – Hver bedrift er unik, derfor tilpasser vi. Det 

er flott å se engasjementet og læringsviljen ute 

hos Risa, sier han og fortsetter: – Her er det ingen 

umotiverte. Noe som er viktig i denne sammen-

heng, er at det blir mye bedre kommunikasjon 

mellom de som jobber ute på anleggene og de 

som sitter på kontoret.   

ledere må Være forbilder
Odd Fosse fra Bryne gjennomfører omskolering 

med teknisk fagskole. Som hovedoppgave har 

han formannskolen i Risa. Selv jobbet han i Risa 

fra 1999 til 2006. I 2013 ødela han skulderen i 

en arbeidsulykke og måtte ta en ny vei i livet.  - 

Det som var en ulykke og som stengte en dør 

til arbeidslivet, åpnet en annen, sier Odd. Jeg er 

veldig fornøyd nå, og det er spennende og følge 

dette opplegget og så skrive om det. – Jeg ser ting 

på en annen måte nå, fortsetter han. Ledere er 

forbilder og må oppføre seg som det. Som ledere 

skal vi ikke være med på å snakke dritt på brakka, 

men heller prate bedriften og hverandre opp –  ja, 

skape trygghet.

– Risa har veldig gode ledere – og de skal vi bygge videre på. Derfor 

har vi opprettet Formannskolen, sier personalsjef Torill Sigurdsen. 

vi bygger gode ledere 

Torill Sigurdsen

Odd Fosse

Foran:  Leif Jakob Træland og Terje Rugland

Einar Myrhaugen
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Malagatur for heile Risa
I september farga Risa Malaga RØD.
Torsdag 4. september til søndag 7. september var vi 181 stk. fra Risa som reiste til Malaga, noen med og noen uten følge. Vi chartret da et eget “Risa-fly”. Da vi kom ned ble vi tatt imot av gode kollegaer som allerede hadde sjekket oss inn på hotellet og stod klar med nøklene. De som jobbet i resepsjonen var alle iført Risa klær så vi følte oss hjemme fra første stund. 

Vi lå alle sammen på samme hotell. På fredagen var vi på CaT sitt demo felt, det var veldig kjekt. Her var det demonstrasjon av alle slags typer maskiner og utstyr. og uten at vi visste noe kom det kjørende inn hjullaster og dumper med Risa logo. Det viste seg at Bjørn hadde handlet maskiner til Ryfast. Så var det ut på en fantastisk god middag på kvelden for hele gjengen.Lørdagen var det volleyballturnering på stranden, veldig god stemning og ivrige deltakere. Vinnerlaget bestod av: nina S. Hansen, Kjetil Friestad, erlend aksnes, eirik Rake, gudmund Kvia og Trond V. Tvedt. På kvelden var det igjen en herlig middag samlet for hele gjengen.

Det var en fin miks for både de som ville ha med seg litt faglig og for de som var med. “Hu mi koste seg grævligt iallefall” sier Morten Horpestad, formann i Risa.
 

Søndagen ble brukt til fri disposisjon og mange valgte da stranden i og med at været var fantastisk denne helgen, varmt og godt! Så bar det hjem til Sola med fly på kvelden.
Dette hadde de Risa ansatte ventet lenge på og turen var meget vellykket. Dette vil vi gjøre igjen!
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Hvem er vi?
I Risa Konsernet jobber det mange ulike mennesker i 
ulike selskap. Vi ba noen av dem fortelle litt om seg selv...
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Allerede i skoleferiene i 13 - 14 års alderen arbeidet 

Arild hos Brødrene Risa.  Han støpte en liten periode. 

Ellers så har han kjørt det meste av maskiner fra wire 

gravemaskiner til dosere og veihøvler. 

50 år på samme arbeidsplassen sier sitt, så at han 

trives er det ingen tvil om. Nå kjører Arild semi med 

Volvo trekkvogn. Det skal være Volvo der i gården. 

