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Når du kommer inn døra i butikken i Storveien 5, møtes du med smil og vennlighet, 
du blir øyeblikkelig sett og varmen i rommet er nødvendigvis ikke elektrisk styrt, den 
kommer fra de som jobber der.
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SLEVIK ELEKTRISKE 
ET FYRTÅRN I LOKALMILJØET

F
or 34 år siden startet Svein Egil og 
Britt Kristiansen bedriften i unde-
retasjen hjemme i huset på Slevik, 
der paret fra Østsiden hadde bosatt 

seg. Han som Autorisert Elektro Installatør, 
hun førte regnskapet. Tre år senere, i 1988, 
� yttet de virksomheten til Storveien på 
Gressvik hvor de stortrives, men navnet 
Slevik Elektriske beholdt de.

– Vi har hatt noen runder på det, men nå 
tror jeg at de � este vet hvor vi holder til, og 
livet ved Storveien er � nt, ler Svein Egil, der 
vi sitter i 2.etasje og skuer ut over hoved-
pulsåra  i lokalsamfunnet.

Men elektrikeren blir alvorlig da han 
forteller om savnet av Roar Michalsen som 
dessverre gikk bort så alt for tidlig nå i april. 
Roar var den første som ble ansatt som elek-
triker i � rmaet på et tidspunkt de virkelig 
trengte det.

– Med økt ordretilgang ble det for mye 
for meg alene ute på anlegg, da gjorde vi det 
riktige og ansatte Roar, i han � kk vi mer enn 
en ansatt, vi � kk en som tok ansvar, en dyktig 
fagmann, som senere ble saksbehandler, en 
som bidro på alle plan, og var det et festlig lag, 
så var han vår «sosialminister», forteller han 
med dyp respekt i stemmen, vi savner Roar. 

BUTIKKEN SOM 
VOKSER OG VOKSER
Før vi beveget oss opp til kontoret, var jeg på 
en omvisning i bygget hvor butikken stadig 
har fått større plass. Her � nner du det meste 
fra klokker og datamaskiner til en teknologi, 
lys og varme-del for smarthus-løsninger, og 
selvfølgelig � nner man alt tenkelig av elek-
triske artikler. Butikken, som er en del av 
ELON kjeden(tidligere Euronics), er inndelt 
tematisk, og fagkunnskap og serviceinnstil-
ling er virkelig noe de ansatte innehar.

INSTALLASJON ER DEN 
VIKTIGSTE DELEN
Selv om butikken vokser så er det instal-
lasjon som utgjør hoved-delen av � rmaets 
omsetning, og som sysselsetter � est av de 
26 ansatte. Når jeg besøker avdelingen sitter 
ishockeylegenden Morten Finstad i telefon 
på kontoret hvor han og Jon Erik Jacobsen 
styrer alle elektrikerne, noen av dem  har fas-
te oppdrag med internkontroll i bedrifter og 
næringsbygg. 

– Morten og Jon Erik startet hos oss som 
lærlinger, ble elektrikere og er nå saksbe-
handlere for alle våre allsidige og dyktige 
elektrikere, personer du kan stole på, som 
har yrkesstolthet , og som alle gjør en 
kjempejobb hver eneste dag, sier Svein Egil 
bestemt.

– Vi får også mye skryt av Nelfo om våre 
lærlinger som oppnår gode resultater på 
fagprøvene, det er noe vi er stolte av.

  Akkurat i disse tider, i slutten av mai når 
vi er på besøk, så bruker de ansatte riktignok 
noen minutter hver dag på å følge med på et 
måke-reir på taket bare et par meter fra det 
ene kontorvinduet i installasjons-avdelingen.

– Vi liker og hjelpe idrettsforeninger 
som tar seg av barn og unge som GIF gjør. 
Selv om GIF-gutta med Tommy «� emsen» 
og  «Filær`n» Andreassen i spissen, var en  

erke� ende og hard motstander for oss fra 
Øssia på sekstitallet, ler og mimrer Svein.

ØDELA FOTBALLKARRIEREN 
TIL MANNEN SIN

Siden undertegnede er fra samme side av 
ælva som ekteparet, så går praten til tiden da 
inn� ytteren fra «Laislebay» spilte fotball for 
Øssia. Det som kunne blitt en lysende fotball-
karriere endte brått etter en moped-tur.

– Jeg skulle få en prøvetur med Svein Egil, 
og han satt bak meg og jeg kjørte, så ba han 
meg svinge til venstre uten å be meg om å 
bremse, det gikk ikke bra, vi kolliderte side-
veis med et gjerde og ankelbrudd var slutten 
på fotballkarrieren. Heldigvis så ville han 
tre� e meg igjen, sier Britt med et lurt smil.

Siden har de to delt samliv og jobb, noe 
som fungerer utmerket. Hun styrer regn-
skapet, og selv om de som mange andre som 
driver for seg selv har opplevd tø� e tider, 
så lever selskapet i beste velgående med 
sorte tall og god egenkapital. Det å skape en 
sunn bedrift og en trygg arbeidsplass for de 
ansatte har alltid vært en viktig drivkraft for 
ekteparet.

NYTT TILBYGG
På parkeringsplassen ønsker Eiendomselska-
pet nå et nytt tilbygg, de trenger mere plass 

til lager, nye kontorer og bedre forhold for 
leietagerne, som det er � ere av i bygget. Plass 
til en parkeringshus- del blir det også.

– Vi har hatt en god vekst i nærings-
livs-markedet, og det fordeler seg omtrent 
likt med privatmarkedet hvor vi fortsatt 
er store på hytte-delen, selv om det ikke er 
som før hvor vi nærmest hadde monopol i 
Onsøy-skjærgården.

BUTIKK+INSTALLASJON 
ER EN GOD KOMBINASJON
Tidlig på dette årtusenet startet ekteparet 
samtidig også drift av en Euronics-butikk 
i Torvbyen, det var ingen lønnsom investe-
ring.

– Det gjør vi ikke en gang til, forteller den 
økonomiansvarlige, men kombinasjonen vi 
har nå med butikk og installasjon fungerer 
godt, og samtidig er vi veldig godt fornøyd 
med ELON som kjede, på samme måte som 
vi er fornøyd med Elfag på installasjon.

Det kommer mange faste kunder til den 
innbydende butikken, og det er ikke bare folk 
fra Gressvik som � nner veien, hit kommer 
folk fra hele distriktet. Det kan de trygt fort-
sette med for det blide ektepar har ingen 
tanker om å trappe ned selv om de begge har 
passert seksti, i hvert fall ikke før om et par 
tiår.

BRITT OG SVEIN EGIL 
KRISTIANSEN har drevet Slevik 
Elektriske sammen siden 1985.
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