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Annonse

Annons

Folkene viktige når A-K Maskin åpner nytt senter på Jæren
Med åpningen av A-K Jæren får jærbonden og -entreprenøren tre landbrukssentre på ett og samme
sted: Eik Senter, Felleskjøpet Rogaland Agder og nye AK Jæren ligger i samme område i Klepp
kommune, noe som ifølge A-K-sjef Erik Grefberg er en stor fordel.





OFFISIELL ÅPNING. Klepp-ordfører Sigmund Rolfsen (Ap) klipper snor i anledning den of sielle åpningen av A-K Jæren 18. mai.
 Bethi Dirdal Jåtun (/av/Bethi Dirdal Jåtun)
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– Nå kan kundene komme hit og ta for seg de ulike maskinene på hvert sted. I prinsippet trenger de ikke dra andre steder, smiler
Grefberg nesten om kapp med solstrålene som får både nybygg og maskiner til å funkle der de står oppstilt på det romslige området
utenfor nybygget som ligger like ved riksveg 44 i Klepp kommune.

Stor investering
Etter flere år på Nærbø flytter A-K sitt «jærsenter» nordover, noe Klepp-ordfører Sigmund Rolfsen (Ap), som klipper snor i
anledning dagens offisielle markering, selvsagt bejubler.
– Det er den rette kommunen dere har etablert dere i. Jeg både håper og tror at dere vil kunne se lyst på framtiden, hilser ordføreren
i sin tale og takker samtidig for anledningen til å endelig få klippe snor igjen, noe det ikke akkurat har vært mye av i koronatid.
Det nye bygget til A-K Jæren har en kostnadsramme på 20 millioner kroner.
–Og så har vi investert en god del utover dette også, sier Grefberg som ikke ønsker å gå nærmere inn på finansene. Han kaller
imidlertid satsingen på Jæren for «en voldsomt stor investering».
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FORNØYDE. Administrerende direktør i A-K Maskin, Erik Grefberg, og avdelingsleder for A-K Jæren, Einar Salte, er begge strålende fornøyd med nye A-k
Jæren.

Jærregionen viktig
–Hvor viktig er jærregionen for dere?



–Norge har ikke landbruk i fortettet forstand så veldig mange steder. De sentrale områdene går fra Trøndelag og ned langs
svenskegrensa til gamle Østfold, og så er det Rogaland. Her er det tett med bruk. Så ja, Rogaland og Jæren er et veldig viktig og
stort område for oss, svarer Grefberg.
–Her er vi omgitt av de største landbrukskommunene i landet, understreker Einar Salte, som er avdelingsleder ved det nye A-Ksenteret der de er ti ansatte. Fire av dem på er på verkstedet, der også en ny medarbeider er på vei inn. Flere av folkene har de tatt
med seg fra Nærbø.

SKUELYSTNE. Flere titalls interesserte hadde møtt opp for å få med seg den o sielle åpningen av A-K Jæren i Klepp kommune.

De rette folkene



 MIN

MENY
PROFIL
–Hvordan

er det å få tak på de rette folkene?
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–Vanskelig! Vi tenker at nye, moderne bygg som dette er viktig for å tiltrekke seg gode folk, og så håper og tror vi at vi kan
rekruttere flere av de rette folkene, særlig til verkstedet. Der trenger vi flere ansatte, sier Grefberg.
–Spesielt i oljefylket Rogaland kan det være krevende. Oljebransjen tar mange av teknikerne «våre», skyter Einar Salte inn. Han
har likevel god tro på at de skal få kabalen til å gå opp, også på verkstedet. Det er i alle fall ikke noe å si verken på utstyr eller plass
i den nye verkstedhallen.
– Det er mye enklere å jobbe her enn det var på Nærbø. Gode kraner og løsninger har mye å si, sier Markus Kirkeli som fikk jobb
hos A-K etter å ha fullført læretiden samme sted.





UNGE FOLK. Steinar Harbo (t.v.) og Markus Kirkeli gleder seg over nytt utstyr i nytt verksted: –Mye enklere å jobbe her! Er Kirkelis kommentar.

Steinar Harbo, som skal ta fagbrevet om en måned, er enig. Han synes de har fått det veldig fint og er opptatt av at de må etablere
gode rutiner slik at de også kan holde det fint framover. Den enkelte må ta ansvar, mener han.
Annonse

Variasjon betyr mye
–Hvorfor valgte du dette yrket?
–Jeg har vært på gård oppigjennom og alltid interessert meg for maskiner. Traktor fikk jeg da jeg var 16, og så har jeg trødd på A-K
Nærbø siden ungdomsskolen, smiler Harbo. At læreplassen måtte bli hos A-K, var klart.
De to unge mekanikerne er enige om at omgivelsene spiller inn, men det viktigste er selve arbeidssituasjonen.
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dager er viktig! At vi får ulike oppgaver og nye utfordringer, sier de to.
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Einar Salte er opptatt av arbeidsmiljøet og opplever at de har et godt samhold på arbeidsplassen.
–Vi kjører dessuten mye opplæring slik at de ansatte utdanner seg og lærer nye ting, supplerer A-K-sjef Grefberg som tror det også
betyr mye for mange.

ROMSLIG. Lyst og romslig er det nye verkstedet som avdelingsleder Einar Salte framhever som selve hjertet i virksomheten.

Lokale leverandører
Det nye A-K-senteret på Jæren tilbyr alt av maskiner og verktøy. Salte har også robotklippere og motorsager for privatkunden, delelager og vaktordning.
–Vi må være komplette og ha det bonden trenger. A-K omsetter for 250-270 millioner kroner i redskaper i året. Vi har alt av
verktøy til traktoren, påpeker Grefberg. Også de lokale redskapsleverandørene er godt representert i sortimentet til A-K Jæren, både
Herde, Reime og Foss Eik.
–Hva blir viktig for at kundene skal velge dere framfor konkurrentene?
–Vi må opprettholde kompetansen på verkstedet og ha de beste folkene! Alle selger maskiner, verktøy og redskaper. Det handler
om hva du kan tilby rundt traktoren av kunnskap og service, det er der slaget står, mener Einar Salte.

Stor vekst
Og det ser ut til at A-K Maskin lykkes godt i valgene de har tatt. Grefberg forteller om en omsetningsvekst på 35 prosent i 2020
sammenliknet med 2019 for A-K Jæren, tidligere A-K Nærbø, og Einar Salte legger til at de så langt i år har økt med nye 30
prosent i forhold til fjoråret.
–Det er ikke plass til mange hvileskjær?
–Vi driver ikke med sånt! Kommer det resolutt fra A-Ks administrerende direktør.
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JÆREN VIKTIG. Med nye A-K Jæren styrker Erik Grefberg og A-K Maskin satsingen på jærregionen.

Les også: CSF Multione tilbake til A-K (https://www.traktor.no/bransjenytt/csf-multione-tilbake-hos-a-k/)

Les også: A-K maskiner etablerer seg i Vestnes (https://www.traktor.no/article/a-k-maskiner-etablerer-seg-i-vestnes/)

Les også: Bygger norsk industrigigant (https://www.traktor.no/teknikk/bygger-norsk-industrigigant/)

Les også: Flytter fra HCP til A-K (https://www.traktor.no/aktuelt/arne-roed-nyansatt-i-a-k/)

Emneord til denne artikkelen
A-K Maskiner (/Om/A-K Maskiner/)

Jæren (/Om/Jæren/)
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