SERVICE OG
PRODUKTKUNNSKAP

KENNETH GRESSLØS, Aina H. Skjønsholt, Linn Larsen og Jon Larsen foran butikken i Gamle Ålevei 11.

I over 50 år har Fjelstad Bygg AS hatt sin beliggenhet i Gamle Ålevei 11. Firmaet
som på slutten av 60-tallet startet som en trevarefabrikk, er i dag en del av
Snekker’n sin store familie, som inneholder butikker over hele landet, og som leverer
produkter til hus og hytte.
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amiliebedriften drives i dag av ekteparet Linn og Jon Larsen, og på
hver side av lokalene bor to av de
fire brødrene som startet bedriften.
Stigs onkel Aksel er fortsatt sjåfør i en alder
av 83 år, og faren Karl, som har passert 90 år,
har en vaktmester-rolle.
– Han går runden hver kveld og passer på
at alt er lukket og låst, forteller Stig, samtidig
som han uttrykker takknemlighet for jobben
faren gjør.
Praten går lett over te og kaffekopper med
fire av de syv ansatte i bedriften, og det er en
yrkes- stolthet som gjennomsyrer samtalen.
Det er tydelig at her har man med folk å gjøre
som kan sitt fag og som setter kunnskap og
kundebehandling i høysetet. Man kan trygt
si at de lever ut firmaets varemerke, service,
kvalitet og fagkunnskap.

LOKALE SAMARBEIDSPARTNERE
Kundekretsen er stor, men det er nok også en
del som meg som har kjørt forbi hundrevis
av ganger uten å vite hva som skjuler seg bak
fasaden. Derfor ble overraskelsen stor da jeg
fikk se det store utvalget av kjøkken, garderober, dører, vinduer og garasjeporter som er
utstilt i lokalene.
– Vårt mål er å være en del av et kjedekonsept som besitter en kompetanse og
et servicenivå du ikke finner hos de store
byggevarekjedene, forteller daglig leder Linn
ivrig, og vi er stolte av å si at vi kan vårt fag.
Derfor kan vi hjelpe kundene med å skreddersy løsninger og gi anbefalinger for hva
som passer deres behov.
Samtidig forteller hun om samarbeidet
med lokale bedrifter og håndverkere, om
benkeplater fra Skåra Stenindustri, og
arbeid utført av Slevik Elektriske. Snekker’n
monterer, men de bygger ikke, derfor samarbeider de med håndverkere fra distriktet.

HOS SNEKKER’N kan du finne ditt drømmekjøkken.

EN ELEGANT UTSTILLING av smakfulle kjøkken.

FOTBALLPRAT
Det er ikke til å unngå at det blir litt fotballprat også og Jon, som bor på Begby sammen
med Sellebakk-jenta Linn, spilte i Gresvik
før han ble lokket over på den andre siden
av elva. En stor lidenskap for Liverpool greier han heller ikke å skjule, og Linn forteller
at de ofte ser kampene til laget fra Anfield
sammen. Men når det kommer til lokalfotball så er det en annen vinner i rommet, sarpingen Kenneth Gressløs. At Kenneth også
er Tottenham-supporter gjør at det rivaliseres på flere plan denne våren.
Men om det er følelser som styrer
fotball-tilhørigheten, så er det service,
kvalitet og fagkunnskap som styrer hverdagen hos Snekker’n Fjelstad Bygg AS, og
akkurat det er det som betyr aller mest for
kundene.

DØRER i alle varianter.
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