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TRAVELT: Anne Gro
F. Kverme og Frank
Gravdal betjener den
nye, datastyrte platesage-maskinen, som
henter inn de rette
platene og kutter dem
i rasende fart.
Foto: ÅGe BjørneviK

FREMTIDEN: CNC-lærling Lise Petersen i samtale med daglig leder
Steinar Gulaker.
Foto: ÅGe BjørNevik

70 år og
vokser
fortsatt

Fakta
Haugstad Trevarefabrikk
● Etablert på Vigrestad i 1946 av
Johan Haugstad. Haugstadfamilien har fortsatt aksjemajoriteten.
● Holdt først til midt i sentrum,
men flyttet til dagens tomt i
Skulehagen i 1963. Senere er lokalene utvidet flere ganger.
● Produserer skreddersydde møbler og innredninger til kontorer,
butikker, skoler/barnehager og
boligprosjekter.
● Har 18 ansatte.
● Omsatte i 2014 for 21,4 millioner
kroner med et årsresultat på
900.000 kroner. Fjoråret var litt
tyngre, med en omsetning på
21 millioner og et årsresultat
på minus 500.000. Nå peker
pilene oppover igjen, og bedriften ligger foran skjema til å nå
den budsjetterte veksten på 15
prosent i år.

Haugstad Trevarefabrikk går for
full maskin, og gleder seg over
ny storkontrakt.
NÆRINGSLIV: Denne uken offentliggjorde den tradisjonsrike
trevarefabrikken på Vigrestad
en fersk rammeavtale med Block
Berge Bygg (BBB). I løpet av dette
året skal Haugstad levere ferdigmonterte kjøkken for rundt to
millioner kroner, og i 2017 og 2018
for rundt tre millioner pluss per
år, til BBBs nærings- og leilighetsprosjekter.
– Det er en stor og viktig avtale
for oss, slår daglig leder Steinar
Gulaker fast.
BBB har kjøpt kjøkken av Haugstad tidligere også, men med

rammeavtalen blir totalentreprenøren på Øksnavad en mye
større kunde. 10-15 prosent av
årsomsetningen til Haugstad Trevarefabrikk kan komme fra denne
avtalen.
– Dette er den første store
kjøkkenavtalen med en lokal
entreprenør. Vi jobber med å få
tilsvarende rammeavtaler med
andre entreprenører, også. Kjøkken til boliger og næringsbygg
er et område vi satser på akkurat nå. Her ser vi muligheter, sier
Gulaker

Har investert for vekst
Det er hektisk innspurt før fellesferien i produksjonslokalene på
Vigrestad. Ut neste uke er alle de
18 fast ansatte – pluss fire på korttidskontrakter – i full sving med å
få ut alle ordrene.
De siste årene har Haugstad
Trevarefabrikk gjort store investeringer i maskinparken. Siste skudd
på stammen er et svært, helautomatisk platesage-anlegg, som kom
på plass i fjor.
– Med dagens maskinpark – kombinert med mer strømlinjeforming
av produksjonen – kan det være
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mulig å doble produksjonen med
den bemanningen vi har i dag.
Men vi vil ikke vokse for fort, og
budsjetterer med 15 prosent vekst
årlig i år og de to neste årene. Så
langt i år ligger vi foran skjema,
og det er vi veldig fornøyd med,
sier Gulaker.
I fjor omsatte Haugstad Trevarefabrikk for 21 millioner kroner.
Hvis de når målene sine, skal
omsetningen passere 30 millioner kroner i 2018.
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produserer skreddersydde møbler
og innredninger til kunder over
hele landet. De leverer både til
kontorer, butikker, skoler/barnehager og boligprosjekter.
– Akkurat nå går det veldig mye
i innredninger til skoler og barnehager. Det er ganske typisk: Når
næringslivet opplever nedgangstider, kjøper det offentlige inn mer,
sier Gulaker.
Bråbremsen i oljesektoren
lokalt kan selvsagt merkes, men
Haugstad Trevarefabrikk er ikke
så sårbar for den type svingninger. Bare 35-40 prosent av

omsetningen går til Rogaland,
resten er spredt over hele landet.
Dessuten er trevarefabrikken på
Vigrestad stor leverandør til noen
nisjer med relativt små konjunktursvingninger – som innredning
til tannlegekontorer.
– Vi leverte for eksempel nylig
innredning til fem tannlegekontorer i Bodø og ett i Harstad, forteller
Gulaker.
All omsetning fra trevarefabrikken går gjennom forhandlere eller
entreprenører. De selger ingenting
direkte til privatkunder.
– For oss er det en stor fordel å

ha flere bein å stå på, for da kan
vi sette inn støtet mot de markedene der det er mest aktivitet.
Totalmarkedet for det vi holder
på med, er enormt stort, konstaterer Gulaker.
Nybygg i jubileumsåret
Over sommeren skal Haugstad
Trevarefabrikk i gang med et helt
nytt kontorbygg i tilknytning til
dagens fabrikk.
– Det har vært bygd på i flere
omganger siden hovedbygget her
stod ferdig i 1963. Det er stas å gå
i gang med enda en utvidelse i år

