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Montér Farsund bygger ut og 
får bedre logistikk. Nybygget 
inkluderer et klimatisert 
listverksrom for optimal lagring 
av listverk. 

 s. 20
 

Arbeidstøy for liten og arbeids-
tøy for stor. Se våre flotte 
barnemodeller som viser klær 
som egner seg for barnehage. 

  s. 34
 

Det går an å bygge stort uten å 
bygge prangende, det har Øyvind 
Leirvik i Vanse bevist. 

  s. 15

Vi byr på en bildekavalkade som 
viser Øydnaprodukter – fra de 
små detaljene til de store 
prosjektene.

  s. 29

Tools Farsund utvider og får 
bredere varesortiment, bedre 
plass, og lyse og trivelige lokaler. 

www. k va v i k p o s t e n . n o

  s. 16

Alle har sin egen oppfatning av 
hvordan ferietiden skal være – året 
rundt. Vi har fått lov å presentere 
et knippe vaskeekte, sørnorske 
ferieperler.
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Vi gleder oss alltid til vår og sommer 
– med håp om godt vær og full fart i 
våre byggevarehus.
Med våren kommer hyttefolk og fast-
boende og setter i gang vinterens  
planer om oppfiksing, utbygging og 
nybygg. Alle med forventinger om et 
enda bedre hytteliv eller bedre kom-
fort i hjemmet. Våren har kommet og 
sommerferien er i anmarsj – og det er 
allerede full fart hos oss. Vinteren har 
vært travlere enn normalt og lastebi-
lene har gått fulle ut på byggeplasser i 
hele distriktet.

Nå har vi rundet 1 års drift på vårt nye 
Montéranlegg i Vanse. Salgsøkningen 
har vært god – så god at de er kåret til 
årets forhandler i Montèrkjeden. Vi vil 
gratulere og takke alle våre gode  
medarbeidere på Vanse, som har stått 
på ekstra dette året.

På Montér Farsund er vi nå i avslutnin-
gen av en god ansiktsløfting på  
anlegget. Tools Farsund har også  
utvidet sine lokaler i denne fasen og 
kan ønske velkommen til en butikk 
med utvidet varesortiment for  
industrien og proffmarkedet i distriktet. 
Økningen i salget varer og Tools øker 
bemanningen nå for å kunne yte enda 
bedre service i sitt marked.

I Lyngdal har det vært god aktivitet i 
vinter og vår og vi er optimistiske på 
at byggevaremarkedet øker lokalt og 
at vi kan nå de gode tidene som var for 
noen år tilbake med god vekst i bransjen. 
Nå er tilgangen på boligtomter bedre 
enn på lenge og vi håper at nye områ-
det for hyttetomter vil komme. 

Øydna Sagbruk leverer mest til  
prosjektmarkedet. Kilden, det nye 
Teater- og Konserthuset i Kristiansand 
er et syn både utvendig og innvendig. 
Bølgeveggen i eik er spektakulær, ta 
turen og besøk dette flotte landemer-
ket. Kulturlivet på Sørlandet har fått et 
skikkelig løft med Kilden og program-
met de legger opp til dette året er 
imponerende. 

Kompetansekravene for våre ansatte 
øker stadig. Nye produkter, nye  
byggeforskrifter etc. krever oppda-
teringer og kursing. Vi har også ansatt 
flere personer med byggfaglig kompe-
tanse på alle våre 3 Montèrbutikker og 
er godt rustet til å ta godt vare på 
både proff- og privatkunder. Vi ønsker 
også tilbakemeldinger på hva vi kan 
forbedre oss på. Velkommen innom!

Året 2012 tegner godt for Rosfjord-
Gruppen. Takk til våre ansatte for solid 
innsats og stå på vilje i travle tider. 

I årets utgave av Kvavikposten har vi 
hentet mye stoff fra hytter og fritids-
områder. Det gode liv på Sørlandet 
finner vi absolutt i vår lokale skjær-
gård.

Vi ønsker alle våre kunder 
god sommer.

God lesning!

Trond Rosfjord 

Siv Rosfjord Loga
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Rosfjord-Gruppen 
består av Lyngdal Byggeforretning  

– Montér Lyngdal, Farsund og Vanse, 
samt Tools Lister Industriverktøy, 

Øydna Sagbruk og  
Rosfjord Eiendom.

For mer informasjon, se våre 
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Med få unntak er byggevarene til de prosjektene som er omtalt i årets utgave 
av Kvavikposten, levert av Rosfjord-Gruppen

Kjære leser! 

Kvavikposten ønsker sine lesere 
en riktig god sommer!
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Med sans for form og farge
Interessen for interiørdetaljer er helt upåklagelig 
hos Montér Farsund. Damene Jorunn Åtland og 
Inga Johannessen diskuterer ofte og gjerne, og 
ønsker seg dessuten et visningshus som de uten å 
blunke ville ha malt, tapetsert og omdekorert i takt 
med svingende trender. ”Bare for å vise” som de 
sier så vakkert samstemt. 

Tekst: Kari Mørk

At interiørmaling og tapet hører med 
i sortimentet i byggevarehuset er en 
selvfølge. Men visste du at Montér 
Farsund også har et utvalg gardiner? 
15-20 ulike design som matcher tapet-
utvalget?
- Vi selger stort sett ferdig sydde høy-
der på 2,20 eller 2,40 meter, forteller 
Jorunn. 
- De kommer fra samme produsent 
som lager tapetene, så fargene er sam-
stemt. I tillegg til det utvalget vi har, 
finnes det 70-80 ulike design som er 

bestillingsvare og kan leveres i løpet av 
noen dager. 

Supplement
Til den som måtte ha blitt urolig av det 
de har lest til nå, kan vi berolige med 
at Montér Farsund ikke kommer til å 
bli noe tekstilhus. 
- Nei, dette er et tilbud som er ment 
som et supplement. Vi har solgt av alt 
det vi har tatt inn, og det er vi fornøyd 
med, forklarer Jorunn. 
Tapetutvalget er stort, både på de 
tapetene som byggevarehuset har inne 
som lagervare, og blant de produktene 
som finnes i to store benker med prø-
ver som er bestillingsvare. 
Kundene er mest fra lokalområdet, og 
kjent i butikken. Det gjør at de ansatte 
har ganske god peiling på hvilken smak 
kundene har, og da kan de bestille inn 
deretter. 
- For eksempel kan vi nå tilby match 
mellom tekstil, tapet, og maling til list-
verk og dører. Kundene våre er veldig 
bevisste på trendene. De følger med i 
på tv, i magasiner og på interiørblogger, 
påpeker Jorunn. 

Det betyr at det også kreves mer av de 
ansatte, at de er oppdaterte og vet hva 
som gjelder i øyeblikket. 
- Ja, vi pleier å forberede oss godt i 
forkant av messer, sånn at det blir let-
tere å velge varer som vi vet kundene 
vil ha. 

En vegg for deg
Stående tapet. Ja, du leste rett. Tapet er 
i ferd med å bevege seg fra rull til plater. 
- Vi elsker å tapetsere, vi, sier Jorunn 
Åtland og Inga Johannessen i kor og 
med brede smil. 
- Men vi vet at det er mange som har 
en terskel på akkurat det med å tapet-
sere. Noen forestiller seg at det er 
vanskelig, og har bestemt seg for at de 
ikke behersker det. 
Jaha - for sånne som oss som har 
bestemt seg for sånt, er det jo godt at 
andre har kommet på å levere ferdig 
tapetserte veggplater som bare er å 
sette opp. Konseptet heter ”Walls4you” 
og finnes foreløpig i ca 40 design for-
delt på tre kolleksjoner: Trend, Classic 
og Basic.
- Dette er høykvalitets sponplater for 
vegg, og de er ferdig pålagt fibertapet i 
topp kvalitet og mange ulike design, 
påpeker Inga. 
- Platene har en låseprofil som gjør det 
enkelt å sette dem opp - bare følg 
bruksanvisningen. De leveres i forma-
tet 12x620x2390mm.Jorunn Åtland hos Montér Farsund tipser deg gjerne 

om gardiner sammen med maling og tapet. 

Mye lekkert i den nye kolleksjonen tapetplater

Inga Johannessen hos Montér Farsund presenterer 
tapetplater fra ”Walls4you”

Mosters Hus i 
Lyngdal har et 
landstilkonsept

Bazaren kjører 
både duse og 
sterke farger – 
her et eksempel 
i grønt

det store hus-og-hjem-nettverket
Internett kan vel sies å ha kommet for å bli, og likedan 
er det med nettbutikker, interiørblogger og bygge-
blogger. Norske menn i hus og hytter er voldsomt 
opptatt av sine nære omgivelser, og de bygger, bygger 
om, bygger på, pusser opp og skifter rundt på ting i 
takt med hva som tilbys i markedet. Kvavikposten 
presenterer her et utvalg nettsider og blogger for å 
vise hva folk er opptatt av. I den store mengden nett-
steder som finnes, har vi vært nødt til å gjøre et 
begrenset utvalg. 
Blant våre lokale aktører finner vi butikker som eksis-
terer både i ”fysiske” lokaler og på nettet. I Lyngdal 
ligger BaZaren og Mosters Hus omtrent vegg i vegg i 
Alleen sentrum.  
- Skillet mellom ute og inne viskes stadig mer bort, 
forteller Kristen Dragland hos BaZaren.
- Inne skal det være en blanding av natur, tregulv, skinn, 
lys basis i bakgrunnen, klassiske lamper, utstoppede dyr 
etc.
Både hos Bazaren og Mosters Hus er butikkene inn-
redet med tanke på å gi deg inspirasjon til fornyelse av 

hjemmet ditt, noe som også framgår av bildene her.
Blå Eik i Farsund gjennomfører også dette konseptet 
med interiørvarer fra kjente designmerker.
http://www.bazaren.com
http://www.mostershus.no
http://blaaeik.no

Andre blogger utførlig om prosessen med å bygge hus, 
andre om interiør og hjem. Mange av disse bloggerne 
har svært mange interesserte som følger med på alle 
oppdateringer. 
Her er et lite utvalg å klikke seg inn på for å få en titt:

http://villavr.blogspot.com
http://jordbarpiken.blogspot.com
http://frurosashjem.blogspot.com
http://galekroken.wordpress.com

Enten du er opptatt av byggevarer, gardiner, tapeter 
eller belegningsstein - råd og veiledning får du av våre 
fagfolk i byggevarehusene til Lyngdal Byggeforretning i 
Lyngdal, Farsund og Vanse!
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Lyngdal

Frank Jahnsen
lagersjef

Pezic Mirsad
lager

Thor Oddvar Rekvik
lager

Vidar Hindersland
butikk/salg byggevare

Jan Vadøy
butikk

Kaia Roal
salg byggevare

Katrine Johnsen
butikk

Idar Ludvigsen
lager

Eva Pettersen
butikk

Tommy Loennechen
butikk

Dag Birkeland
Proffsalg

Geir Tønnessen
Proffsalg

Sonja Lian
regnskap 

Mariann Rosfjord
kontor

Anette Granmo
kontor

Trond Rosfjord
daglig leder

Siv Rosfjord Loga
økonomisjef

Judith Hansen
Proffsalg

Øyvin Sandal
regnskap

Raymond Vilshammer
lager/sjåfør

Roar Aanensen
sjåfør

Per Espeland
sjåfør

Velkommen til en 
hyggelig handel

Roald Trædal
lager

Cato Treland 
Salg byggevare

Jan Tore Birkeland 
lager

Ann Katrin Sivertsen
Butikk
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NY GENERASJON EDEL

Billedtekst: Velg mellom følgende fargealternativer: Farge, farge, farge, farge, 
farge, farge og farge.• Høyere glans

• Belegg med 50% lengre varighet
• Mindre groing
• Oppgradert produkt uten pristillegg

Terrasseskruen 
som gjør barna 
dine gladere!

ESSVE terrasseskrue
-Best i test ihht Testfakta

Seks skjærende riller som sørger 
for at hodet senkes

CorrSeal eller rustfri for 
langvarig rustbeskyttelse

Voksbehandlet 
overflate gir 
bedre gli

To smarte fresespor

Skruen som minsker 
risikoen for sprekker 
og fliser i trevirke. 
Den er lettere å skru 
i og har en utmerket 
rustbeskyttelse

glava.no

Varmetap er som regel størst gjennom loftet.  
Og taper du varme, taper du penger. 
Skal du etterisolere bør du starte på toppen.  
Etterisolering av loft kan du tjene inn 
på bare tre år – tre lune og koselige år. 

Les mer om etterisolering på glava.no

START PÅ TOPPEN!
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NorDan NTech er markedets best isolerende vinduer. Den lave U-verdien *  
gjør det mulig å redusere energiforbruket og mengden byggematerialer  
i nybygg. Resultatet er lavere utgifter, lavere energiforbruk og et jevnere,  
sunnere inneklima. Du sparer penger i dag. Du sparer i morgen.  
Og du sparer miljøet for framtiden. Smart.

Er det rart vi kaller det neste generasjon vinduer?

* U-verdi angir et vindus evne til å isolere, og måles i W/m2K. NorDan NTech Lavenergi med 2-lags glass har U-verdi på 1,2 og 3-lags glass en U-verdi på 1,0. NorDan NTech Passiv med 3-lags glass har markedets laveste U-verdi på 0,7.

