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ÆRESMEDLEM 2017 

Tommy Cielicki 

Prisvinneren kjennetegnes først og fremst som en som alltid arbeider for at betongbransjen 

skal ha et godt renomme og at betong skal være et førstevalg der dette er naturlig.  

Etter sin ingeniørutdanning, har prisvinneren en lang og innholdsrik karriere i bygg- og 

anleggsbransjen bak seg, og er fremdeles meget aktiv – nå utelukkende fokusert på 

betongfaget. 

Prisvinneren jobbet i mange år hos en av de store landsdekkende entreprenørene, og var 

sentral i forsøket med å utvikle veibetong som et konkurransedyktig alternativ til asfaltdekker. 

Han har gjennom sitt lange virke i betongbransjen bygget opp et betydelig nettverk, både 

innenfor Norsk Betongforening og bransjeforeningen har tilhører. Dette nettverket har han 

brukt aktivt når han i mange år har arrangert gode, faglige tunge møter, seminarer og 

konferanser rundt om i hele landet. Han har bidratt sterkt til en kompetanseheving innen 

betong, både internt i fabrikkbetongbransjen og betongpumpebransjen, men også eksternt hos 

entreprenører, leverandører, rådgivende ingeniører, arkitekter, byggherrer og mange andre 

som jobber i bransjen. 

Han har vært med i en lang rekke av betongforeningens og -bransjens komiteer. Det kan her 

spesielt nevnes: mangeårig leder for NB sin medlemsgruppe i Oslo, samt en koordinerende 

rolle overfor alle medlemsgruppene i landet. 

Han er også leder for BOR sitt Fagutvalg A, som bl. a. bestemmer innholdet i alle A-kursene 

– kurs for ledere og produksjonsarbeidere i element- og ferdigbetongproduksjonen samt de 

som transporterer og pumper betongen. 

Han var i en årrekke leder av FABEKO sin Region Øst; da som ansatt i NorBetong AS. 

I 2002 ble han head-huntet inn som teknisk sjef i FABEKO, og fikk der oppfylt sitt ønske om 

å drive aktivt med kompetanseheving og regionsarbeid. Han husker godt navn på folk, 

ansikter, firmatilknytninger og hva de utmerker seg med. Han er flink til å få folk til å føle seg 

sett, og skaper tillit. Han er en meget godt likt mann, uansett hvem en spør.  

Privat er han meget opptatt av sjølivet, og har bygget to båter, før han til slutt kjøpte en 

ferdigprodusert stor seilbåt på over 40 fot som har fått navnet «FABEKO sin firmabåt» fordi 

en rekke regionstyremøter har vært gjennomført om bord. 
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