Han skulle egentlig hatt ny bil i år men takket nei 

siden det ikke var Volvo. Når du kommer inn i bilen 

skulle en ikke tro at den er kjørt over en halv million 

kilometer. 

Det blir jo litt kjøring sier Arild, ca. 70 000 i året.  Arild 

har 1 ½ år igjen til pensjonsalder, men håpe å kunne 

fortsette etter fylte 67. Med så mange år i samme 

firma så er det mange historier. Arild huske godt de 

tre brødrene Risa og Håkon spesielt var det mye moro 

med. Jeg husker godt at Håkon skulle ta noen høyder 

og dette var med en gammel kikkert som satte alt på 

hode. Dette ble vanskelig for Håkon så han bed den 

som holdt pinnen om å snu den opp ned uten at det 

hjalp noe særlig. Men Håkon var ikke tapt bak en vogn 

han satte kikkerten opp ned slik at stativet stod til vers 

og la seg ned og tok målet, men da lo han som holdt 

pinnen så følt at det ikke var mulig å ta noen måling. 

Arild ler godt ved dette minnet, og husker tilbake til 

en tid uten laser og andre hjelpemidler. Jeg husker at 

jeg jobbet på Lista på aluminiumsverket. Da var det 

400 meter lange haller som skulle være innen 1 cm 

pluss minus. Jeg ble ganske god på planering det lå 

liksom litt i hendene, sier Arild. Han har i sin tid plan-

ert fotballbaner fra Vigrestad til Helleland. En historie 

til får vi av Arild. Dette var i når vi jobbet på anlegg 

oppe i Sirdal. Vi bodde i brakke uten noe særlig med 

strøm og ellers ganske enkle forhold. Jeg husker at vi 

lagret dynamitten under senga. Håkon kom en dag 

og hadde kjøpt middag. Middagen var flere bokser 

med fiskeboller og noe brød. Vi varmet boksene med 

propanbrenner og spiste med god appetitt.

Arild er aktiv på andre felt også, han sykler. Ikke 

så mye som før da han var med på løp i utlandet 

og i Norge. Han har syklet Trondheim - Oslo flere 

ganger og selvsagt Nordsjørittet. I Sverige har han 

vært med på Vetteren rundt osv. Ellers er jakt noe 

han liker. Da er det elg og hjort i Eiken. Med hytte i 

Ryfylkeheiene blir det mye friluftsliv på den spreke 

65 åringen. 

arild grude født i 1949, 50 år i 

Risa. Han er gift med Valbjørg og 

har to jenter og en gutt.

arild grude

Den første maskinen Arild kjørte.
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Hvem er vi?
I Risa Konsernet jobber det mange ulike mennesker i 
ulike selskap. Vi ba noen av dem fortelle litt om seg selv...
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Jeg treffer Harald tidlig på morgenen på kontoret i 

Åsedalen. Han er driftsleder for Stavanger vegkon-

trakt. Ansvarsområde fra Rennesøy til Bue. Han har 

jobbet i Risa siden 2011 og trives veldig godt med 

det. Det er en jobb som gir meg mye. Jeg kommer 

meg ut og slipper å sitte på kontoret hele tiden, 

sier Harald. Men dette er ikke noe “7 til 3 jobb”, her 

er en tilgjengelig alltid. Det blir en livsstil, men jeg 

kommer fra gård og er vant til å jobbe mye.

På jobben er det viktig med en god dialog med 

Vegvesenet som er vår oppdragsgiver, ellers så 

må vi følge opp med f.eks salting, inspeksjon av 

kommer, større og mindre gravearbeider osv. Dette 

er en jobb jeg virkelig liker.

Harald er gift med Merita og har tre barn. Mye av 

fritiden går med til BMX sykkel på høyt nivå. Mathias 

som er 15 år  gammel, er en av Europas beste og 

dermed en av verdens beste. Som 13 åring ble 

han europamester. Dette tar mye tid, men det er jo 

kjekt sier Harald som nå står på farten til å dra på 

verdens største innendørsstevne den 11. desember. 