På nivå som før finanskrisa
Tekst og foto: Kari Mørk Det er jevnt og godt driv i byggemar-

kedet i Lyngdal for tiden.
- Det er et høyt, bra nivå – som før 
finanskrisa, sier daglig leder ved Monter 
Lyngdal, Trond Rosfjord. 
- Vi har en sterk posisjon både i for-
hold til proffmarkedet og private, og 
innad på huset holder vi stadig på med 
kompetanseheving for å serve marke-
det og kundene våre. 

Som det nevnes også fra de andre 
avdelingene, stilles det stadig høyere 
krav til kunnskap om nye regelverk og 
krav. 
- Dette har vi tatt konsekvensen av, og 
alle tre byggevarehusene har nå folk 
med god fagkunnskap på tegning og 
tekniske tjenester, sier Trond. 

Hvis han skal peke på endringer i 
etterspørsel og trender for privatkun-
den, ser han at det går på ting som 
pynter opp i hagen og på investeringer 
i vedlikeholdsfritt. 
- Vi ser at terrassene blir både større 
og dyrere, og det er mange som 
ønsker vedlikeholdsfrie materialer. På 
selve huset er det nok fremdeles tre-
vinduer som det går mest av, men vi 
ser også her at det blir større etter-
spørsel etter vinduer i PVC eller alu-
miniumsbelagt tre. Det siste er mer 
robust. 
Byggevarehusene merker også at kun-
dene legger mer penger i vinterhager 
og utestuer. 
- Det er jo forståelig. Ved å flytte stua 
ut under glasstak, blir jo sesongen 
vesentlig forlenget.

Rosfjord-Gruppen jobber også med et 
nytt typehuskonsept, der intensjonen 
er å levere full pakke til kunden. 
- Vi tenker å kunne levere ferdige kata-
loghus, og allerede i høst skal den nye 
katalogen være ferdig. Da kan kunden 
komme og velge et hus derfra, eller et 
som tegnes etter smak og behag, og vi 
vil hjelpe med alt fra søknader og til-
latelser til nøkkelferdig bolig, på lik 
linje med andre typehusleverandører. 
Dette skjer i samarbeid med våre 
proffkunder.

Summa summarum er man godt for-
nøyd med status ved Monter – Lyngdal 
Byggeforretning: 
- Til tross for økt konkurranse i  
markedet, holder vi de gode tallene, 
avslutter Trond Rosfjord. 
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Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi har stadig stigende besøkstall, og 
den utviklinga tilsa at det var nødven-
dig å bygge ut. Vi jobber for at det hele 
tiden skal være noe attraktivt som folk 
ønsker å være med på, både inne  
på selve Sørlandsbadet og i nære  
omgivelser. 

Helse ute 
Han sikter til KVS Lyngdal – Kristen 
Videregående skole Sør – som har ei 
hinderløype, til Sørlandsbadet 
Treningspark, Sørlandsbadet Turløyper, 
og til sykkelritt av ulike typer.
- Turløypene er skiltet med informa-
sjon om hva slags dyr og planter du 
kan se underveis, for eksempel  

sandkrabber eller ulike lauvtreslag. 
Dessuten anbefaler vi løyper for jog-
ging, turgåing og sykling. Følg med på 
egen webside, sier han. 

Også Sørlandsbadet Turpark begynner 
å ta form. 
- Dette blir Norges største utendørs 
treningspark, og her får en fantastisk 
utsikt utover Rosfjorden, fastslår Atle. 

Folkehelsefokus
- Vi ser en trend nå, at folk tar mye 
mer vare på seg sjøl og helsa si,  
påpeker instruktør Annette Rosfjord. 
- Å være mer aktiv og trene gir  
helsegevinst på sikt, og dette er det 
mange som har oppdaget. For oss gir 
det nye utfordringer, for vi må hele tida 

ligge foran og finne nye aktiviteter. 
Noe blir populært, mens andre ting 
kan hende vi må legge vekk. Denne 
utviklinga handler mye om å prøve og 
å feile, og om å tilpasse tilbudet til de 
som bruker oss. 

Alle instruktørene er under stadig 
kursing. 
- Faglig påfyll er veldig viktig, sier 
Annette.
- Vi både reiser av sted på kurs, og vi 
henter inn fagfolk for å holde foredrag 
på huset. Det skal holdes en samling - 
Sørlandsbadet Convention - fra 30.08. 
til 02.09. Torsdag og fredag er rettet 
mot folkehelsa, og ellers blir det mye 
annet interessant også: Cecilie Skog og 
Johan Kaggestad kommer, det blir  

foredrag om idrett og trening,  
latinamerikansk dans, danseunder- 
visning, Zuma og masse annet. Det  
ligger ute mer informasjon på  
hjemmesidene til Sørlandsbadet. 

Nye brukergrupper og 
måter
 På Sørlandsbadet har de nå aktivt tatt 
i bruk både Sørlandsbadet-sangen og 
storytelling. 
Nå spilles det en spesiell bølgesang når 
bølgene kjøres i barnebassenget, og 
rolig musikk i badet og resepsjonen 
ellers. I repertoaret finnes både en 
Gladsang, en Lekesang, og en 
Konkurransesang.

Men også stadig eldre brukere dukker 
opp som fast innslag på Sørlandsbadet. 
- Nybygget ga oss dobbelt så stort 
areal på treningsstudio, forklarer 
Annette.
- Her har vi anskaffet ni stasjonære 
treningsapparater i et såkalt ”Easy 
konsept”. Dette er enkle apparater 
med en luftmotstand som gjør at du 
sjøl kan regulere hvor hardt du vil 
trene. Jo raskere bevegelser, desto mer 
motstand. Disse apparatene er satt 
opp i en sirkel sammen med ni step, 
som til sammen utgjør en god tre-
ningsøkt. Det fine med dette er at det 
favner alle fra enkle timer og senior-
trening til profftrening. Vi planlegger 
også å starte opp et tilbud om trening 
for de som har behov for noe som er 
veldig lett – XXL – ekstra, ekstra lett. 

Hun betror oss at dette nybygget kal-
les for ”Det sosiale rommet” fordi folk 
trives med å kunne jobbe i sitt eget 
tempo, og det gir rom for sosialt sam-
vær med andre på samme treningsnivå. 
- Rommet kan stenges av for å  

Utbygging 
for folkehelsa

Det er mye som skjer på Sørlandsbadet i Lyngdal for tida. Mer enn før, og enda mer blir det. 
- Vi har bygget ut og brukt ressurser for å kunne gi et bredere tilbud som favner enda flere brukergrupper, sier daglig leder Atle Homme. 

For noen er trening konkurranse, mens det for andre handler om velvære og sosialt samvær. 
Uansett hvordan du ønsker ei treningsøkt skal være, vil du finne noe på Sørlandsbadet i Lyngdal
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FAKTA SøRLANdSBAdET TRENING

MRL: 
Styrkeøvelser som strammer opp 
alle musklene i mage, rumpe, lår og 
rygg.

Pump: 
Styrketrening i gruppe med et  
spesielt vektstangsystem som gjør 
at du kan regulere belastningen 
etter ditt behov og din fysiske 
form.

Styrke/ oppstramming: 
Figurforming med fokus på 
holdningsforbedrende øvelser.
 
Yoga: 
Trener styrke, stabilitet, smidighet, 
og utholdenhet i en kombinasjon 
av fysiske øvelser og avspenning.

Kondisjon: 
Basisøvelser. Enkle steg med 
høy intensitet for økt puls og 
forbrenning.

Sykkel: 
Gøyal kondisjonstrening på. 
Sykling er uten støtbelastning. 

Boot camp: 
Boot camp er inspirert av militær-
trening. Effektiv, hard og morsom 
time som passer både for gutter og 
jenter.
 
Step: 
Mye moro og svette. Opp, ned på, 
og over step kasserrener vi 
muskulatur som rumpe og lår. 
Kom og prøv.

Bevegelighetstrening: 
Her kan man være stiv som en 
pinne eller myk som en turner og 
likevel finne spennende utfordringer. 

Zumba: 
Zumba er latinoinspirert 
dansetrening med eksotiske 
bevegelser til latinamerikanse 
rytmer.

FAKTA 
SøRLANdSBAdET 
MANUELLTERAPI OG 
FYSIOTERAPI

Bassengtrening for pasienter med 
henvisning fra lege, manuellterapeut 
eller kiropraktor: 
Hofte- og knetrening
Ryggtrening
Ortopedisk trening
Trening for bekkenløsning
Trening for senior 60++
Trening for reumatikere

Trening i treningssal og sal, med 
apparater, frivekter og slynge:
Ryggtrening
Hjerte- og lungetrening
Fysioflyt – enkel grunntrening og 
avspenning, tilrettelagt for ALLE
Nakketrening
Skadeforebyggende trening
 
I tillegg til grupper og enkeltbehand-
ling tilbyr SMF trykkbølgebehandling, 
forebyggende trening for unge 
idrettsutøvere, ryggtrening og de er 
linket inn mot Bedrifthelsetjenesten

For mer informasjon, 
se www.sorlandsbadet.no

tilpasses nye grupper, og det kan  
brukes til kurs og foredrag. 
Kjempesmart, mener Annette. 

Uten mat og drikke går det skeis med 
treninga. Sørlandsbadet har derfor 
spisset menyen enda mer i retning av 
sunn og god mat. 
- Vi profilerer oss med sunn mat, og 
serverer salat fra egen disk, wraps, 
brødmat med valgfritt pålegg og grønt 
med dressinger. Smoothie og jucing 
står høyt i kurs hos brukerne av  
anlegget.

Sjette driftsår
Vi legger merke til at veggen i Det 
sosiale rommet har samme panel som 
store deler av anlegget for øvrig. 
- Vi er nå godt i gang med vårt sjette 
driftsår, sier Atle.
- Og vi ser at det materialvalget som 
ble gjort da Sørlandsbadet ble bygget 
var et godt valg. Eika holder godt 
under de ganske ekstreme forholdene 
den her blir utsatt for, både med tanke 
på slitasje og luftfuktighet. Også den 
lyddempende effekten, akustikken, 
estetikken og helheten ble tatt med i 
vurderingen da vi skulle bygge ut, og vi 
valgte å fortsette med spaltepanelet 
fra Øydna Sagbruk. Dessuten ser det 
eksklusivt ut, selv etter flere år med 
hard påvirkning. Vi får mye skryt for 
dette fra de som bruker Sørlandsbadet, 
avslutter Atle. 

Instruktør Annette Rosfjord og daglig leder Atle Homme er svært godt 
fornøyd både med utbygging og med utvida tilbud på Sørlandsbadet. 

Nam, nam! Sunne munnfuller smaker godt etter ei treningsøkt!
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Utemiljø
– viktig for sommernytelsen

De fleste av oss vet nøyaktig hvordan vi vil innrede og legge til rette 
for å nyte mest mulig av sommerhalvåret utendørs – i hvert fall hvis 
vi får noen ideer til inspirasjon og tips til løsninger.

Kvavikposten har samlet et knippe lokale uteplasser for å vise noe 
av det som kan gjøre sommerkveldene lunere, soleplassene 
triveligere og sjøkanten til en nytelse å se og være på. 

Vel bekomme!

Lunt, privat, gjennomtenkt og pittoresk bakgårdsmiljø i flere nivåer, midt i byen (over og under)

Utstrakt bruk av naturstein gir spennende effekter både i farge,
 form og kontraster. 

En vakker løsning for å stenge for bølgene ved brygga 
(til venstre og til høyre)
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Det er mange flotte måter å bruke naturstein på, 
som det vises her: 

En vakkert stablet tørrmur med tilhørende trapp, 
ei lita steinbu under tegltak, og en solrik steinbrygge med innfelt 

badetrapp og rødt naust. 
Dette er idyller som skapt for å lage gode sommerferieminner. 

Som man ser, bør flere av disse steinarbeidene 
utføres av fagfolk på området. 

Spør oss, og vi formidler kontakt. 

En plass i solen…

Om det skulle blåse eller ruske litt, kan man 
trekke under tak og tenne i utepeisen
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”Regler er det nok av” kan en kanskje tenke 
når det gjelder byggesaker, men visste du at vi 
her i landet ligger etter våre naboland når det 
gjelder krav og spesifikasjoner?

Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi holder fremdeles på å tilpasse oss 
byggeforskriftene fra 2010, sier Geir 
Tønnessen ved Montér Lyngdal. 
Egentlig er det mest de gamle reglene 
fra 1997 som ble gradvis endret fram 
til 2007, og i 2010 kom de nye reglene 
som til en stor del er en omstokk av 
de gamle.

Fleksibelt
- TEK10, som det kalles, kan virke som 
et rigid system, men det er egentlig 
ganske fleksibelt, påstår Geir, som er 
bygningsingeniør av utdanning. 

Jasså? Fleksibelt nå?
Byggeforskriftene definerer et  
”normalkrav” til isolasjonstykkelse, 
isolasjonsverdi til vinduer og vindusa-
real, tetthet, og at det skal være  
balansert ventilasjon med minst 70 
prosent varmegjenvinning. På basis av 
disse normalkravene beregnes en 
”energiramme” som definerer hvor 
mye energi (watt) som trenges pr  
kvadratmeter hus pr år.
- Energimessig vil huset ditt vil bli  
godkjent dersom disse kravene er 
oppfylt hver for seg, forklarer Geir. 
- Men det er også anledning til innen 
gitte rammer å endre kravene – bare 
det totale energiforbruket ikke økes i 
forhold til energirammen.

