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VETERANBIL: Selv om Låssenteret har svært mange firmabiler,                                                  foretrekker bedriftsleder Ståle Raa å kjøre Mercedes 300 D (78-modell) når han farter rundt i Bergen i arbeidstiden. Her er han utenfor hovedkontoret på Søreide. FOTO: SKJALG EKELAND 

�� Solgte livsverket – nå bygger han ny storbutikk

OPPLØFTENDE COMEBACK
Med Stå le Raa (51) til ba
ke i ma ne sjen har Lås
sen te ret på to år løf tet 
om set nin gen fra snaut 
15 til 210 mil li o ner kro
ner.

Sti an ESpEland
stian.espeland@ba.no

SØREIDE: – Må let er å være mar
keds le den de i Norge in nen fem år, 
sier Stå le Raa, dag lig le der og ho
ved ei er i Lås sen te ret AS.

Start tids punk tet er juni 2017. Det 
var da Stå le Raa vend te til ba ke til 
lå se smed bran sjen et ter noen års 
av brekk. I mel lom ti den har han 
blant an net gjort in ves te rin ger in
nen pe tro le um, tek no lo gi og ei en
dom. 

– Jeg fikk man ge hen ven del ser 
fra tid li ge re an sat te og le ve ran dø
rer som øns ket meg til ba ke. Jeg 
valg te å takke for til li ten. Først måt
te jeg ryd de litt i de pro sjek te ne jeg 
had de gå en de, slik at jeg kun ne fo
ku se re hund re pro sent på å ut vik le 
Lås sen te ret, for tel ler fa na bu en.

Solg te for syv sif ret sum
«Stå le ble styrt rik over nat ten». 

Det var tit te len da BA i 2013 for
tal te at Stå le Raa had de solgt sitt 
livs verk, Safeguard Group med dat
ter sel ska pe ne Lås ser vi ce og Hy
drea, til Assa Ab loy Norge. Kjø pe
sum men ble ald ri of ent lig gjort, 
men Nett avi sen NA24 er far te at Raa 
og hans kom pan jong, Hans Pet ter 
Ei ke land, solg te for over 220 mil li o
ner kro ner. De to eide halv par ten 
hver før sal get. 

– Jeg had de ka ran te ne tid i tre år. 
Et ter at jeg solg te, job bet jeg vi de re 
i sel ska pet i halv an net år før jeg 
valg te å slut te. Bak grun nen var at 
de nye ei er ne ville drifte og gjø re 
ting på en an nen måte enn jeg ville, 
sier Raa.

– Kjem pe gøy
Vå ren 2017 kjøp te Stå le Raa samt li
ge ak sjer i Agderba ser te Arve Karl
sen AS gjen nom Raa Invest AS. 

Må let er alt så å bli størst i Norge.
– Et hå re te mål, men jeg me ner vi 

er i stand til det. Vi må opp i rundt 
500 mil li o ner i om set ning. 

Sel ska pet har per i dag 155 an sat
te for delt på 15 av de lin ger på lands
ba sis. 

– Da jeg be gyn te i 2017 var vi vel 
10–11 an sat te, min nes Raa.

Fle re an sat te og fle re av de lin ger 
skal det bli, og det ri me lig fort, får 

BA vite. Am bi sjo nen er å vok se både 
or ga nisk og gjen nom opp kjøp. 

– Vi har al le re de gjort ett opp kjøp 
i år, sier han om kjø pet av Nord
fjord eidsel ska pet Gardit Lås og 
Sikkerheit AS. 

– Jeg ten ker vi ser 300 millioner
tallet, in klu dert opp kjøp, sier Raa 
vi de re om for vent nin ge ne til inn
tek ter i 2019. 

Di ger ord re re ser ve
Per i dag er Trondheimav de lin gen 
den siste ny etab le rin gen i rek ken. 

To tal om set nin gen er nok så jevnt 
for delt mel lom stor av
ta ler med det of ent li
ge og sto re ut byg ge re 
og mind re opp drag og 
salg, for tel ler han. 

– Vi har cir ka 150 
mil li o ner i ord re re ser
ve. Det er for mi da belt i 
for hold til om set ning.

– Det te er kjem pe
gøy. Å bygge sel ska pet 
gir meg fan tas tisk 
mas se ener gi. 