Harald har også vært aktiv i klubben i Klepp som 

styremedlem og som baneleder gjennom flere år.

Aktivt og travelt liv så det er viktig å ta vare på øye- 

blikket og leve i nuet, sier Harald. 

Harald nærland 37 år fra Klepp 

Stasjon. 
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Det er veldig viktig for oss å ta vare på våre 

reisende, sier Wenche Torvund som er prosjek-

tleder i Avinor. Starten var litt knirkete, men etter 

hvert så ble det riktig bra. Sikkerheten er ekstremt 

viktig for oss og det er en spesiell plass og jobbe 

på. Vi har peakperioder der det er veldig mange 

folk som skal gjennom flyplassen og det må Risa 

planlegge for.  For at dette skal gå knirkefritt har 

vi bygge møter annen hver uke med ledere til 

stede. På den måten får vi en god kontinuitet i 

prosjektet. 

Trafikken på flyplassen har økt jevnt og trutt, noe 

som krever enda flere utbygginger enn denne,  sier 

Wenche, men vi må også passe på å justere ambis-

jonsnivået etter utviklingen. Det jobbes nå med ny 

helikopterterminal som skal stå klar våren 2016 . 

Parkeringshuset er nettopp ferdig. Det er lagt planer 

helt fram til 2020 med blant annet større terminal 

med ny innsjekk osv.

Risa sin jobb skal være ferdig til sommeren 2015 

og samarbeidet hittil har gått veldig fint, så vi er 

fornøyd, legger Wenche Torvund til.

avinor med Stor utbygging 
på Sola flyplaSS
Det er for tiden stor aktivitet på Stavanger lufthavn Sola 
og det har det vært i et drøyt år nå.

Wenche Torvund
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Vi har et lavt sykefravær og vi ligger an til å komme 

under 3% med margin. Fra november ble vi null 

bedrift uten H1 skader. Det er noe vi er svært stolte 

av.

Vi har  investert  i en legge/monterings maskin som 

et forebyggende helsetiltak og dette har det vært 

gode tilbakemeldinger på. Flere av våre ansatte har 

fått en lettere arbeidsdag. Denne maskinen sparer 

oss for mange tunge løft. Vi har også kjøpt inn to 

ATVèr som har vært til god hjelp for gjengen som 

drifter vedlikeholdsavdelingen. Særlig ved sprøyt-

ing  for ugressbekjempelse har disse ATVène vært 

til stor avlastning. De har erstattet de tradisjonelle 

ryggsprøytene med sprøytetank bak på ATVèn.

På personalsiden er det gledelig for oss å ønske 

Håvard Egeland og Tom Rufloff  velkommen tilbake 

til oss. Begge to innehar mye kompetanse og vi 

setter stor pris på å ha de med på laget igjen.

Ellers så har vi ansatt Jone Mæle Hansen som 

anleggsgartnerlærling. Velkommen!

Nå har vi full drift rundt om i distriktet.  De store 

anleggene som nå går for fullt er Bryne vgs., 

flyplassvegen og  sjøpanorama.

Med oppdatert maskinpark, en omstillings dyktig 

organisasjon og  gode medarbeidere  med god 

faglig tyngde og  et godt eier forhold, ser  vi fram 

til et nytt spennende år. Vi er bedre rustet enn noen 

gang til å ta en større del av markedet.

Ønsker samarbeidspartnere og alle ansatte en 

riktig god jul

Det har vært  en god og stabil  sesong for oss, og vi håper på  en mild 

og  fin vinter.

vi er bedre ruSta 
enn noen gang
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Kristin Øgreid har en flott hage med utsikt mot 

Hafrsfjord og Sverd i fjell. Hun har bodd her i 33 

år og den store granhekken stod der da de flyttet 

inn. Hekken må være minst 50 år, sier Kristin. Vi 

prøvde å holde denne hekken selv, men som 

dere ser så er den STOR.