Det betyr for eksempel at det i noen 
tilfeller kan være mer lønnsomt å bruke 
litt tynnere vegger og heller øke isola-
sjonstykkelsen i tak, eller installere et 
ventilasjonsanlegg som har varmegjen-
vinning som er bedre enn kravet, og så 
velge hvor det er mest lønnsomt å 
spare inn byggekostnader på noe 
annet. Valget av hva som er mest lønn-
somt vil variere fra hustype til hustype.
 - Her på Montér gjør vi disse bereg-
ningene for deg, og dokumenterer at 
huset holder energikravet. 

Kjøpers sikkerhet
- Det har blitt mer komplisert for oss 
som sitter med jobben å beregne, men 
til syvende og sist er det jo kjøperen 
som får et hus som er garantert å 
holde varmekravene og målene for 
energisparing, påpeker Geir. 
- Dokumentasjonskravene er et 
eksempel på sikkerhet for kjøperen av 
et hus. Samtidig med at kjøperen får 
overlevert sitt nye hus, skal han få 
overlevert dokumentasjon på FDV – 
Forvaltning, Drift og Vedlikehold.

FDV-dokumentasjonen inneholder 
opplysninger om materialer som er 
brukt i huset, og forteller om hvordan 

disse skal vedlikeholdes. Vanligvis  
oppgis koder for sikkerhet, farger, ved-
likehold, produksjonssted og så videre.  
På den måten kan man gå tilbake på 
det meste og sjekke hvordan anbefalt 
vedlikehold skal utføres, eller finne 
produsent og spesifikasjoner dersom 
det senere blir behov for suppleringer, 
eller at det har oppstått skader. 
Denne dokumentasjonen samles  
gjerne i en perm sammen med tegnin-
ger, kontrakter byggetillatelser osv. 

Vindu og sikkerhet
- Men det er endret fokus på hvordan 
man bruker glass i boliger, forresten, 
sier han så. 
- Selv om man fremdeles er opptatt av 
energiforbruket, er det nå i tillegg satt 
høyere krav til sikkerhet. Alle glassfla-
ter som går lengre ned enn 80 cm fra 
gulv, og hvis det er fare for sammen-
støt, skal nå ha sikkerhetsglass. 
Sikkerhetsglass kan være herdet glass 
som pulveriseres hvis det knuses, for å 
unngå kuttskader. Hvis vi befinner oss 
høyere over bakken, skal glasset være 
laminert. Da inneholder det en seig 
kjerne som gjør at dersom vinduet 
knuses vil glasset likevel holdes på 
plass og ikke falle ut. Ofte vil et  
sikkerhetsglass være en kombinasjon 
av herdet og laminert glass. Vi, som 
huseiere, ser ikke forskjellen, men vi 
kan være trygge på at vi har vinduer 
som har disse fordelene, når huset er 
bygget etter TEK10. 

Radongass
Nytt er det også at det er krav til 
radonmålinger, eller tiltak mot radon. 
Radon er en fargeløs og luktfri gass 
som er svært helseskadelig.
- Det skal gjøres tiltak mot radongass 
ved oppføring. Det skal legges en 
såkalt radonsperre – en folie – i husets 
sokkel, forklarer Geir.
- I tilegg skal det monteres en  
radonbrønn. Dette er en rørstuss som 
går ned i grunnen under huset, og som 
hvis det blir nødvendig, kan koples til 
ventilasjonen slik at eventuell  
radongass luftes ut.  
På denne måten kan man være sikker 
på at det ikke er fare for helseskadelig 
radongass i huset ditt.

Ansvar 
Men hvem er det egentlig som får 
ansvaret når bygget er satt opp og 
overlevert til byggherren?
- Det er alltid husets eier som ender 
opp med ansvaret, forklarer Geir.  
- Ikke desto mindre er det krav til at 
alle fag-/byggearbeider skal dekkes 
med ansvarsrett når huset bygges – og 
utførende firma er ansvarlig for sine 
arbeider. Dette for å sikre at alle arbei-
der blir fagmessig utført av godkjente 
fagfolk.

Man kan si at når huset tas i bruk over-
tar eieren ansvaret for huset. Det er 
derfor viktig at det er søkt om ferdi-
gattest og at ferdigattesten foreligger 

på overtakelsestidspunktet, fordi dette 
er et bevis på at utførende har erklært 
at alle arbeider er avsluttet og  
forskriftsmessig utført.

På den ene siden 
– og på den andre
Noe er nytt, noe er endret, noe er 
fjernet i regelverket. Noe må det søkes 
om tillatelse til, annet trenger ikke  
søknad.
Nordmenn har gjennom alle tider hatt 
lov til å bygge sitt eget hus – være 
selvbygger. 
- Det kan man fremdeles, forklarer 
Geir da. 
- Men en selvbygger må kunne påvise 
en viss erfaring, og må søke om 
ansvarsrett for de arbeider han skal 
utføre. Han må selvsagt også følge  
forskriftene og sørge for at alt arbeid 
blir forskriftsmessig utført.  På arbeid 
som det er pålagt å søke om tillatelse 
til er det stilt strengere krav til hvem 
som har lov til å søke, og på denne 
måten heves kompetansekravet på 
disse områdene. 

I det hele tatt: 
Bygge nytt, bygge på, bygge om, gjøre 
selv, eller leie inn håndverkere?
Vårt råd er at du tar kontakt med  
fagfolk på området, så får du vite grei 
beskjed om hvordan ting kan løses i 
ditt konkrete tilfelle. 

En jungel av 
regler og lovverk

Geir Tønnessen hos Montér Lyngdal 
har ingeniørbakgrunn, og dessuten 
god greie på både nye og gamle 
regelverk i byggebransjen. 
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A CB

Høykvalitets sponplater for vegg MED ferdig pålagt 
fibertapet av topp kvalitet og lekker design. 

                       har et stort utvalg forskjellige  
farger og design som gir mange kombinasjons- 
muligheter. Enkel montering med den geniale 
låseprofilen som gir en lite synlig skjøt.

Spennende nyhet!

Les av koden med 
din mobil og se vår 
brosjyre, monterings-
anvisning, nettside og 
annen info.

www.forestia.no for produktsortiment og monteringsanvisning
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• Til nybygg og renovering
• Platene leveres i to-pack
• Skjult innfesting
• Ingen liming
• Format 12x620x2390mm
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System, orden og oversikt

Har du en garderobedrøm? ”Walkin closet” kanskje, med den helt spesielle luksusfølelsen? Eller et nøyaktig tilpasset oppbevaringssystem på en ledig 
vegg i rommet? Kanskje har du et hjørne eller en plass under et skråtak som kan brukes til noe fornuftig?

Tekst og foto: Kari Mørk

- Uansett om du har stor eller liten 
plass finnes det en løsning, sier Tove 
Mentzoni Frigstad hos Montér Vanse.
- Også hvis du vil ha litt ekstravaganse 
på din garderobe, og en følelse av  
luksus, romslighet og god plass.

Mye å velge i 
Alt kan altså organiseres og tilpasses 
på mål, og ut av kaos kan det komme 
orden.
- Det finnes oppbevaringsløsninger 
som ikke bare sparer plass, men som 
skaper enda mer plass, påpeker Tove.
- Det oppdager man straks ting har 
funnet sin rette oppbevaring. De  

forskjellige vegghengte systemene  
krever et minimum av boring, og kan 
utvides eller endres akkurat sånn som 
man selv vil og har plass til. Dessuten 
kan man velge et såkalt freestanding-
system som ikke krever boring i det 
hele tatt, og som likevel har en rekke 
oppbevaringsmuligheter.

Plass på stedet
Garderobesystemene er ikke bare for 
gang og soverom. Her er løsninger for 
barnerommet, arbeidsrommet,  
vaskerommet, kjelleren, garasjen og 
hvor enn det måtte finnes en stor eller 
liten krok eller flate som kan brukes til 
å skape orden. 
- Enkelte hyllesystemer kan benyttes 
som bokhyller eller til oppbevaring av 
musikksamlingen, sier Tove. 
- Det er i grunnen bare fantasien som 
stopper det. Våre leverandører er vel-
etablerte og velrenommerte aktører i 
markedet, og i alle våre byggevarehus 
vil du finne ansatte som kan hjelpe og 
veilede deg til den optimale løsningen. 
Vi løser det meste for de fleste og for 
alle rom og områder i huset. 

Lekre lukkere
Når man har oppnådd orden og  
oversikt over små og store ting, er det 
selvsagt veldig viktig å tenke på  
hvordan det hele skal ta seg ut i lukket 
tilstand. 
- Et oppbevaringssystem skal ikke bare 
holde orden og være praktisk, sier 
Tove. 
- Det skal se bra ut og det skal være 
slitesterkt og holde lenge. En sånn 
møbelinnredning kan også fås med 
mange løsninger og i mange utførelser 
- i hvitt, i bjørk eller eik finer, i farget 
eller matt glass, i folie eller som speil, 
bare for å nevne noen. 

Kanskje er valgmulighetene litt  
overveldende mange? Ta mål av plassen 
du har til disposisjon og kontakt ett av 
våre byggevarehus, så hjelper vi deg å 
finne det rette for deg og dine  
oppbevaringsbehov.

Vi har lagt ved noen bilder som vi 
håper kan inspirere deg. 

Tove M. Frigstad hos Montér Vanse hjelper deg 
gjerne med valget av oppbevaringsløsning
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Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi er jo forhandler for flere 
typer elektroverktøy, påpeker Jan 
Arve Salvesen hos Montér 
Farsund.
- I år kan vi jo se litt nærmere på 
Makita sine mest populære for 
privatmarkedet. 

Basis på batteri
- Begynn med et basisverktøy, 
råder han. 
- Drillen er jo et must for de 
fleste, og den er grei å ha på en 
rekke bruksområder. 
Elektroverktøy som går på 
strømnettet er kanskje litt  
sterkere, men de har den  
ulempen at man som oftest må 
slepe på en lang skjøteledning. 
Dessuten er det nå så mange 
virkelig gode batterier på marke-
det. Hvis man kjøper et verktøy 
med to batterier, er det bare å 
bygge ut med annet verktøy etter 
behov – uten batteri. Da er det 
også rimeligere i anskaffelse. 

Lades ved behov
De nye litiumbatteriene er ikke 
som de gamle, altså at de må  
kjøres tomme før man lader dem 
opp igjen. 
- Nå kan man enkelt bare lade 
opp ved behov, sier Jan Arve. 
- Og har man to batterier, kan det 
ene hele tiden stå til lading. 
Laderen er smart, så den stenger 
for strømmen når batteriet er 
fullt. Det betyr at en kan sette 
batteriene til lading før en drar 
fra hytta, og komme tilbake til 
batterier som er klare til bruk. 
Det gjør ingenting om de står 
tilkoblet strøm over tid, for  
laderen sørger for å slå av. 

I verktøykofferten
Hva er greit å ha som basisverk-
tøy ut over det batteridrevne? 
Vi spør Nina A. Selboskar, som er 
markedsansvarlig på Makita. 
- Makita er jo i utgangspunktet 
for ”proffen”, sier Nina. 
- Nå ser vi jo likevel at det er 
mange privatkunder i Norge,  
spesielt de som er ”verktøy-
freaker”, velger Makita.
 Aktuelle produkter som kan 
være i en basisverktøykasse er 
ifølge Makita – basert på  
salgsstatistikker – følgende:
Stikksag, sirkelsag, kapp- og 
gjærsag, og slipemaskin.  

Valgets kvaler
Med det utrolig brede spekteret 
av verktøy som finnes på marke-
det i dag, kan en lett bli stilt over-
for valgets kvaler. Og valget er til 
stor del basert på hva som er 
hensiktsmessig for oppgavene du 
skal utføre. Har du grei tilgang på 
strøm der du skal jobbe, eller er 
det praktisk med ”ledningløst”? 
Skal du ha verktøy som du bare 
skal bruke til en enkelt jobb, eller 
skal du investere i noe som kan 
brukes både ofte og lenge? Det 
finnes jo de som bygger en veran-
da, og ikke rører verktøyet igjen 
etterpå. Økonomien spiller selv-
sagt en viktig rolle, og likedan 
som Nina Selboskar på Makita sa: 
Om du er verktøyfreak eller ikke. 
At mange har glede av å samle på 
verktøy er ingen hemmelighet. 

Derfor: Tenk nøye igjennom  
hensikten med verktøyet, og ta 
deg en tur til et av våre bygge-
varehus. Der vil du få gode råd av 
fagfolk som vet hva de snakker 
om. 

Smarte ladere
Vi nordmenn har lange tradisjoner som sjølbyggere, handymen 
og hobbysnekkere. Sesongen for saging og hamring tar til  
nesten så snart snøen har smelta, og da er det også tid for å 
gå over verktøysamlinga og se om noe skal kompletteres  
eller erstattes. 

Jan Arve Salvesen hos Montér Farsund 
anbefaler et basisutvalg av elektroverktøy, 
som kan bygges ut etter behov. I basis bør en 
smart lader med to batterier inngå, mener han. 
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Egen badstue?

S e v å re ny h e t e r ;
www. t y l o . n o
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Tylø lanserer en rekke nye
innovative løsninger som
forbedrer og utvikler
badstumiljøet når det gjelder
funksjon, sikkerhet og trivsel.
Det merkes når du nyter ditt
badstubad i egen badstue;
- ferdig produsert fra oss, eller
ved å bygge om gjesterommet
til kombinert badstue/gjesterom.

Det er noe helt
spesielt med en
TYLØ badstue,

og vi har selvfølgelig også et
bredt sortiment med vedfyrt.

Våre ovner har en unik konstruksjon
som magasinerer varmen.