– som er det året bedriften runder
70 år, sier Gulaker.
Selv har trønderen ikke vært så
lenge i bedriften. Han overtok som
daglig leder i november, men har
lang fartstid både fra trevarebransjen og som bosatt på Jæren.
– Hvilken dato er bedriftens
bursdag?
– Det vet vi dessverre ikke nøyaktig. Det blir sagt at byggingen av
de første lokalene startet i 1945,
og at produksjonen startet i 1946,
men stiftelsesdatoen har vi ikke,
sier Gulaker.

Staten forenklar
den elektroniske
postjournalen

Sanners 1.-juli-frist
utan konsekvensar

POSTJOURNAL: Oslo kommune og Difi samarbeider om
å forbetre søkjemotoren for
offentlege dokument. Blant
anna skal ein kunne abonnere
på søk og følgje ei sak mellom
ulike offentlege organ.
Den elektroniske postjournalen er eit verktøy for å følgje
med på brev og dokument som
det offentlege får inn. Sånn løysinga er no, vert dei fleste av
dokumenta til staten lagt ut på
oep.no, men søkjemotoren fungerer ikkje optimalt, og arbeid
må gjerast om igjen fleire
gonger, skriv Aftenposten.

KOMMUNEREFORM: Alle kommunar som slår seg saman i
kommunereforma, får dei same
tilskota enten dei kom i mål til
1. juli eller ei. Det stadfestar no
kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)
overfor Nationen.
Dette er heilt nye tonar i innspurten av reforma, meiner
opposisjonen på Stortinget.
Kommunalministeren seier
derimot at alle kommunar
som Stortinget har vedtatt slått
saman innan 1. januar 2018, får
dei same økonomiske verkemidla.
Det både overraskar og gler

Oslos byrådsleiar Raymond
Johansen (Ap) og kommunalog moderniseringsminister
Jan Tore Sanner (H) lanserte
onsdag prosjektet med å lage
den nye søkjemotoren. Det skal
spare staten mellom 40 og 70
millionar kroner i året fordi
dokument som allereie er lagt
ut, ikkje må behandlast på
nytt.
Løysinga, som skal utviklast
av Oslo kommune og Direktoratet for IKT og forvaltning
(Difi), skal etter planen takast i
bruk ved årsskiftet 2017/2018.
(NPK)

Eirin Sund i Arbeidarpartiet.
– Viss dette betyr at dei økonomiske gulrøtene ikkje går ut
på dato 1. juli, så er dette heilt
nye og faktisk positive tonar
frå Sanner. Vi i Arbeidarpartiet
har frå dag éin vore imot denne
rigide tidsfristen, seier Sund til
Nationen.
– Kanskje ser dei at reforma
ikkje har vore nokon suksess
rundt om i landet, og så vil dei
gjere dette for å få fleire med,
seier stortingsrepresentanten
frå Rogland.
Men ifølgje Sanner har premissane for kommunereforma
vore dei same heile vegen.

– Fristen for kommunane til
å fatte vedtak innan 1. juli vart
sett for å gi fylkesmennene
tid til å summere opp og vurdere vedtaka opp mot måla for
reforma og gi ei tilråding om
kommunestrukturen i fylket,
slik Stortinget har bedt om, forklarer Sanner til avisa.
– Vi har tidlegare sagt at kommunar som treng litt meir tid,
kan ha dialog med fylkesmannen om korleis dei kan komme
i mål i tide, seier han.
I alt 68 av dei 428 kommunane
i Noreg hadde ved utgangen av
juni gjort vedtak om samanslåing. (NPK)

To store overraskelser
To ting har overrasket Gulaker
mye siden han overtok som daglig
leder.
Det ene er hvor få i lokalsamfunnet og i Sør-Rogaland som
kjenner til Haugstad Trevarefabrikk og hva de produserer.
Det andre er hvor mye mer
bevisst offentlige myndigheter
fra Kristiansand og østover er på
å kjøpe norsk.
– I Rogaland handler det stort
sett bare om pris, og dermed
ender vi opp med importert
innredning i mange skoler

og barnehager. Lenger sør og
øst legger de mye mer vekt på
kvalitet og at varene skal være
norskprodusert. Jeg er sikker på
at lokale kommuner ville tjent
mye på å velge mer lokalprodusert. Husk at skattekronene fra
lokale produsenter kommer rett
tilbake i kommunekassen, sier
Gulaker.

Åge Bjørnevik
abj@jbl.no
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