Denne hekken kunne vært brukt i en filmatiser-

ing av Tornerose. Den er høy og tett. Velibor har 

passet på hagen og hekken i ca 10 år og vet hva 

som må til for å holde en slik hekk fin. Da de 

startet vedlikeholdet ble hekken skåret helt inn 

slik at nye skudd kom til. Nå er den så høy at det 

må brukes stige og det blir altfor tungt for oss å 

holde, sier Kristin. Nå kommer Velibor en gang i 

sesongen og beskjærer hekk og busker, noe vi er 

veldig godt fornøyd med. I tillegg har BHA gjort 

alt steinarbeidet i tunet og veggene på garasjen 

pluss murer i naturstein. Det har blitt en lun og 

fin hage med et flott tun.

kjempehekk 
i hafrSfjord

Kristin Øgreid
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Det hele startet  som en uskyldig  

dartkonkurranse mellom de 

ansatte i BHa. Den med høyest 

poengsum skulle få Hilde gunn 

med på jobb en dag, mens 

andremann skulle få med seg 

geir og tredjeplassen var Chris-

tian. 

Thomas Döring var best og fikk med seg Hilde 

Gunn, Audrius Kalausis fikk en andreplass og 

måtte nøye seg med Geir mens kona til Mikael 

Hamran, Sabine de Boer tok tredjeplassen og 

dermed måtte Mikael ha med seg Christian.  

Hilde Gunn var først ut og tilbakemeldingene 

der har vært gode. Hun stilte på jobb i Vindha-

gen på Sandnes. Her skulle det lages planteka-

sser som skulle fylles med jord. I tillegg lagde 

de fundament til terasse. Geir får gode skussmål 

fra Audrius Kalausis. ”Han kom tidligere enn han 

skulle og var klar i god tid, en bra arbeidsmann” 

var kommentaren fra Geirs nye sjef. Audrius kom 

fra Litauen i 2009 og liker seg godt. Naturen er 

flott med fjell og sjø sier han og jeg har gode 

muligheter til å dyrke fotohobbyen min.

”Dette er en fin måte å komme seg ut på. Godt å 

komme ut fra kontoret sier Geir.” Geir kom til BHA 

i 2003 etter å ha vært bla 10 år i Hå kommune. 

Han er utdannet anleggsgartner og stortrives 

med å få jobbe ute. Etter Geirs mening så er triv-

sel mye opp til deg selv. Er en positiv og villig til 

å ta et tak så er det lettere å trives enn dersom 

en hele tiden fokuserer på det negative. Geir er 

typisk jærbu og standarduttrykket ”heilt greit” 

betyr som regel at det er TOPP.

Siste mann ut er Christian Kinden. Han stiller 

6.45 på jobb på Lura Sjøpanorama. Jeg kom her i 

god tid, men gjorde en megatabbe sier Christian 

jeg glemte å ta med kaffi så det eneste jeg fikk 

å starte dagen på var en boks RedBull. Ikke helt 

etter min smak sier Christian og rister på hode. 

Men han er snart i gang med å legge betong-

heller. Tempoet er høyt, det er ikke mange dager 

igjen før alt skal være klart. 

Dette er noe vi må gjøre mer sier Christian. 

Komme oss ut og ta et tak sammen med gjengen. 

Kjenne på kroppen det som de kjenner hver dag. 

ut med adminiStraSjonen

Christian Kinden Mikael Hamran og Christian Kinden Hilde Gunn Ødegård Aksnes og Thomas Döring

Audrius Kalausis og Geir Varhaug
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Det går unna med sprøyting og 

steinlegging for tiden hos Bjørns 

hage og anlegg. To spesialutrusta 

aTVèr er tatt i bruk. 