U N I K E O V N E R O G B A D S T U E R

Monte?r:90 x125 28-05-2008  16:24  Side 1

Jevnt og godt

- Det har ikke vært så mange forandringer hos 
oss det siste året, sier daglig leder ved Øydna 
sagbruk, Eivind Rosfjord. 

- Produksjonen går jevnt og godt, og vi har bra 
etterspørsel etter produktene våre. Vi har hatt en 
større gulvleveranse til Stortinget, og vi har levert 
750 kvadratmeter brygger til et prosjekt i Bergen, 
blant annet. 
 
På privatmarkedet går det fremdeles mest i gulv, 
både eik og ask.
- Men vi ser en vridning mot glattkanta spilekled-
ning og spilehimling også her. Det er kanskje fordi 
vi har en trend med funkisstil både i hytte- og 
boligmarkedet. Det krever rene, glatte linjer, sier 
han. 
 
Øydna har også leveranser til offshoreindustrien.
- Der bruker man nyskåret massivtre av eik,  
forteller Eivind. 
- Dette brukes på boredekk og plattformer, på 
steder der de eksempelvis skal sette ned større 
lengder – kanskje opp til 30 meter – med bor, og 
de må sørge for at underlaget er såpass mykt at 
ikke rillene i boret skades. Her er massivtre av eik 
veldig godt egnet, for det er mykt nok til formålet, 
samtidig som det er slitesterkt og tåler mye. 
Dessuten er det sklisikkert.
 
På flere steder i årets utgave av Kvavikposten vil 
du finne referanser til Øydna sagbruk sine  
produkter, der vi viser dem i ulik bruk. 

Øydna Sagbruk

Eivind Rosfjord Arnfinn Sørland Bjarne Vasland Eric Olav Senum Morten BråthenStein Rune Langnes Steven Eriksen

Øydna bryggeplank i Haugesund. 

Daglig leder på Øydna Sagbruk, Eivind Rosfjord. 
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Foredlet lauvtrevirke fra Øydna Sagbruk har 

et bredt spekter av bruksområder. Her viser vi 

et utvalg fra det minste, nitid håndverksmessige, 

til det store prosjektet ”Kilden Teater- 

og konserthus” i Kristiansand. 

De fire nederste bildene til venstre er fra 

Bjørndal Vedlikehold i Farsund, som bruker 

Øydna Sagbruk i utstrakt grad. 
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Sørnorske 
feriedrømmer

Som en hyllest til sommerhalvåret vil vi i Kvavikposten presentere et bredt spekter av løsninger for å nyte 
sommerens forhåpentlig mange soldager og ditto kvelder.  I år er det Erik Hansen i Hansen Bygg som har tatt 
oss med for å vise et lite utvalg av hytte- og fritidsboliger, alle beliggende i nærområdet. 

Tekst og foto: Kari Mørk
Enkeltfoto: Se bildeteksten

Et stykke ute i skjærgården, på ei øy og lunt i ei vik, ligger et sjarmerende  
gammeldags utseende sørlandshus med blå dobbeldør på midten, smijerns-
rekkverk på en trapp av naturstein, smårutete vinduer og liggende hvitmalt panel. 
Dette må vel være det folk flest forbinder med selve sørlandsidyllen?
- Ja, som det nå ser ut, sier Erik Hansen og smiler litt. 
- Men da vi kjøpte denne tomta var det bare sump og myr, så det har vært mye 
arbeid for å få fram idyllen. Pollen ved brygga måtte vi mudre opp totalt. Huset 
er nytt, og bygget i gammel stil. Adkomst kun med båt gjør det fredelig for ferd-
sel her, og beliggenheten gir ly for vinden. Utsikten er upåklagelig, påpeker han. 

Ved å mudre opp i pollen og lage en 
brygge som går nesten helt rundt, har det 
blitt god plass til både båter og folk. 
Her er det lunt og godt, og her kan en 
følge båttrafikken på sjøen uforstyrret og 
nyte sola i lange drag. 
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FAKTA OM HANSEN BYGG 

Hansen Bygg ble etablert i 2001, har i dag ca 13 ansatte med tilholdssted 
i Farsund.  
Firmaet drives og eies av daglig leder Erik Hansen, som holder fokus på 
høy faglig kompetanse.
Hansen Bygg sine ansatte er faglærte tømrere, snekkerer og murere, og 
de rekrutterer stadig nye lærlinger for svennebrev, og  utfører tømrer- og 
snekkerarbeid innen alt fra nybygg, tilbygg og rehabilitering, til muring og 
flisearbeid på både hytter, hus, båthus og bryggeanlegg og lignende.
Hansen Bygg opererer i hovedsak i Farsund 
kommune, og har i dag flere spennende hus- og 
hytteprosjekter på gang, samt egne boligpro-
sjekter under oppføring for salg. 

Videre utover i sjøen ligger en mindre holme med mye stein og svaberg i beige 
og grått. Det ser nesten ut som om hytta vokser ut av steinen – i de samme 
fargesjatteringene. 
- Denne hytta er bygget i lerk, og skal etter hvert få en gråaktig teint på den 
ubehandla kledningen. Mest mulig av området rundt hytta er bevart naturlig, og 
da den gamle hytta som sto her opprinnelig ble revet, ønsket hytteeieren en 
løsning med lite vedlikehold. Derfor er taket kledd med sink – det er praktisk 
talt upåvirkelig av sjø og salt. 

Helt annerledes ønsker hadde hytteeieren som har latt bygge en romslig funkis-
hytte høyt oppe og med utsikt over skjærgården. Etter å ha forsert en trapp og 
en sti, kommer man til en todelt hytte med åpen platting imellom. 
- Sovedelen er adskilt fra resten, forklarer Erik. 
- Over plattingen i midten er det ikke lagt noe tak, fordi man vil slippe solen til 
flest mulig timer i døgnet. Taket er flatt, og det er brukt mye glass i fasaden og 
rekkverket for å få optimal utnyttelse av utsikten. Kledningen er osp, som vil 
dempes ned til en fin, sølvgrå sjattering når den blir påvirket av vær og vind. 
Som vi ser, er løsningene like mange som hytteeierne, og det finnes en måte for 
hver – enten det er gammelt, nytt, tradisjonelt, funkis, på en holme, i strandkan-
ten eller midt i byen. 

God sommer, alle!

Hytta på holmen – tidløs, diskret og bort imot vedlikeholdsfri i lerk og sink. 

Erik Hansen kan vise til et bredt spekter av 
fritidsboliger i og ved skjærgården.  - Sommeridyller, 
og mange spennende løsninger, sier han.

På byens tak ligger en prakteiendom 
med utsikt over skjærgården, lunt og 
med gode solforhold. En riktig perle. 
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Vi bygger i Lyngdal/Farsund-regionen:

SNEKKER
 Harry Hansen

Torp - Farsund
Mob: 909 66 584

Asbjørn Vere
Tjørve, 4563 Borhaug

Tlf: 38 39 71 55 - Mob: 908 52 388 Alt i mur og flisarbeid - Mob: 950 71 427 
Møskeland - Lyngdal

Åge Jakobsen
Vatneveien - Vanse

Tlf: 38 39 30 61 - Mob: 901 01 209

Byggmester
Trygve Aanensen A/S

Mob: 900 68 680
Fjorsynsveien 2 - Lyngdal

e-mail: trygve.aanensen@norgespost.no

Utleie av utstyr til byggtørking

Boks 28 - 4575 Lyngdal
Tlf: 38 33 00 80

Mob: 913 43 023 - Thor Magne
Mob: 917 53 851 - Frode
Mob: 992 70 429 - Kalle

SNEKKER
 Øystein Staddeland

Øykjestøveien 7, 4580 Lyngdal
Tlf.: 38 34 54 09 - mob.: 930 95 230

BYGGMESTER
 Terje Hansen AS

Nybygg - rehabilitering 
- restaurering - betong og mur

Tlf: 38 39 38 04 - Mob: 911 71 997

Vestbygg
Tlf: 38 39 71 82 - Mob: 907 90 698

Stave
Asbest Sanitering

Nybygg + Rehabilitering

OMLAND BYGG
v/Henry Omland

Hamranveien 11
4580 Lyngdal

Mob.: 48 11 11 71

ODIN BYGG
v/Odin Ytterdal

Østhassel
4560 Vanse

Mob.: 97 00 38 23
E-post: odin.bygg@yahoo.no

TØMRERFIRMA
Henning Lobben

Postboks 9
4550 Farsund

Mob.: 971 49 534

BYGGMESTER
 Alf Bjarne Lervik

Alt i hytter og hus
Tlf: 38 34 72 37 - Mob: 918 36 520

Pb 182, 4576 Lyngdal

Tomter, tegninger og prosjektering

BYGGFIRMA
 Stanley Hommen

Drageland - Lyngdal
Tlf: 38 34 70 53 - Mob: 47 36 71 81

PROSJEKTERING - TAKSERING
NYBYGG OG REPARASJONER

Skrumoen- 4580 Lyngdal. Tlf..38 34 35 25
mob. 90 10 25 33 Fax 38343001

E-post oddlei@online.no

AS

Mobil: 913 42 434

Tlf.: 38 39 00 93 - Fax: 38 39 00 92 - E-post: erik@hansen-bygg.no
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Vi bygger i Lyngdal/Farsund-regionen:

Velkommen til en 
hyggelig handel

Mob: 911 03 992

BYGGFIRMA
 Rolf Verdal

4580 Lyngdal 
Telefon: 38 34 36 11
Mobil: 90 69 61 45

SNEKKER
 Lars Terje Hovden

Austad, Lyngdal
Mob.: 957 07 738

Lyngdal Bygg as
Petter Pedersen
Tlf.: 941 26 887

BYGGFIRMA
 Kenneth Hægeland

Brigadeveien 1A, Lyngdal
Tlf.: 38 34 40 53 - Mob.: 976 84 696

MURMESTER
 Arnt Kristensen

Solheiveien 9, Lyngdal
Mob.: 908 45 784

BYGGMESTER
 Arnfinn Johnsen A/S

Loshavnveien 6, 4550 Farsund
Mob.: 99 49 20 08

HOVDEN BYGG
Tømrer Svein Hovden

TØMRER
Jakob Toft

Rosfjord - Lyngdal
Tlf: 38 34 40 63 - Mob: 900 52 971

Vanse - Mobil: 924 80 740

Størrelse: 56x34mm

Bjørn Arne Skeime: 959 74 765
Geir Østensen: 959 02 180
Dan Skeime: 959 04 957

 

 

FARSUND                 -                    MANDAL
                                             

BLIKKENSLAGER – TAKTEKKING - VENTILASJON
  

www.ytterdahlas.no 

Vi utfører byggeoppdrag i lister regionen
www.mester-lyngdal.no

Tlf 91 14 88 99

Tømrer
Arnt Pettersen as
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Tekst og foto: Kari Mørk
Produktfoto: Blåkläder

Valg av arbeidstøy er selvsagt en 
smakssak. Noen stiller høye krav til 
funksjon og slitestyrke, mens andre 
ikke tenker så mye over dette. 
- Foreløpig er det mest håndverkere 
som handler arbeidstøy hos oss,  
forteller Eva Pettersen hos Montér, 
Lyngdal Byggeforretning.
- De har oppdaget den gode kvaliteten, 
som blant annet innebærer livstidsga-
ranti på sømmer, og at dersom glide-
låser eller lommer ryker så sender vi 
plagget tilbake. En sånn garanti dekker 
selvfølgelig ikke ting som malingflekker 
eller hull etter verktøy. Produsenten 
har et system for å spore hele produk-
sjonsrekka, og kan gå direkte tilbake på 
hvor feilen har oppstått. 

Hensiktsmessig design
Eva mener at Blåkläder er supre på 
designet også.
- For det første legger de vekt på far-
gesammensetninger og moderne 
design. Det gjør at unge folk også 
gjerne vil ha disse arbeidsklærne. 
T-skjortene holder både fargen og 
fasongen, og er tilpasset det øvrige 
sortimentet. 

Hun er selv iført en svart bukse fra 
utvalget.
- Se her – så mange og greie lommer. 
Noen av dem ligger utenpå plagget, som 
et snekkerforkle. Genialt! sier hun.
- Plass til alt, nesten som et mobilt 
kontor. 

Noe for alle
Eva Pettersen er veldig opptatt av det 
som betegnes som ”varselstøy”.
- Det handler om å være synlig, enten 
folk jobber eller går langs veien. 
Kravene til synlighet har blitt stadig 
strengere. Disse klærne leveres med 
knallfarger, også i sortimentet for bar-
netøy.
Eksempelvis finnes det et fleeceforet 
regntøysett for de små. Regntøyet er 
både vind- og vanntett med sveisede 
sømmer og regulerbare eller avtak-
bare seler og stropper under foten. 
Regntøyet har også påsydd refleks. 
- Og de er altså produsert i kraftig 
stoff som tåler mye, avslutter Eva. 

Men hvis du tenker arbeidstøy kun 
som foret og vind- og vanntett og vin-
terlig, tar du feil. I sortimentet er det 
altså både shorts, piratbukser, t-skjor-
ter og mye mer. Stikk innom ditt byg-
gevarehus og se selv. 

Arbeidstøy 
– også for de små
At  Montér-butikkene har arbeidstøy i sitt varesortiment er en ganske 
kjent sak. Men visste du at de har slitesterkt, fargerikt og fint 
arbeidstøy for barn også? Plagg som kan være fine å bruke for 
eksempel i barnehagen?

