Kontorsjef Ellen Beate Ludvigsen
og daglig leder Trond Musdalslien

Stor aktør i Hafjell og hele vår fjellregion

ANLEGG ØST ENTREPRENØR

Av Åse Kari Gravråk
– I tillegg kommer infrastrukturen til hyttefeltet, veg, vann og avløp, forteller Trond
Musdalslien som er daglig leder og medeier.
Tinde Hytter og Alpinco er våre største kunder på hyttetomter i fjellregionen.
Satser på lærlinger
- Anlegg Øst Entreprenør satser på lærlinger
og organisk vekst. Bare i år har vi tatt inn
seks lærlinger og det blir garantert ikke
mindre i framtida. Våren 2020 skal vi ha
minst åtte, forteller Musdalslien.
Vi legger opp et profesjonelt opplegg med
støtteoppfølging fra første dag. Det er viktig
både for oss og for dem at de blir fulgt opp
på en god måte. Vi er en tariffbedrift og har
99,9% organiserte folk. Lærlingene er solide
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ungdommer fra lokalområdet. De kommer
fra bygda og er vant med maskiner og utstyr.
Offentlig infrastruktur
Gangbru i Ringebu, kulverter i Øyer og på
Tretten, og flomsikring ved Åretta har de bla.
på sin referanseliste. Anlegg Øst Entreprenør
har sin største omsetning fra offentlig
infrastruktur.
– Akkurat nå har vi mye jobb for kommuner.
Her i Lillehammer har vi akkurat ferdigstilt
Bryggevegen og Strandpromenaden,
sier Musdalslien. Og nå har vi skrevet
kontrakt på forlengelsen av Bryggevegen
som skal igjennom Hammartun Skole og
Bankgatekrysset. Den jobben begynner vi
med nå i høst.

– Det bør være flere kvinnelige ansatte for
å få en bedre balanse. I dag har vi kun fire
årsverk utført av kvinner, men vi jobber med
å få flere, sier Ludvigsen.
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De er kanskje innlandets største aktør
på opparbeidelse av og betongarbeid
på hyttetomter. Ca. 25% av staben
i Anlegg Øst Entreprenør jobber
kontinuerlig i dette feltet.

Flere kvinner
Elin Beate Ludvigsen er kontorsjef i
bedriften. Hun synes det er realt å jobbe i en
mannsdominert bransje, men skulle likevel
ønske at flere jenter søkte seg til Anlegg Øst
Entreprenør.
Opparbeidelse av nye hyttetomter.
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Anlegg Øst Entreprenør satser på lærlinger og organsik vekst
Trond Musdalslien

		
FAKTA
ANLEGG ØST ENTREPRENØR
• Datterselskap
i Gjermundshauggruppen
• Etablert i 2013 med base
på Lillehammer
• 112 ansatte, herav 25 som er faste på
opparbeidelse av hyttetomter og 		
grunnarbeid for betong for hytter
• 280 mill. i omsetning (2018)
• Satser stort på lærlinger
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