De har tank bak på for sprøytemidler og to for- 

skjellige sprøyter. Med en ATV kommer vi fram 

overalt, sier Velibor. Vi er på Rundeskogen og ved 

IKEA for å teste de nye kjøretøyene. På oppdrag skal 

vi sprøyte ved og under side fendere langs veien. 

Her har vi en spesialdyse som vi feller ut slik at vi 

får sprøytet på begge sider av fenderen samtidig. 

Det sliter mye mindre på folkene våre og vi sparer 

mye tid. I tillegg er det en håndholdt sprøyte med 

uttrekkbar slange. 

”På trange plasser som i et borettslag, parkerings- 

plasser osv. kommer vi lett til med disse maskinene, 

og så er det jo kjekt, legger Velibor til med et smil.

Men det er ikke bare ATVèr som er nytt hos BHA. 

Det er investert i en maskin som ved hjelp av 

vakum løfter tunge kantsteiner eller heller. Jeg var 

en tur ute på Sola flyplass og kikket på legging 

av store tunge betongheller. Det gikk som en lek 

for en mann å løfte og sette på plass de tunge 

hellene. Maskinen suger fast steinen og så er det 

en løftearm som svinges ut og gir en viss arbeids-

radius. Maskinen har beltedrift og kommer dermed 

fram så å si overalt. 

Det er ikke til å komme bort fra at den typen arbeid 

våre folk utfører er belastende på kroppen, og med 

dette håper vi å redusere disse belastningene, sier 

Hilde Gunn Ødegård Aksnes.

vi inveSterer 
i helSe og trivSel

Audrius Kalausis
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BHa Sosialt
Vi prøver å ha sosiale samlinger med de ansatte flere ganger i året. noen 

ganger er det bare de ansatte andre ganger er det med følge og familie.

Vi har hatt grilling, gokart, bowling, fotokurs osv. Vi gjør dette for å 

bygge gode relasjoner og fordi det er kjekt, sier Hilde gunn Ødegård 

aksnes. Sist samling var på Rimestad på gården til Hilde gunn. Da var 

vi samlet ca. 40 med stort og smått. Vi hadde ponny som anne Jorun 

gudmestad hadde tatt med, det var stor stas for ungene. Vi hadde og 

aTV og segway som de kunne prøve. For ungene var nok tre digre 

trampoliner toppen. ellers hadde vi besøk i fjøset der kalvene var 

populære. grillmester var Martynas Trepekunas og menyen bestod av 

pølser hamburger og kylling. en ”jille” dag for store og små.
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noen prosjekter fra 2014
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Dette gjør vi for å spare helsa til folkene våre og for 

å bli mer effektive. Har vi rett utstyr til jobbene så 

holder vi lenger på folkene. Og det er jo klart at det 

er mye kjekkere å jobbe når en 

har nytt og godt utstyr, legger 

Christian til. I år har vi invest-

ert ca 4 millioner. Det som 

kanskje er mest spennende 

er leggemaskinen og ATVène. 

Leggemaskinen vil spare oss 

for de tyngste løftene og 

ATVène er en ny måte å utføre 

sprøytejobbene på. I tillegg 

skal vi kjøpe inn en Hunklinger 

leggeklype for montering på 

gravemaskin. 

Vi har kjøpt inn to mingravere 

Bobcat 17 og en Bobcat 26 

gravemaskiner og to 5,5 tonns 

Bobcat gravemaskiner. I tillegg 

får vi inn en JCB hjullaster med 

teleskop som også vil være med på å avlaste folk. Vi 

er godt rustet for neste sesong, sier Christian

nye maskiner til 
Bjørns hage og anlegg
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BHA tAr grep på rundeskogen
Marianne Lilleaas er avd. leder på 

servicesenteret til Rogaland Taxi.

Hun er opptatt av at det skal se presentabelt ut ved 

hovedkontoret deres på Lura.

BHA har vært en ”Perfect Match” for oss sier hun. 

Jeg trenger ikke tenke på uteanlegget vårt for det 

ordner Velibor og folka hans. 