Stor gutt med godt arbeidstøy: 
Gabriel Bruntveit Olsen 
3,5 år fra Vanse

Eva Pettersen hos Montér Lyngdal vurderer 
piratbukse som arbeidsantrekk til seg selv i 
sommer. - Det finnes veldig mye fint i 
sortimentet, sier hun. 

Gabriel synes det er stas å vise arbeids-
klær og verneutstyr. Klærne er slitesterke 
og godt egnet for lek i barnehagen. 

To små lagernisser på Montér Vanse. Legg 
merke til at klærne gjør barna godt synlige. 

Linea Seland Rosfjord 4 år fra Lyngdal tester 
regntøy fra Blåkläder. Det faller i smak.
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Vi merker 
forskjellene!

Vi leverer komplette løsninger av vinduer og ytterdører! 
Individuell tilpasning og punktlig levering er vår styrke. 

Kontakt våre forhandlere.             

w w w. g i l j e . n o

Vi merker forskjellene fordi du isolert sett skal vite hvilke 
alternativer du har når du skal velge vinduer.

Gilje Low-E viser vinduets energimerking.

LÆ
R

D
A

L

Gilje er den første og eneste 
produsenten av vinduer, skyvedører 
og balkongdører i Norge som er 

FSC-sertifisert. 

Dette betyr at trevirke i våre 
produkter kommer fra ansvarlig og 

bærekraftig skogdrift. 
*Gjeldende teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven.

Energimerking av bygg:

Energimerking av vinduer:

Gilje Low-E 0,8 og1,0 
er anbefalt av ENOVA.

Energimerket         er basert på nivå for TEK 2007* og 2010*.

Energimerket         er basert på nivå for TEK 2007* og 2010*.

Utnytt utearealet! 
Vi tilbyr murer i ulike 
 varianter, både støttemurer 
og hagemurer.

Norske kValitets
produkter www.asak.No

mur  
heller utelys
kantstein drenering
belegningsstein blokkprodukter

Leca Ringmursystem er utviklet fra den velkjente Isoblokken. Med våre 
nyutviklede blokker får du nå en ringmur med 100% gjennomgående  
isolasjon og ingen kuldebroer. Dessuten får du alle Leca-fordelene du  
kjenner fra før: En enkel, solid og trygg løsning. Ingen løse smådeler. Ingen 
kompliserte monteringsanvisninger. Og ingen risiko for at noe skal gå galt. 
Du stabler blokk på blokk, slik du alltid har gjort, og får en 100% vellykket 
ringmur hver eneste gang.

Endelig en enkel ringmur som alle kan bygge.

100% vellykket

100% Leca

O
K
TA

N

www.webe r -no rge .no

Annonse Ringmur 120x170mm.indd   1 01.06.2011   11:59:40
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FAKTA

Hovedhensikten med prosjektet på Borhaug, var å revitalisere sentrum og 
skaffe mer aktivitet for å tiltrekke besøkende til området. Etter idedugnad 
blant befolkningen kom forslaget om å sette i stand de gamle buene i havne-
området opp, og med økonomisk støtte kunne grunneierne gjennomføre 
rehabilitering av bygningene og sette dem i stand til fritidsutleie. Målgruppen 
for utleien er sykkelturister, brettseilere, båtfolk, fuglekikkere og kunstnere.

En betingelse for oppstart av utleie, var at det skulle dannes et utleieselskap 
for å ivareta målsettingen med næringsvirksomhet og unngå at  
bygningsmassen skulle gå over i privat bruk. Et annet kriterium er at buene 
skal ligne mest mulig på de opprinnelige. 

Utbygging:
Båtbyggeriet OK Bygg
Koksbua Terje Hansen
Sildebua Utbyggeren sjøl, Geir Tønnessen, med hjelp
 av Lars Terje Hovden og Kenneth Hægeland

Tekst: Kari Mørk
Foto: Cecilie Nilsen og Kari Mørk

- Det startet med et stedsutviklings-
prosjekt, forklarer Geir Tønnessen, en 
av tre som ville satse i et sånt prosjekt. 
- Alle som hadde sjøbuer i området 
fikk samme tilbudet, men til slutt var vi 
bare tre igjen som ville satse. Nå synes 
vi at det er bra å kunne vise at det har 
gått bra, at området har blitt  
forskjønnet, og at det har skapt både 
liv og næringsvirksomhet i havne-
området her.  

Til nytte og glede for 
mange
Endringene har blitt store i havne-
området, der det tidligere var lagrings-
plass for garn og annet fiskeutstyr for 
fiskebåtene. 
- Yrkesfiskerne har nå flytta ut til den 
nye fiskehavna med sitt, og kommunen 
har brukt de midlene som de fikk fra 
fylkeskommunen for å bidra til  
forskjønnelse og trivsel i forbindelse 
med utleieprosjektene, sier han. 
- Her har det blitt et pilskogsområde 
med grillplass i utkanten av sentrum, 
det er anlagt en rullesteinstrand, vi har 
fått gratis bobiloppstilling med toalet-
tanlegg og dusj, her er en strand- 
promenade og en grillplass i havne-
området, og vi har fått en lysportal 
over inngangen til havna, ramser Ernest 
Tønnessen opp.
Han er nummer to av trekløveret med 
nyrenoverte sjøbuer, og den stolte eier 
av ”Båtbyggeriet I og II”.

Fullt fiske
Mens han prater legger det til kai en 
båt full av fisk og tyske hobbyfiskere. 
De sleper på en breddfull dunk med 
fangst tvers over området og bort til 
Båtbyggeriet. 
- Vellykket, sier Ernest og nikker fornøyd. 

Tredjemann er Arian Borhaug. Han kan 
fortelle at Koksbua er fullt utleiet for 
sommeren, og at han er svært fornøyd 
med opplegget. 

- De tyske turistene kommer stort 
sett bare for å fiske, så de skal ha  
tilgang på båt, ellers drar de andre  
steder, sier Geir. 
- Bortsett fra denne turistgruppen har 
vi både fugletittere og surfere. De siste 
finner ideelle forhold i det sjøområdet 
som heter ”Pisserenna”. Når de  
samles her for å surfe, er det gjerne 
mange tilskuere også, og kommunen 
har vurdert å kjøpe et område inne på 
land for å sikre seg en utsiktsarena til disse. 

Liv og røre
har det blitt i havna på Borhaug,  
uten tvil. 
- Vi regner med fullt belegg med  
bobiler allerede tidlig i sesongen, sier 
Ernest. 
Kanskje ikke så rart: Det er ikke 
mange steder en kan skilte med gratis 
oppstilling i naturskjønne omgivelser 
og med utsikt rett i havgapet. 
- Det er ikke forhåndsbestilling her, 
sier Geir. 
- Prinsippet er ”først til mølla”.

Ei sildebu, ei koksbu 
og et båtbyggeri

Tre slitte sjøbuer 
av ulik størrelse 
og forfatning. 
Etter omstendelig 
rehabilitering ble 
disse tre til fire 
utleieenheter for 
turister og 
tilreisende til 
Borhaug.

Arian Borhaug (t.v.), Geir Tønnessen og Ernest Tønnessen har brukt 
muligheten som stedsutviklingsprogrammet for Borhaug ga dem, 
og har renovert hver sin sjarmerende, rødmalte sjøbu på kaikanten. 

Arian Borhaug har fullt belegg hele sommeren i sin ”Koksbu”, 
og er godt fornøyd med tilstrømningen av tyske fisketurister. 

Gammal sildebu ble ny næring for Geir Tønnessen. Den gamle sjøbua 
gikk i arv fra far til sønn i flere generasjoner før oppussinga.
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Årets forhandler 2011

MONTÉR VANSE 

2011 var på flere måter et spesielt år for Montér Vanse. 
I april åpnet det nye byggevarehuset med brask og bram, 
og ikke uventet ble dette fulgt av et kraftig oppsving i kundebesøk 
og omsetning. Resultatet? Lyngdal Byggeforretning Montér Vanse 
ble tildelt Optimeras pris som ”Årets forhandler 2011”

Tekst: Kari Mørk

- Vi har lagt hele sjela i å få det til her 
ute, understreker avdelingsleder 
Kenneth Frigstad. 
- Alle har bidratt, og da er det klart at 
det er trivelig å få en sånn utmerkelse. 
Vi er veldig fornøyde med det vi har 
fått til hittil, og vi har vårt hovedfokus 
på kunden hele tida. 

Selv hadde ikke Kenneth anledning til å 
delta på prisoverrekkelsen.
- Det var synd å gå glipp av det, men vi 
satser selvsagt på å ta prisen en gang 
til, sier han og smiler lunt.

Heidi Narmo er forhandleransvarlig 
hos Montér Optimera AS. Hun fortel-
ler at utmerkelsen ”Årets forhandler” 
er basert på kriterier som utvikling i 
omsetningen, på utvikling i kjøp hos 
Optimera, lojalitet til konsernet, og 
salg av EMV – Egen MerkeVare. 
- 2011 var et spesielt år, sier hun. 
- Vi har innført en ny forhandlermodell, 
og her hadde vi enda ikke et 100 pro-
sent tallgrunnlag. Derfor ble det også 
utvist noe skjønn i fjorårets kåring.
 
Vinneren, Montér Vanse, hadde en 
salgsøkning på ca 23 prosent, og de 
øket sitt varekjøp hos Optimera med i 
underkant av 25 prosent. 

Byggevarehuset hadde en vekst EMV 
på hele 105 prosent.
 - Vinneren utviser vilje og evne til å 
vokse sammen med Optimera, påpe-
ker Narmo. 
- i 2010 kom Montér Vanse på 2.plass, 
men i 2011 tok de – med god hjelp av 
nytt byggevarehus - steget opp på  
toppen av seierspallen. Nøkkelen til 
suksessen har vært de ansatte og 
deres selvpålagte nr. 1 regel: ”Vi skal 
være best på service!”. 
 
Våre gratulasjoner til alle ansatte på 
Montér Vanse!

Kenneth Frigstad har god grunn til å smile fornøyd. 
- Vi har jobba hardt for dette, sier han, og vi sikter oss inn mot en pris til!

Dag Rosfjord (t.v.) og Trond 
Rosfjord mottar prisen som 
”Årets forhandler” på vegne 
av Kenneth Frigstad, Montér 
Vanse, som vant prisen. 
Prisoverrekker er ingen 
ringere enn Linn Skåber. 

FAKTA

Optimera er en av Norges ledende 
aktører innen salg og distribusjon 
av byggevarer, trelast og interiør. 
Optimera har 94 utsalgssteder, 
2000 ansatte og en omsetning på 
over 6 milliarder kroner.

Montér er Optimeras eget kjede-
konsept for gjør-det-selv-markedet, 
for byggmestere og håndverkere. 
Montér har 85 byggevarehus med 
sterkt fokus på høy servicegrad,  
faglig kompetanse og helhetlige  
løsninger.
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Nr Spørsmål H U B

01 H: Sørlandsbadet Fysioterapi tilbyr bassengtrening for pasienter med henvisning fra 
lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

U: Sørlandsbadet Manuellterapi og Fysioterapi tilbyr bassengtrening for pasienter med 
henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

B: Sørlandsbadet Manuellterapi tilbyr bassengtrening for pasienter med henvisning fra 
lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

02 H: Jan Arve Salvesen er ansatt i butikken hos Monter Farsund

U: Jan Arve Salvesen er ansatt på lageret hos Monter Vanse

B: Jan Arve Salvesen er ansatt på lageret hos Monter Farsund

03 H: Malmfuru er betegnelsen på en type furukledning som er importert fra Malmø

U: Malmfuru er betegnelsen på en type furu som har vokst seint, og som derfor er 
mye lysere i veden enn annen furu

B: Malmfuru er betegnelsen på en type furu som har vokst seint, og det betyr at  
harpiksen i treet har stoppet til porene i midten av treet.

04 H: Monter Vanse hadde en vekst EMV – Eget Material Valg – på 105 prosent i 2011

U: Monter hadde en vekst EMV – Egen Merke Vare – på 23 prosent i 2011

B: Monter Vanse hadde en vekst EMV – Egen Merke Vare – på 105 prosent i 2011

05 H: ”Varselstøy” er betegnelsen på arbeidstøy beregnet for bruk i den kalde årstiden

U: ”Varselstøy” er betegnelsen på arbeidstøy som oppfyller kravene til sikkerhet og 
synlighet

B: ”Varselstøy” er betegnelsen på arbeidstøy som er utformet spesielt for barn, og 
som skal gjøre barnet spesielt synlig

06 H: Sikkerhetsglass kan være en type glass som pulveriseres dersom det knuses, for å 
unngå kuttskader

U: Sikkerhetsglass kan være en type glass som er tilsatt fargestoffer for å være synlig, 
for å unngå at folk kolliderer med glassflatene eksempelvis i ei dør

B: Sikkerhetsglass kan være en type glass som både er tilsatt fargestoffer for å være 
synlig og som pulveriseres for å unngå kuttskader 

07 H: Et ”Walkin closet” er et portabelt klosett 

U: Et ”Walkin closet” er en ny type opphengssystem med kroker for garderober og 
garasje

B: Et ”Walkin closet” er et romslig garderobesystem, en oppbevaringsplass stor nok til 
å gå inn i

08 H: En smart lader er en batterilader som automatisk stenger for strømmen når  
batteriet er fullt 

U: En smart lader er en batterilader som vet når du har tenkt å ankomme hytta, og 
som starter ladeprosessen i god tid før du kommer

B: En smart lader er en batterilader som kan beregne når batteriet vil gå tomt, og 
som avgir et signal så du kan sette batteriet i laderen i tide

09 H: Et tak kledd med sink vil etter hvert som det påvirkes av sjø og salt få et vakkert, 
grønnlig skjær

U: Et tak kledd med sink vil være praktisk talt upåvirkelig av sjø og salt

B: Et tak kledd med sink egner seg best i tørre innlandsområder, der det ikke blir 
påvirket av sjø og salt

10 H: Jorunn Åtland og Inga Johannessen hos Monter Lyngdal har et utvalg på 15-20 
gardindesign som matcher tapetutvalget

U: Jorunn Åtland og Inga Johannessen hos Monter Farsund har et utvalg på 70-80 
gardindesign som matcher tapetutvalget

B: Jorunn Åtland og Inga Johannessen hos Monter Farsund har et utvalg på 15-20 
gardindesign som matcher tapetutvalget

Så tipper vi litt -og svaret vet du, hvis du har lest

Her gjelder det å holde tungen rett i munnen! 
Svarer du riktig på alle ti spørsmålene under, er du med i 

trekningen på gavekort for til sammen 10000,- kroner. 

