
Kenneth Bjerkesmoen, prosjektleder i Bolest

Siden 2013 har Kenneth jobbet som 
prosjektleder i Bolest. En jobb han 
elsker.

Kenneth kom fra en stilling som prosjektin-
geniør. I snart ti år har han dermed vært med 
på å velge ut lakkboksfasiliteter av høy kvalitet 
for kunder i både Norge og Sverige.

Stolt medarbeider 
Hans hovedfokus i prosjektene er å utvikle 
gode og effektive metoder for hvordan pros-
jektene kan gjennomføres på best mulig måte.

– Vi jobber alltid hardt og målrettet for å sikre 
at kundene våre får det de trenger, og helst litt 
mer og bedre.

At Kenneth er stolt av sitt arbeid i Bolest er 
ikke til å ta feil av. Han brenner for det han gjør 
og snakker gjerne om hvordan de forskjellige 
lakkboksene fungerer og fordelene og ulem-
pene med ulike løsninger.

- Gjennom årene har jeg lært mer og mer; fra 
tørkeprosesser som kan fremskyndes for å øke 
produksjonshastigheten, til vann som op-
pvarming med varmegjenvinning for boksene 

“Jeg har alltid elsket 
både biler og bilpleie.”

som sparer miljøet og mye energi.

Fargeblandingsrommene har også utviklet seg 
gjennom årene. I dag er det mulig å rengjøre 
sprøyter og andre ting som man ikke hadde 
mulighet til før. Miljøaspektet er alltid en åpen-
bar prioritet når det gjelder å jobbe med lakk. 
Og å hjelpe kunder er viktig for Kenneth.

– Hver gang jeg overleverer et nytt anlegg til en 
kunde, berører det meg dypt i hjertet mitt. Det 
er viktig for meg.

Kjærligheten til biler og bilpleie har 
også gått i arv. 
Kenneth har alltid elsket biler og bilpleie er 
noe han virkelig trives med. Kanskje er det 
interessen fra Kenneth som har gjort at dat-
teren hans, Benedicte, har fortsatt i samme 
spor. Hun jobber med bilpleie i et stort selskap 
i Tønsberg.

– Jeg har hele garasjen full av bilpleieproduk-
ter, sier Kenneth og ler. Jeg elsker å polere 
bilen.
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