– Hvor kom mer driv
kraf ten fra?

– Jeg har all tid vært sånn, fra min 
far tok meg med på lang renn, ski
sky ting og orien te ring til jeg kom 
tid lig i ar beid som 15år ing. 

– God opp dra gel se? 
– Jeg må si det. Vi fikk in gen ting 

gra tis, bort sett fra mat på bor det.
– Sunt bon de vett, sier han vi de re.

An sat te på ei er si den
Først var Raa enes te ak sjo nær i Lås
sen te ret. 

Nå har han fått med seg over 50 
an sat te på ei er si den.

– De har kjøpt seg inn for minst 
10.000 kro ner hver. Vi prø ver å byg
ge en kul tur der an sat te skal få et 
spe si elt ei er skap til ar beids plas sen. 
Det var et øns ke de had de selv.

– At an sat te tror på sel ska pet og 
vil være med er vel dig po si tivt. Jeg 
vil ha ak sje ma jo ri tet, men jeg tren
ger ikke eie alt, man blir ikke lyk ke
lig av det, sier den ener gis ke lå se
sme den.

En av med ar bei der ne som har 
kjøpt ak sjer er André Boge, bu tikk 
og sy stem an svar lig i Lås sen te ret. 

– Litt spen nen de å in ves te re i ar
beids plas sen sin. Jeg 
had de mu lig het øko
no misk og jeg had de 
lyst, sier Boge om hvor
for han gikk inn med 
100.000 kro ner.

Boge har job bet tett 
med Raa i åre vis, fra 
Boge star tet i Lås ser vi
ce i 1993.

– Om trent halv par
ten av de an sat te har 
jeg job bet med tid li ge
re, sier Raa.

51år in gen er mye på 
rei se, og for tel ler at han ty pisk kan ta 
fly til Kris ti an sund og ta bus sen sør
over for å be sø ke av de lin ge ne langs 
vest kys ten. 

– Helt topp det, du får gjort noe 
når du sit ter på bus sen. 

Lås sen te ret har en bil park på 
rundt 100 bi ler, opp ly ser han. Selv 
fore trek ker han å kjøre rundt i Ber
gens ga ter i ve te ran bi len sin – en 
Mer ce des 300 med die sel mo tor fra 
1978. 

– Det får være va re mer ket – at vi 
er helt usli te lig, ler Raa.

MEDEIER: André Boge er en av over 50 ansatte som har kjøpt aksjer i Lås-
senteret AS.
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an sat te og le ve ran dø
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takke for til li ten.
ståle raa, daglig leder og 
hovedeier i låssenteret as
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OPPLØFTENDE COMEBACK

I nyttårsbrannen på Voss brant 
leilighetskomplekset til Voss 
Resort i Tråstølen ned til grunnen.
Tre måneder senere står fortsatt 
ruinene igjen bak sperringen, og 
gjenoppbyggingen har ikke startet.

– Vi håper de står klare til neste 
vinter, sier driftsdirektør Sigbjørn 
Slåtten til BA.

Storbrannen satte seks av leilighe-
tene til reiselivsselskapet ut av spill.

– Forsikringsselskapet dekker de 
tapte leieinntektene, men vi får ikke 
dekket de inntektene vi hadde hatt 
på heiser og annet fra de tilreisende, 
sier Slåtten.

Da brannen var et faktum, hadde 
selskapet to valg. De kunne enten få 

utbetalt en sum satt etter skjønn, og 
bygget opp igjen selv, eller de kunne 
la forsikringsselskapet ta ansvaret 
for å bygge opp anlegget slik det var 
før brannen.

– Vi valgte det siste, så det er ikke 
så mye vi får gjort med tiden det tar. 
Hadde vi gjort arbeidet selv, hadde 
vi ikke brukt så lang tid, men 

forsikringsselskapet har vel sine 
prosedyrer som de må følge, sier 
Slåtten. 

Forsikringsselskapet Frende har 
begynt å se på saken, men foreløpig 
står brannruinene urørte. Selskapet 
vil ikke uttale seg om enkeltsaker, 
og kan derfor ikke si hvor lang tid 
det tar.

Tre måneder etter brannen har ingenting skjedd

BRANT: Et leilighetskompleks på 
Voss. FOTO: LINNEA SKARE OSKARSEN