Førstepremie er 5000,- kroner, andre premie 3000,- kroner, 
og tredje premie 2000,- kroner. Gavekortene kan brukes i Montèr 

Lyngdal, Montèr Farsund eller Monter Vanse.

Vinn gavekort for 10.000,- kroner

SENd INN:

Navn:…………………………………………………………………………………

Adresse og poststed:…………………………………………………………………

Tlf.nr.:…………………………………    E-post:……………………………………

SENDES:       SVARFRIST:
Montèr Lyngdal, Postboks 130    1. august 2012 
4575 Lyngdal

Har du behov for en oppgradering av 
trappa hjemme hos deg? Nå gir vi vekk 
en trapp verd kr 50.000,- til den som 
har den styggeste trappa i landet.
 
SLIK GJØR DU:
• Ta bilde av din trapp
• Gå inn på www.trapperingen.no 
 og last opp bildet i galleriet
• Del siden på facebook slik at så mange 
 som mulig kan stemme på din trapp.
• Får din trapp fl est stemmer, 
 vinner du en ny!
 
Vi kommer og monterer trappa, og du kan 
velge blant de mange modellene i vårt 
sortiment. www.trapperingen.no
 
Alle med bostedsadresse i Norge kan delta. 
Konkurransen varer til 30. september 2012.

Følg oss 
på facebook

Har du behov for en oppgradering av 

VINN TRAPP VERD 

KR 50.000! 
VINN TRAPP VERD

KR 50.000! 
VINN TRAPP VERD

KR 50.000! 

Har du Norges 
styggeste trapp?
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Rosfjord-Gruppen med tre Montér butikker, en Tools butikk og Øydna Sagbruk har, 
foruten et meget bredt produktspekter, mye å tilby deg som kunde. 

HVA KAN VI STÅ TIL TJENESTE MED?

FAGFOLK På HUSET

Trenger du råd og veiledning på vedlikehold og innredning?
Vi har dyktige fagfolk på huset som kan hjelpe deg med alt fra 
fargevalg og malingstyper, til kjøkkenløsninger, terrassekon-
struksjoner, oppvarming, bad og heltregulv. 

Montér tilbyr ”Full pakke” – konseptet, som betyr at du skal 
kunne handle alt på ett sted. 

Ikke nøl hvis det er noe du lurer på 
– vi hjelper deg!

PROFESJONELL VEILEdNING

Gjennom vårt store nettverk av dyktige byggmestere kan vi 
hjelpe deg som kunde med å knytte kontakt til rett person 
som kan veilede deg gjennom hele byggeprosessen – fra arki-
tekt og byggesøknad til ferdig bygg. 

Våre faste byggmestere gir gjerne tilbud på en totalentreprise 
som innebærer alt fra graving og sprenging til elektriske arbei-
der, rør og tømrerarbeid. 

Ta kontakt med vårt byggevarehus, så hjelper vi deg videre!

FRAKT

- utlån av små bilhengere
- utlån av boggie-hengere til personbil
- varelevering ved utkjøring med lastebil med kran
- varelevering sjøveien med lekter
- varelevering i materialpakker og med storsekk fraktet av helikopter

Flere av våre faste byggmestere har benyttet seg av samtlige 
transportmidler vi stiller tildisposisjon, og de er meget fornøy-
de med ordningen. Flere prosjekter med bygging av hytter på 
øyer eller lite framkommelige steder i skjærgården hadde vært 
umulig uten helikopter eller lekterfrakt.

Våre ansatte har stor erfaring i nøyaktig pakking til storsekk og 
helikopterfrakt, der vekten tilpasses tilnærmet nøyaktig til heli-
kopterets lasteevne, og dermed sparer unødvendige løft. 
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Boltreplass med 
smarte løsninger

De aller minste ungene i Hægebostad barnehage på Kollemo har fått 
egen boltreplass både ute og inne.  Opptil 15-16 barn i alderen null til 
tre år har fått en egen avdeling, tegnet av arkitekt Ole Dolva, og 
oppført av byggmesterfirma Tor Magne Hansen & sønn.

Tekst og bilder : Kari Mørk

Frode Hansen er fornøyd med fullført 
oppdrag.
- Det er moro å jobbe litt med det offent-
lige som oppdragsgiver også, sier han. 
- Og i dette tilfellet har arkitekten 
laget en del smarte løsninger som ikke 
er helt tradisjonelle. 

Malm
At kledningen er i malmfuru er noe 
som ikke syns umiddelbart. 
- Det fordyrer kanskje noe i bygge-
regnskapet, men på sikt sparer en inn 
på vedlikeholdet, forklarer Frode. 
Malmfuru er betegnelsen på furutrær 
som har hatt sen vekst og derfor har 
stor andel kjerneved – kalt malmved. 
Det at furua er ”malmet” betyr at har-
piksen i treet har stoppet til porene i 
midten av treet. Da dannes det en 
mørk kjerne som forsterker furua, og 
en sier at malmfuru er naturlig impreg-
nert og derfor meget varig, selv på 
steder der været tar hardt på  
bygninger og kledning.

Titt ut
Som seg hør og bør, vrimler det av små 
og litt større unger i tunet utenfor 
barnehagen. En del av utearealet er 
skilt fra barnehagens med et gjerde. 
Dette er et område som deles med 
barneskolen som ligger tett ved. Blant 
annet har skolebarna siste friminutt 
ved ett-tiden, og deretter åpnes det 

opp så barnehagebarna kan bruke de 
samme fasilitetene. 
På selve bygget i den nye avdelingen er 
noen spesielle vinduer det første man 
legger merke til. Et litt større vindu 
buler utover og lager en morsom 
effekt av både det som er på utsiden 
og det som befinner seg innenfor. 
- Dessuten skal vi legge merke til 
dørene, viser Frode.
- Her er det lagt vekt på at også de 
minste skal kunne se ut gjennom døren 
på hva som befinner seg på utsiden. 
Noen dører har to runde vinduer, 
mens andre har tre i ulik høyde. 

Både tørt og vått, både 
fargerikt og grått
Nybygget er på ca 220 kvadratmeter 
pluss en del bodfunksjoner.  
Byggeperioden gikk over ca trekvart år, 
og bygget var ferdig i desember i fjor. 
Frode Hansen viser flere gode  
løsninger for unger og ansatte. 

Her er egne sovealkover for to og to 
av de små, med skyvedører for å 
skjerme mot lys og støy. 
I inngangspartiet er det to garderobeløs-
ninger – en ”våtgarderobe” for regntøy, 
støvler og annet som kanskje er preget 
av søle og lek, og en ”tørrgarderobe” 
med tøfler, innetøy, sekker og skift. 

Inne i selve avdelingen er veggene 
kledd med panel og malt i en rolig  
gråfarge. 

Fargerik boltreplass og godt lys for de små på Kollemo

Frode Hansen hos Tor Magne Hansen & Sønn er godt 
fornøyd med utvidelsen av Hægebostad barnehage. 

Over alt i barnehagen er det laget titteglugger som 
passer i høyde for små barn som vil titte ut
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- Arkitekten ville ikke ha plater av noe slag på veg-
gene, så her er det tradisjonell løsning, sier Frode. 
Her inne er det lekestasjoner i glade farger og her 
er kroker til å trekke seg litt tilbake – akkurat som 
det bør være hvis man er litt sliten av leken. 

Bu og vegg
På framsiden av barnehagen, mot veien og på den 
siden der de minste ikke har lov å gå, er det satt opp 
en høy og originalt utseende bu. 

- Det er en barnevognbu, sier Frode. 
- At den er så høy og har en sånn utforming er kun 
fordi den skal passe de øvrige linjene i byggene i 
barnehagen. 

Litt lenger unna står det en originalt utseende bølge-
vegg med fallvennlig belegg på bakken nedenfor. 
- Egentlig skulle det ha vært et lavt gjerde her,  
forklarer han. 

- Men så ble det bestemt at det skal bli en klatrevegg. 
Nå mangler bare krokene til å klatre på. 

Kvavikposten gratulerer unger og ansatte i barne-
hagen, og Hægebostad kommune med nybygget. 

FAKTA

Prosjekter  fra 2007-2012:  Totalentreprenør for Farsund Resort i Bjørnevåg,Bygg med 11 leiligheter bak Statoil Lyngdal. 2 stk 2mannsboliger i Hamran, Lyngdal
Pågående prosjekter: Nyoppført hytte for salg Storheia, Spangreid. 4-mannsbolig Hamran 1 solgt. 2-mannsbolig Svennevik, Lyngdal
4 leiligheter Alleen sentrum,2 solgt. Total renovert hus Bergsaker, Lyngdal for salg. 3 prosjekterte eneboliger Bergsaker, Lyngdal

Tørre og sunne hus

Isola Powertekk-
Det sikreste over hodet!

www.isola.no

Isola Powertekk - Stålplatetak

Isola Powertekk er et vakkert tak, til forveksling lik pen takstein.
Forskjellen er Powertekks lave vekt, noe som gjør det velegnet

til både nye og gamle tak.
Produktets ståltykkelse kombinert med mekanisk innfesting gjør

Powertekk til et tak som takler alle værforhold.
Stort tilbehørsprogram og fargeutvalg.

Powertekk kvavik 12x18 2010:Layout 1  01-06-11  08:37  Side 1
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Liftmaster 5580
To håndsendere.
Kjededrift med 4-delt skinne.
Råsterk 230V AC-motor.

LISTA TREINDUSTRI AS
Industriveien 3 4560 Vanse

T +47 38 39 41 00 F +47 38 39 43 20
post@liga.no

Testet og godkjent i henhold til Norsk Standard.

Leveres med klemsikring og torsjonsfjærer med

bruddsikring.

Stort utvalg! Portene kan leveres i valgfri farge.

Autorisert importør av Liftmaster portåpnere.

LIGAPORTEN
DEN ORIGINALE LEDDPORTEN

www.liga.no

Stålport –  slett med trestruktur
(standard farge hvit). Her vist i alternativ farge, og med glass.

Fargerik boltreplass og godt lys for de små på Kollemo

Det er innredet flere, små 
alkover med skyvedør, der 
de små kan sove mid-
dagslur uforstyrret. 

En såkalt tørr og en såkalt våt 
garderobe holder orden på klær 
og fottøy i allslags vær

Til venstre ei bu til barnevognene. Høyt under taket, men med utforming som arkitekten har tilpasset det visuelle 
inntrykket av resten av bygningsmassen.  Til høyre ser vi det som opprinnelig skulle være et ordinært gjerde, 
men som endte opp som en bølgeformet klatrevegg i stedet. 

Vil du bli sett? Spesialtilbud i FORUM:

GRAFISK

LOGO
KREATIV

DESIGN

AVISER

ILLUSTRASJONER

BROSJYRER KATALOGER

BØKER

ANNONSER

IDÈ

SKILT

MAGASINER

VISJON

CD-COVER

AKSIDENS
KONVOLUTTER

BREVARK

WEB

BILDEKOR

PROFILKATALOG

VINDUSREKLAME

BANNER

ROLLUP

ALFAKRØLL

DIGITAL

OFFSET

TRYKK

PRISLISTE

KONSEPT

KALENDERE
DATABLAD

KAMPANJEPRIS!
Nå kan du enkelt bestille en 

kvalitets-rollup med ditt 
personlige budskap.

NÅ kun kr 

1.699,-
(eks. mva. Inkludert levering!)

Spar over 1.000,-
OBS! Begrenset antall!

Vi er behjelpelige med å designe selve trykket på 
banneren  for deg hvis dere ikke har ferdig materiell.

Denne modellen er en kvalitets-rollup og må ikke forveksles 
med rimeligere modeller. Foten er meget stabil, og duken vil 
ikke bue eller bulke over lang tid. 

Tlf.: 40 23 80 98 • post@digidesign.no

www.digidesign.no

Rollup - genialt, elegant og enkelt!
Rollupen er 2 meter høy og 80 cm bred, og vil garantert skaper et 

godt inntrykk av ditt produkt eller budskap.
Rollupen er montert i et lekkert aluminiumsstativ som er enkelt å sette opp.

Det følger med bæreveske som beskytter rollupen under transport.
Kan også bestilles med spotlampe i toppen som lyser opp ditt budskap!

Bestill rollup nå!

kontakt oss for tilbud 
på ditt prosjekt:

Tlf.: 40 23 80 98 • post@digidesign.no

www.digidesign.no

Nettjournalisten Kari Mørk

kari@nettjournalisten.no
www.nettjournalisten.no

Mob.: 957 75 938
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Måleverktøy for bygg & anlegg

Pakken inneholder
Roterende laser 1200 HV, 5 m tele-
skopisk nivåstang 5 m og stativ 
uten sveiv. 
 