Dette er ansiktet vårt utad og nå er det alltid vel-

stelt og fint her. 

For Rogaland Taxi er det ikke bare pris som er avg-

jørende, men det at BHA alltid er tilgjengelige og 

at vi har en veldig bra kommunikasjon betyr veldig 

mye for meg.

Jeg har nok å tenke på i jobben som det er. Kunde-

senteret ekspederer 120 000 telefoner i mnd og i 

tillegg har de ansvaret for TT tjenesten i 13 av 19 

fylker. Rogaland taxi har ca 100 ansatte.

Marianne Lilleaas

perFeCt MAtCH

Marianne Lilleaas og Velibor Tomasevic

Nå er det tid for beskjæring 
av busker og trær.

Ta kontakt med Velibor, vår 
ekspert på området, for en 
befaring og et pristilbud.

Mobil  928 07 907

Vi har gode priser i vinter!

pRiVATe gåRdsROM:

så lenge det ikke er for mye 
frost er det fine forhold for 
diverse steinlegging.

 

Bjorhaugslettå, 4365 Nærbø

post@bha.no Tlf: +47 51 79 95 55

Fra venstre: Christian Kinden, Tor Eldar Undheim, Bjørn Risa og Ronny Balogh

Ta kontakt for befaring og 
pristilbud

Telefon 51 79 95 55

Vi satser på effektivisering, sier Christian Kinden i BHa. De har gått til 

innkjøp av 5 gravemaskiner, 7 biler, 2 aTVer og en leggemaskin.
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Hvem er vi?
I Risa Konsernet jobber det mange ulike mennesker i 
ulike selskap. Vi ba noen av dem fortelle litt om seg selv...

Anne Jorun er 34 år og har jobbet i BHA i 9 år. Hun tok 

anleggsgartnerlinja på Øksnevad og begynte i lære 

hos Mesta.  

På arbeid liker hun seg best når hun kan følge hele 

prosjektet fra start til slutt. Det gir tilfredstillelse å 

skape noe, sier hun. 

Jeg har hele livet vært vant til å jobbe. Når du er vokst 

opp på gård så får du det inn med morsmelka. Men 

det blir tid til litt hobby og. Da er hest et stikkord. For 

tiden er det ca 10 hester på gården og Anne Jorun har 

en hoppe som heter Tori Sarina. Det er en traverhest 

som hun trener selv. Hun har også konkurrert innen 

Monte` som er travløp, men med hest og rytter og 

ikke med kusk og vogn som på vanlig travløp.

Anne Jorun har tre seire innen denne formen for 

hestesport, men det var med en tidligere hest som 

het  Tor Even. Et spesielt navn på en hest og det skapte 

litt forvirring i starten på forholdet til samboer Erlend. 

Han spurte om hun kom innom og svaret var at jeg 

skal bare innom Tor Even først. Lite visste han at Tor 

Even var hesten og ingen rival.

Jeg treffer Anne Jorun på Hana der hun jobber med 

steinlegging utenfor de nye leilighetene ved Havanna. 

Det er sein november  men mildt og godt. Det er snart 

slutt på sommertid nå, sier Anne Jorun. Vi jobber 40 

timer fra April tom november og så er det 32 timer 

resten av året. Når været er som i år skal en ikke klage, 

sier hun. 

Anne Jorun har en hobby til nemlig foto noe som 

understreker den kreative siden hennes. Jeg spør 

om å få ta med noen bilder i Rongaren, da må det bli 

naturbilder svarer hun. Så her er bildene:
anne Jorun gudmestad er fra 

nærbø der hun er samboer med 

erlend Haugland. De har en gutt 

på 6 år, ellers så driver de hjemme-

gården til erlend, mens de bor på 

odelsgården til anne Jorun. Med 

andre ord ingen fritidsproblemer 

der i gården.

anne jorun gudmestad

Foto: Anne Jorun Gudmestad

Foto: Anne Jorun Gudmestad


