De tre ejere af Kjelkvist A/S i Tønder. Fra venstre Bo Kjelkvist, Poul Erik Lorenzen og Gert Nissen. Foto: Jacob Hove.

Når andre kører sur i arbejdet, eller opgaven er af mere alternativ karakter, så træder Kjelkvist A/S til.
Virksomhedens kompetencer er mange, og efterspørgslen efter huse, stalde og anlæg vokser.
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Når man drejer ind på adressen Ndr. Landevej 39 i Tønder, hvor Kjelkvist A/S har til huse, mærker man tydeligt, at man
er kommet til et sted, hvor der sker noget. Den tidligere betonvarerfabrik ser på sådan en grå, regnfyldt dag meget rå ud,
men aktiviteten på det 4,2 ha store område vidner om, at her bor en virksomhed, som får opgaverne løst.
Kjelkvist drives af Bo Kjelkvist, Gert Nissen og Poul Erik Lorenzen. De slog pjalterne sammen i 2008 og beskæftiger i
dag omkring 50 medarbejdere, hvoraf de ni af dem er lærlinge. Geografisk dækker Kjelkvist A/S Rømø, Bredebro,
Skærbæk, Toftlund, Aabenraa, Sønderborg - altså kortere fortalt Sønderjylland.
Kjelkvist udfører alt inden for entreprenør-, anlægs-, kloak- og vogmandsarbejde, og for nyligt ansatte man en murer, der
blandt andet skal bygge stalde. Specialet er onshore borepladser for olie, geotermi og skifergas.
De mange forskellige opgaver kendetegner Kjelkvist A/S, der hele tiden finder nye arbejdsområder at kaste sig over.
Senest altså staldbyggeri:
- Vi har lige lavet en kalvestald efter et helt nyt koncept med rundbuede kalvehytter. Ofte står de bare på en platform, og
så går fodermesteren ude i regnvejret. Skal du give dem mælk, så skal du køre ud i gruset med vognen. Vi har lavet en
overdækket fodergang, hvor de her hytter kommer ind på siden. Mellem hytterne og fodergangen er der så et skrabegulv.
Det er et helt nyt koncept udviklet i samarbejde med brugeren, og vi har et par stykker mere, der har vist interesse for
det, siger en af de tre medejere Bo Kjelkvist.
Kjelkvist A/S har altid udført arbejde inden for landbruget, men typisk for virksomheden så udfører man en lang række
forskellige opgaver fra markvanding og dræn til nybygning af stald over spuling af gyllerør til etablering af plansiloer.

Flere heste at spille på
Det har været nødvendigt at kunne udføre flere forskellige opgaver. Kort efter at de tre sønderjyder havde etableret
virksomheden, kom finanskrisen, og den var med til at få Kjelkvist A/S til at tænke i alternative opgaver. En af dem var
blandt andet at dele skraldespande rundt i Sønderborg Kommune. Den opgave lå ikke lige til højrebenet. Men det har
givet pote.e...

- Vi kan helt klart mærke, at når der er nogle specielle opgaver, så er det os, de ringer til, siger Gert Nissen.
I sådanne tilfælde er det godt at have et hold af tryllekunstnere, der kan det hele, som Bo Kjelkvist siger.
Kjelkvist råder over 12-14 minigravere, fem større gravemaskiner, tre store gummigeder, seks-syv små gummigeder og
et par teleskoplæssere. Senest har man anskaffet en maskine til styrbar underboring helt op til Ø 400 mm.
Til at starte med var de alle ude for at kigge på maskinen, inden den blev købt. I dag kommer en hjem og fortæller, at han
har købt nyt udstyr, og så siger de andre bare fint nok. Så længe tingene fungerer, og servicen er i orden.

Samarbejde
- Ja indtil videre, griner Gert Nissen.
Det har været en udfordring at skulle styre administration og økonomien i takt med, at virksomheden voksede, men den
professionelle bestyrelse er samtidig med til at holde de tre medejere op på deres målsætninger.
Og angående målsætninger så skal de revurderes på næste bestyrelsesmøde, fortæller de. De nedskrevne mål er
nemlig allerede nået. Men sådan går det, når det rygtes, at Kjelkvist A/S får løst opgaverne.
Ikke sjældent bliver virksomheden ringet op, fordi nogle konkurrenter er kørt sur i en opgave. Kan I ikke køre om og lave
det færdigt, bliver de så spurgt om.
- Det, synes vi, er meget skægt, lyder det.