ART.NR. 178652004

ForbruksmateriellArbeidsplassprodukterVerktøy & Maskiner

Laserpakke 
LiMit 1200 HV

Laserpakke 
LiMit 1004 HV

Pakken inneholder
Roterende laser 1300 H, 5 m  
teleskopisk nivåstang og  
stativ med sveiv. 
 

ART.NR. 178662003

Laserpakke 
LiMit 1300 H
Beregnet for horisontale målinger  
utendørs. Aktiv måleradie 200 m.
Nøyaktighet ± 0,7 mm/10 m.
Rotasjonshastighet 600 o/min.

Krysslaser  
LiMit 1001 HV
Kompakt modell i lom-
meformat. En horison-
tal og en vertikal linje. 
Nivelleringsområde ± 3 °
Nøyaktighet ± 3 mm/10 m. 

ART.NR. 178620100

Beregnet for horisontal og vertikal  
bruk, ute- og inne. Aktiv måleradie 150 m.
Nøyaktighet horisontalt ± 1,2 mm/10 m.
Rotasjonshastighet 120-500 o/min.

Med fire vertikale- og én horisontal linje,  
samt lodd til gulv. Nivelleringsområde ± 3°.
Nøyaktighet ± 2 mm/10 m.

Pakken inneholder
Multigrysslaser 1004 HV, lasermottaker 
med holder og stativ. 
 

ART.NR. 178642005

Avstandsmåler med stor nøyaktig-
het ±2 mm selv på lange avstander. 
Måleområde 0,5-60 meter.  Et rødt 
laserpunkt markerer målepunktet.  

ART.NR. 178610101

Avstandsmåler 
LiMit 1060

Vil du male huset på halve tiden?

ENTEN
ELLER følg denne enkle oppskriften:

1.  Dropp stigen! Med Jordan Forlengerskaft går jobben raskere 
 og blir mindre belastende.

2.  Mal over-og underliggende bord med utendørsrull på forlengerskaft. 
Utendørsrullen dekker cirka dobbelt så mye per dypp som en pensel, og 
gir et fyldigere og jevnere dekke.Etterstryk eventuellt med pensel til slutt.

3.  Mal overgangen mellom over- og underligger 
 med en vinklet pensel på forlengerskaft.

For flere tips og råd om hvordan du maler huset på
halve tiden; Kontakt din nærmeste forhandler,  
eller gå inn på www.jordan.no

inviter alt du har 
av venner og familie

NÅ ENDA MER 
EKSTREM BESKYTTELSE

I Drygolinvær er det Drygolin som holder    

jotun.no/drygolin

 Unike vannavvisende egenskaper 

 E� ektive midler mot svertesopp

 Meget god farge- og glansholdbarhet jotun.no/drygolin

Unike vannavvisende egenskaper 

Meget god farge- og glansholdbarhet

Jotun har i samarbeid med SINTEF utviklet helt nye og enda mer værbestandige 

oljer til Drygolin Extrem. Resultatet er en patentert Drygolin Extrem som gir enda 

mer ekstrem beskyttelse mot det værharde norske klimaet.
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Bjørn Steinar Østensen
Selger industriverktøy

Erik Andreassen
Selger industriverktøy

Tor Egil Glendrange
Daglig leder

Bedre plass 
I ”VERKTØYKASSA”

Lister Industriverktøy, Tools Farsund, utvider. Med 140 kvadratmeter i to etasjer blir det et kjærkomment tilskudd til armslag og lagringsplass. 

Tekst og foto: Kari Mørk

 - Det blir et litt kaldere lager i andre 
etasjer, forteller avdelingsleder Tor Egil 
Glendrange. 
- Skruer og bolter skal opp, og vi får et 
bredere sortiment. Likedan er det med 
en del varer som har stort volum og 
tar mye plass. På grunn av at vi har 

forhandlet oss fram til bedre betingel-
ser, har vi også større utvalg og flere 
enheter på huset. 

Pallevarer skal også finne plass i det 
nye, og da blir det enkelt å hente ned 
noen enkelte enheter til butikken. 
Arbeidstøy og verneutstyr er blant de 
varene som har hatt størst økning, og 

dette er også varer som tar en stor del 
av volumet på det gamle lageret. 
- Nå tar vi det opp i nybygget og får 
mye bedre oversikt, sier Tor Egil. 

Og romslig blir det, med god plass 
mellom reolene. Dessuten kommer 
det gode arbeidsbord med god plass 
for ulike arbeidsoperasjoner. 

- Vi utvider og omorganiserer i den 
gamle delen av bygget også, sier han 
fornøyd. 

Utbyggingen var ikke ferdigstillet da 
Kvavikposten gikk i trykken, men vi 
ønsker lykke til med ferdigstillelsen. 

Tor Egil Glendrange (t.v.) følger med når Erik Andreassen trykker firmalogo på arbeidstøy
Avdelingsleder Tor Egil Glendrange viser hvor det snart kommer nye 
reoler på loftet i nybygget.  - Det blir gildt med mer plass, sier han

Vernesko og arbeidstøy tar mye volum, og har nå fått
god plass til å vises fram
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FREMDELES ROM FOR ØKNING
Vi har anslått det samme i en årrekke nå, og vi har stor tro på at det holder stikk i år også: 
Det er fremdeles rom for økning i byggemarkedet i vår region. Hvordan er det mulig?

Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi har fått mange nye kunder det 
siste året, påpeker en strålende  
fornøyd avdelingsleder Kenneth 
Frigstad ved Monter Vanse. 
- Vi ser kundefjes som vi aldri har sett 
før, både innen hyttemarkedet og 
andre kundegrupper. 

den nye veien
En kan kanskje si at generelt har  
handelsstanden i Farsund-/
Listaområdet tro på den nye veien 
over Åpta mot Flekkefjord. Kan hende 
er øvrige områder i regionen litt mer 
skeptiske?

- Det kan være, men det viser seg på 
handelen hos oss, sier Kenneth. 
- Rogalendingene, hytteeierne som er 
en stadig voksende kundegruppe, er 
lojale og handler lokalt her hos oss. 
Dessuten ser vi stadig flere som kom-
mer både fra Kvinesdal og Flekkefjord 
for å handle her. 

God plass
Det er fremdeles god plass i Farsund 
kommune når det gjelder hyttetomter 
og nybygging. Kommunen har mange 
attraktive områder for utbygging, sjø-
nært og vakkert.
- Det er mulig at det er en nedgang i 
byggeaktiviteten i andre områder av 
Norge, men vi merker det ikke. Det er 
tydelig at mange har oppdaget at det 
er en bra turistplass her, og når den 
nye veien endelig blir ferdig blir adkom-
sten hit enda lettere, sier Kenneth.

den glade huseier
Men all optimisme skyldes ikke roga-
lendinger alene. 
- Folk her omkring er veldig glade i 
husene sine, påpeker avdelingslederen. 
- ROT-andelen av markedet – altså 
Rehabilitering, Oppussing og Tilbygg – 
har ikke gått særlig ned den heller, så 
folk steller med husene sine og tar 
vare på dem.  Vi selger mye vedlike-
holdsfritt nå, det er den store trenden. 
Dører og vinduer, ja, men også sånne 
ting som ferdig malte panelplater og 
ferdig tapesterte plater som kan settes 
enkelt opp. Det er arbeidsbesparende. 

Tapetplatene leveres i et bredt spekter 
av farger og mønstre, og noe for 
enhver smak. 

det nye bygget
Monter Vanse har nå vært i drift med 
nytt bygg i mer enn et år.
- Vi er veldig fornøyd med alt sammen, 
sier Kenneth. 
- Bygget er funksjonelt og lettdrevet 
med mye godt lys og romslig med 
plass. Det er klart det er moro å jobbe 
i et sånt miljø. Vi har nok av plass til å 
lage gode utstillinger, og er spesielt 
fornøyd med garderobeutstillinga og 
den flotte utstillingsveggen her som 
viser et utvalg av de gulvene vi kan 

tilby. Her kommer også Øydna-gulvene 
til sin rett. 

Øydna-produkter er også brukt i inn-
redning av nybygget, både til gulv og 
interiørdetaljer. 
- Dette er jo i daglig bruk, vi har en 
flott mulighet for å vise det fram, og vi 
ser at dette er produkter som tåler 
mye juling og likevel beholder utseen-
de og høy bruksverdi, sier han. 
- Vi får masse bra tilbakemeldinger på 
utstillingene våre.

VanseVelkommen til en 
hyggelig handel

Kenneth Frigstad
Avd. leder

Ove Hodne
Lager

Tor Ove Sagstad
Butikk

Tove M.Frigstad
Butikk

Monica Hægeland Belland
butikk

Arnt Petter Andreassen
Lager/salg byggevare

Endre Eilertsen
Salg byggevare

Inge Brekne
Sjåfør

Hans Erling Kolnes
Lager

Alf Quale 
Salg byggevare

Jan Tidemann Jørgensen 
Lager
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Fra amerikansk diner 
til nytt i gammel stil 

Det er ingen tvil om at byggmestere og håndverkere i vårt distrikt møter mange spennende utfordringer i vårt nærmiljø, 
der byggverkene spenner over et meget bredt spekter av stilarter og trender. 

Tekst og foto: Kari Mørk

Arne Pettersen i KLM Hus i Lyngdal følger godt 
med i byggesvingningene – i det ene øyeblikket 
holder han på med utbygging i et helamerikansk 
dinerkonsept på Lyngdal Inn, og i det neste føl-
ger han anvisninger om bygging av flunkende ny 
bygningsmasse i et konsept som skal være prikk 
lik det opprinnelige fra et hundreår eller så  
tilbake i tid. 

Mange munner å mette
Vi møter Arne Pettersen i uformelt byggemøte 
på Lyngdal Inn sammen med byggherre Jan Arvid 
Lindland og daglig leder Rita Ballestad. Innvendig 
er det meste ferdig både i ombygg og tilbygg, 
men ute er det enda noen tak å ta i før det er 
klart med støpt platting og ny beplantning. 
- Jeg er veldig fornøyd, konstaterer Rita. 
- Det er godt å komme på jobb til lyse, nye  
lokaler og mye plass. Det har vært ganske  
hektisk under ombyggingsperioden, men vi har 
klart oss godt til tross for mye trafikk. Vi får 
mange gode tilbakemeldinger fra trailersjåfører 
og andre besøkende. 

Trailerstopp med historikk
Et stoppested som Lyngdal Inn har betydning for 
mange reisende
- Det har vært trailerstopp her siden begynnel-
sen av sekstitallet, forteller Jan Arvid Lindland. 

- Da hadde bensinstasjonen mange funksjoner 
ved siden av å fylle tanken. Her kunne de få seg 
en bit mat, det var tilgang på diverse bildeler om 
det skulle være nødvendig, og siden stasjonen 
hadde telefon fungerte den som beskjedsentral 
for de som stoppet innom. Lyngdal Inn ble  
bygget i 1983, og er vel det eneste trailerstoppet 
i kommunen. Nå jobber vi for å få en bedre 
utnyttelse av eksisterende arealer, sånn at vi får 
bedre plass til trailerparkering. 

Kortreist arbeidskraft
- Jan Arvid har som byggherre hatt et sterkt 
fokus på det jeg vil kalle ”kortreist arbeidskraft”, 
påpeker Arne Pettersen. 
- Med få unntak er det lokale firmaer som har 
hatt alle oppdragene. 
Jan Arvid Lindland nikker bekreftende.
- Vi ville bruke lokale leverandører på alt vi 
kunne, og har vært glade for å ha erfarne folk 
med oss underveis. Å benytte seg av produkter 
som er laget lokalt har også en fin reklameeffekt, 
mener han. 

Arne Pettersen i KLM Hus bruker sin kortreiste 
arbeidskraft på en rekke forskjellige prosjekter 
lokalt, og vi venter i spenning på om vi får lov til 
å lage en dybdepresentasjon av et stort og spen-
nende prosjekt som han holder på med på 
Svenevik i neste års utgave av Kvavikposten. 

FAKTA  
OM NYE LYNGdAL INN

Byggherre: Anton Reime Eiendom, Lyngdal
Arkitekt/
byggeledelse: Lister Arkitektur og Byggteknikk, Eiken
Grunnarbeider: Lindland Maskin, Lyngdal
Byggearbeider: KLM Hus, Lyngdal
Innredning: Bico, Kristiansand
Elektrisk: Lyngdal El-installasjon, Lyngdal
Malearbeider: Maltec, Lyngdal
Blikkenslager: Blikkenslager Tobiassen, Lyngdal
Ventilasjon: ERV Teknikk, Lyngdal
Rør: Nøkland Rørleggerservice, Lyngdal
Himlinger: GHV Montasje, Kristiansand
Utearbeider: Lindland Maskin, Lyngdal

Byggmester Arne Pettersen fra KLM Hus diskuterer byggetegninger og utearealer med 
daglig leder Rita Ballestad på Lyngdal Inn. 



w w w . k v a v i k p o s t e n . n oS I D E  •  3 2

FarsundVelkommen til en 
hyggelig handel

Dag Rosfjord¨
avd. leder

Bjørn Breiland
butikk

Kjetil Tønnessen 
proffmarked

Jorunn Åtland
butikk

Jon Lundetræ
lager

Atle Log Samuelsen
lager/sjåfør

Kim Bekkevik
lager

Steinar Berg 
butikk/salg byggevare

Nina Kolnes
butikk

Inga Johannessen
butikk

Jan Arve Salvesen 
butikk

Arve Jørgensen
lager

Ombygging for rasjonalisering og tilgjengelighet
Også hos Monter Farsund hersker det optimisme for det kommende året, som det har gjort for de foregående. I dette byggevarehuset har det nå 
vært tatt grep for å bedre forholdene i første rekke for kundene, men også for å bedre logistikken på huset. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi bygger på, bygger om, og utvider, 
forklarer avdelingsleder Dag Rosfjord. 
- Vi har kjøpt fire mål ekstra tomt i 
tilknytning til det vi allerede dispone-

rer, lageret er nå på 400 kvadratmeter, 
og vi har bygget et nytt varemottak på 
rundt 80 kvadratmeter. 

