Store tunge oppdrag og små privatkunder, alle like viktig for

Medby AS
- Vi må hele tida ha noen store tunge jobber i
bunn, og vi må stadig være på hugget for å få
nye store oppdrag, sier Lars Medby som etablerte
rørleggerbedriften Medby AS i 2003.
Av Åse Kari Gravråk

Målet hans den gang var å drive en liten
rørleggerbedrift for å klare seg sjøl, kanskje ansette 2-3 personer. Han tenkte verken stort eller langt, men som han selv sier
- Jeg ansatte førstemann etter to måneder,
så balla det bare på seg. I dag har Medby
AS 32 ansatte og en omsetning på 55 millioner på 3 avdelinger (2017).
- Men nå skal vi ikke bli større, sier Lars.
Han tenker seg om før han legger til –
men det har jeg forresten sagt mange
ganger. Du vet, når vi får et nytt stort oppdrag må vi ofte ansette et par til. Men jeg
vil presisere at alle våre kunder, uansett
størrelse, er like viktige for oss.
Nå er Medby i gang med sitt største oppdrag hittil, Labo omsorgssenter på Østre
Toten. Et prosjekt som går over halvannet
år. Det blir for langt å dagpendle mellom
Gausdal og Toten, derfor har Medby leid
et hus som arbeiderne skal bo i mens byggingen pågår.
- Vi har veldig mange flinke folk, og jeg
prøver å legge godt til rette og skape triv-

sel. Det mener jeg er noe av det viktigste
jeg kan gjøre som leder. I tillegg legger
jeg vekt på å være tilgjengelig og delaktig
over alt i bedriften. Vi har en del sosiale
tiltak også, og nå i vår var vi i Dublin på
bedriftstur, artig!
Fjerdum skole i Gausdal og Gartnerhagen
omsorgssenter med 47 leiligheter på
Lillehammer er to store prosjekter som
ble ferdigstilt i vår. Medby AS har både
små privatkunder og store rammeavtaler
med Hunderfossen familiepark, Gausdal-,
Øyer- Lillehammer kommune, og Gausdal
Bruvoll. De har også tett samarbeid med
lokale håndverksbedrifter både i Gausdal,
Lillehammer og Øyer.
- Det at vi har mange ulike kundegrupper
betyr at vi har flere ben å stå på. Enten det
er et pakningsskift i et kjøkkenbatteri, eller
om det er et bad så er alt er like viktig for
oss. Jeg tror dette er en fordel slik vi står
bedre rusta mot dårligere tider, forteller
Lars.
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Han forteller videre at Medby AS ikke er
tilknyttet noen kjede. - Jeg liker best å
forhandle sjøl og gjøre som jeg vil uten at
noen andre skal ta avgjørelsen.
Og hva gjør du når du står fast?
- Står fast? Det er så lenge siden så det
husker jeg ikke, ler Lars.
Lars har vokst opp på gard i Gausdal, er
yngstemann i en søskenflokk på seks.
Han ble tidlig vant med å ta i et tak, men
han sier at han ikke var av de ivrigste på
skolen.
- Men jeg ble fort en framoverlent type
når jeg begynte som rørlegger, og jeg fikk
veldig tidlig en baktanke med å starte for
meg sjøl.
Det var helt klart en god tanke og et riktig
valg. Og så lenge han er på hugget etter
store oppdrag, har fokus på service, trivsel
og tilgjengelighet får vi nå se om antall
ansatte stopper på 32 i Medby AS.