Rasjonelt og oversiktlig
Til sammen skal ombygg, påbygg og 
utvidelser bidra til å gi bedre oversikt 
og mer rasjonell drift av byggevarehuset. 
- Vi får et bedre og bredere utvalg, og 
varene blir mer tilgjengelig for kunde-
ne, påpeker Dag. 
- Det blir også en endring i sortimen-
tet, der trenden nå viser en vridning 
fra det tradisjonelle med furupanel, 
lakka gulv og kitta vinduer, til mer  
ferdige og vedlikeholdsfrie produkter. 
Folk vil bruke fritiden til noe annet enn 
å kitte vinduer og spikre opp furupanel 
hjemme og på hytta. Vi omsetter stadig 
mindre av de ”gamle” produktene. 

Stabil og god kundemasse
Som Kenneth Frigstad i Vanse, har også 
Dag Rosfjord i Farsund tro på bra 
dager for byggevarebransjen i året som 
kommer. 

- Vi har en stabil og god kundemasse 
hos oss, forteller han. 
- I tillegg til kommunens egne  
innbyggere, har vi mange vestfra som 
bruker ferieboliger og hytter veldig 
mye. Vi tenker jo også det, at når 
Lyngdal fortettes med hytter, er det 
fremdeles plass på Listahalvøya. 
Han håper at Farsund kommune legger 
forholdene til rette for at byen kan gå 
fra å være en trivelig sommerby til å ha 

helårstilbud for fastboende og tilreisende. 
- På den måten vil det bli enda mer 
attraktivt å skaffe seg eiendom i  
kommunen. 

Spisskompetanse
Tidligere har byggevarehusene i 
Rosfjord-Gruppen, som Monter Vanse, 
Farsund og Lyngdal tilhører, hatt en 
policy med at alle ansatte skal ha bred 
faglig kompetanse på alle varer som 

formidles i vare-
husene. 
- Nå går vi mer 
over på å dele 
ansatte opp i 
ulike fagfelt. På 
den måten kan 
de tilegne seg 
mer kunnskap og 
få spisskompe-
tanse innen et 
mindre fagfelt 
framfor å vite 
”noe om alt”, 
sier han.  

Arnt Tore Erichsen 
lagersjef

Også fasaden på Montér Farsund får ”gjennomgå” under 
ombyggingen. I neste utgave av Kvavikposten får vi med oss resultatet

Avdelingsleder Dag Rosfjord er godt fornøyd med 
utbygging med blant annet et klimatisert listverksrom 
som skal sørge for optimale lagringsforhold for listverk. 
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-bilene

Inge Brekne Atle Log Samuelsen Per Espeland

Raymond Vilshammer Roar Aanensen

Vi er vant til Norges mest krevende bankkunder,  
uansett størrelse, og vi vil gjøre vårt beste for å 
finne en løsning for nettopp deg eller din bedrift. 
Vi ser frem til å høre fra deg.

Vil du ta en prat?
Kontakt en av våre rådgivere for mer informasjon.

Finansrådgivere personmarkedet:

Lyngdal: 
▪  Solveig Fuglestad  tlf: 412 20 689 
▪  Vidar Abrahamsen  tlf: 415 72 472

Mandal: 
▪  Anne-Lise Syrdal  tlf: 469 32 215  
▪  Morten Bergersen  tlf: 995 45 678

Bedriftsrådgivere næringsliv: 

▪ Reidar Sæstad tlf: 920 31 158 
▪ Chantel Tolnay  tlf: 922 65 686Trenger du råd? 

Vi vil gjerne hjelpe deg

B for Bare spør.
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Diskret 
romslighet
På en bakketopp med utsikt over Prestvannet i Vanse, 
ligger et nybygd og hvitmalt hus med glinsende svarte 
takstein. Her bor en familie på snart fire, og husfar er 
identisk med byggherre og utførende håndverker – 
Øyvind Leirvik i Leirvik Bygg. 

Tekst og foto: Kari Mørk

Vi har fått lov å ta en titt i døra og 
høre litt om hva den unge tømrerfami-
lien hadde i tankene da huset ble  
planlagt og oppført. 

Romslig men ikke ruvende
- Vi ønsket oss god plass, sier Øyvind 
Leirvik enkelt. 
- Samtidig ville vi ikke at huset skulle 
virke ruvende. Vi er fornøyd med 
resultatet, og hemmeligheten ligger 
nok i at det store taket på en måte får 
selve bygget til å se mindre ut. 
Nå har de rikelig tumleplass, for huset 
har en grunnflate på 295 kvadratmeter 
og et bruksareal på over 390 kvadrat-
meter. 

Taket er valmet, og har det som 
Øyvind betegner som en ”kinavipp” – 
altså en liten, buet vipp opp nederst, 
rett før takskjegget.
- Det ble en del arbeid med alle de 
vinklene som er både på taket og på 

huset, men vi fikk det som vi ville ha 
det. Taksteintypen heter ”Narvik” og 
er glasert. 

Gode gulv
Det mest iøyenfallende når man  
kommer inn, er det skinnende blanke 
gulvet i hallen, og løsningen med en 
stor skyvedørsgarderobe midt imot 
inngangsdøren. Gulvet er blankpolert 
granitt, og garderoben har et spen-
nende uttrykk med lyse og mørke 
speilflater. Til høyre fører en hvitbeiset 
trapp i tidløs stil opp til andre etasje, 
og alt i hallen speiler seg i gulvet. 

Også kjøkkenet har gulvfliser, og her 
er det innfelt en kompassrose.
- Vi har holdt mest fokus på allrommet, 
altså kjøkkenet, forteller Øyvind. 
- Pluss at vi har prioritert boder. Vi 
mener at bodene skal være så store at 
man kan gå inn i dem, ellers blir det 
lett til at en ikke bruker dem. 

Nyetableringer
Paret flyttet inn i huset i juni 2011, 
etter en byggeperiode på litt mer enn 
et år. 
- Jeg kjøpte en 14 mål stor tomt, og 
har skilt ut to tomter. Den ene har jeg 
bygget et hus på som jeg har solgt, og 
den andre tomta ligger ute for salg nå. 
Det er mange unge som etablerer seg 
her i området nå, så det blir et miljø 
med flere barn omtrent på samme 
alder, avslutter Øyvind Leirvik. 

Øyvind Leirvik i Leirvik Bygg har en 
romslig bolig som ikke ruver. Her nyter 
han et øyeblikk på verandaen. 

Gode løsninger, lyse rom og mye plass er stikkord for Øyvind Leirvik. 

Også huset på nabotomta har Øyvind Leirvik bygget. 
Nabotomta er skilt ut fra hans egen. 

Med taket trukket godt ut rundt 
hele huset, er det mye overbygg 
som kan brukes til noe nyttig. 
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En spesiell interesse for hytter
Det er ingen tvil om at interessen for å skaffe seg fritidsbolig i vår region er stor. 
Idyllene er mange og sjøutsikt og naturopplevelser lokker.  Vi har møtt to som bygger hytter for salg i Lyngdal. 

En hordalending med interesse for 
hyttebygging er Ove Rabba. Han og 
svigerfaren disponerer hyttetomter i 
flere felt på Belland i Lyngdal, hvor de 
driver trinnvis utbygging av eiendom-
mene. 
- De fleste vil jo selvsagt ha sjøutsikt, 
sier Ove.
- Men vi har også et område uten sjø-
utsikt, der vi planlegger flere mindre 
funkishytter med stor terrasse. Vi ten-
ker oss en løsning nesten som ei lita 
grend med ti hytter til en overkomme-
lig pris. Hyttefeltet på Belland er et 
veletablert hytteområde med god 
adkomst, og alle hyttene som er bygget 
har båtplass på Bellandstrand. Området 
ligger midt mellom Lyngdal og 
Korshamn, og mange bruker båten for 
å handle i Korshamn, forteller han. 

Tekst og foto: Kari Mørk

Nesten på toppen av en bratt bakke 
over fjorden i Gitlevåg ligger to flun-
kende nye funkishytter med kledning 
av malmfuru. Begge hyttene har store, 
gode plattinger og vindusflater fra tak 
til golv i front, og storslagen utsikt 
over fjord og grønnkledde åser. 
- Begge hyttene har 120 kvadratmeter 
bruksareal og en grunnflate på ca 75 
kvadratmeter, forteller utbygger Stig 
Martin Bø.
Han har kjøpt tomt, bygget hytte og 
solgt det ferdige resultatet i Lyngdal 
atskillige ganger. 
- Det er noe kona og jeg gjør av  
interesse, sier han. 
- Det er ikke dette vi lever av, men vi 
synes det er kjekt. Vi ser hvordan vi 
sjøl ville ha hatt det, og tenker  
gjennom alternativene. Vi tror på beine 
streker og mange store vinduer som 
tar naturen med inn i stua. Hytter som 
ser ut litt utenom det vanlige er det 
som går best, etter vår erfaring. Våre 
kjøpere vil gjerne ha god kvalitet, bra 
infrastruktur, og egen lett tilgjengelig 
båtplass. 

FAKTA
Arkitekt:  Arkin, Byremo
Bygg: Jan Sanden, Lyngdal
Rør: Rørleggeren, Lyngdal
El: Lyngdal Elinstallasjon
Grunn: Lindland Maskin
Byggevare/
rådgivning: Monter Lyngdal

FAKTA
Boring/sprenging:  RB Grunn og betong
Betongarbeider: RB Grunn og betong
Graving:  Belland graving
Over grunnmur: RH Bygg, Røldal
Elektro/rør:  Teknikken, Farsund 
Byggevare/
rådgivning:  Monter Lyngdal

Store, gode flater med mye glass og god 
utsikt – det er elementer som Stig Martin 
Bø har lagt vekt på når han har bygget 
hytter for salg i Lyngdal

Her er en av hyttene på Belland: Stor veranda, 
mye glass i fasaden og god tilgjengelighet er 
stikkord for Ove Rabba sine prosjekter. 

Flunkende ny funkis i malmfuru. Stig Martin Bø (t.h.) 
diskuterer forholdene med hytteeier Geirmund Larsen.

Ove Rabba, hordalending med tilknytning til 
Lyngdal og interesse for hyttebygging på Belland. 



monter.no
Montér Lyngdal 
Kvavik industriområde, 4580 Lyngdal 
Tlf. 38 33 08 50
Åpningstider 7-17 (18) 9-14

Montér Farsund  
Lundevågen Ind. område, 4550 Farsund 
Tlf. 38 39 55 10
Åpningstider 7-17 (18) 9-14

Montér Vanse  
Østre Vatne, 4560 Vanse 
Tlf. 38 39 61 00
Åpningstider 7-17 (18) 8-14

HYTTE I 
LYNGDAL/
FARSUND?

TA KONTAKT 

- VI LEVERER VARENE TIL DU 

KOMMER PÅ HYTTA

POSTKASSESTATIV 
LAFTET  3-4 KASSER
Leveres som komplett 
byggesett (laftet) ekskl. 
stolper, ubehandlet.  

KANTBÅND 20 CM

TREHELLE 
60X60 CM DE-LUXE

TRAPPEVANGE 4-TRINN
Steghøyde: 17 cm 
Stegdybde: 25 cm

ILDFAT ROYALBENKESETT RKC RASTE

SANDKASSE 
RKC 
M/BENKLOKK 120 CM

LEVEGG 
3-FLØYET HVITLASERT

5`ERN
Leveres som byggesett med gulvsett, 
glass og fundamentsramme.

LEKEHUS THEODOR
Leveres umalt, med gulvsett, plexiglass 
og stolper.

LEKEHUS RØDHETTE
Leveres med blomsterkasser og 
skodder.

SPORTSBOD RKC COMBI 2 
Leveres umalt og ekskl. takshingel. 
Utvendig mål: 420x320 cm.UTEGRILL RKC ST. TROPEZ

LEVEGG 
RKC BERGEN 180X180 CM

LEVEGG 
RKC EXCELLENT 180X180 CM

LEVEGG 
RKC AVENUE 180X180 CM

OPTIMAL LUX
Leveres i ferdige elementer for monte-
ring, umalt. Leveres uten takdekke.

LEKESTATIV 
RKC STANDARD

LEKESTATIV 
BOSS 1

STAKITT RKC OPPDAL 
180X80 CM

GJERDE RKC KONGSGÅRD 
180X80 CM

BENKESETT FOR BARN RKC

BALLMÅL 
M/PRESISJONSTREKK

HUSKESETE RKC,
I PLAST

BABYHUSKE 
RKC DE-LUX

2495,-

269,-

1990,-1995,-

699,-

1595,-

9690,- 5990,-7990,-24590,-

2890,-

595,-

1070,-

1590,-

18490,-

1890,-2990,-

199,-

379,-

499,-

599,-

129,-

249,-

79,-

99,-


