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Svart og hvitt – ytterpunktene på 
skalaen – kan de sammen danne 
behagelige konstraster. Svaret er 
ja, og beviset ligger hos Kari og 
Odd Olsen i Farsund. 

Skal du bygge bolig eller hytte? 
Liker du å ha en katalog med 
hustyper som inspirasjon? Stikk 
innom et av våre byggevarehus 
og få den nye katalogen med 
Vestlandshusmodeller. 

Huset er diskret og nesten 
usynlig fra veien som går forbi, 
men fra hagesiden er det et syn i 
glass, betong og runde linjer. 
Bli med til Jølle. 

Redd for at ”boligbobla” skal 
sprekke og at byggemarkedet 
skal stoppe opp? Se hva som 
skjer i Lyngdal.

Enten du nyter sommeren fra båt 
eller fra en av våre mange perler 
langs kysten har du nå fått 
oppgraderte brygger og fasiliteter 
langs hele Skjærgårdsparken Lister. 

Lyngdal Ungdomsskole åpner dørene 
i disse dager. Kvavikposten har fått en 
omvisning i de flotte lokalene. 

www. k va v I k p o S t E n . n o

Noen liker å sitte bom stille, uansett 
vær, med øyet festet til teleskopet og 
horisonten. Fuglekikkerne har fått et 
veldig spesielt krypinn ved Lista fyr. 

I et nytt leilighetsbygg ved havna i Borhaug 
på Lista, er det noen gode naboer og ei 
velforening som har blitt sams og vel forente 
om at de vil ha et ensartet uttrykk på 
fellesarealet på toppterrassen. 
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Endelig er det sommer! En lang vinter 
og kald vår er over. Mange har ventet 
med å sette i gang sine private  
byggeprosjekter til varmen kom - nå 
er det full fart i våre byggevarehus og 
lastebilene går fulle ut på byggeplasser 
i hele distriktet. Hver helg kommer  
hytteturister og har en plan for  
oppfiksing, utbygging og vedlikehold. 

Årets nyhet hos oss på Montér er 
samarbeidet med Vestlandshus. Nå kan 
vi tilby flotte hustegninger og løsninger 
som også kan tilpasses den enkelte 
kunde – dette styrker vårt tilbud i 
markedet mot byggmester – og  
privatkunder. 
Nå er også tilgangen på tomter både i 
Lyngdal og Farsund bra og økende. 
Som medeiere i tomteselskaper 
ønsker vi å bidra til at markedet har 
god tilgang på attraktive tomter.

Det er gledelig å registrere at  
byggmestrene i distriktet har velfylte 
ordrebøker frem i tid. Dette skaper 
forutsigbarhet i markedet og  
optimistiske fremtidsutsikter. 
De store bedriftene lokalt går bra, 
dette påvirker oss alle med henhold til 
trygge arbeidsplasser og trygg  
privatøkonomi. 

I årets avis kan dere lese om kunder 
som har investert mye tid i planlegging 
og gjennomføring av sine bygge- 
prosjekter. Vi er imponert over den 
kreativitet og evne til å finne gode, 
praktiske løsninger for den tomten 
man bygger på. Dette viser også  
verdien av å bruke arkitekt og bygg-
mestere for å optimalisere resultatet, 
når man har god dialog underveis.

Vedlikeholdsfritt er et stikkord for 
bransjen. Det har gjennom mange år 
vært fokus på ferdigmalte produkter, 
løsninger som gir lite vedlikehold i 
etterkant og produkter av høy kvalitet, 
som varer lengre. Flere og flere kjøper 
for eksempel vinduer som ikke  
trenger å males. Vi ser en klar økning i 
salg av aluminiumskledde trevinduer. 
Oppsummert gir dette mer fritid for 
folk. En viktig faktor er at prisene her 
relativt sett har utviklet seg i gunstig 
retning.  

Den nye ungdomsskolen i Lyngdal er 
nå ferdig og elevene i Lyngdal kan 
glede seg til å starte nytt skoleår i et 
flott bygg. Øydna Sagbruk har levert 
mye heltre ask til blant annet gymna-
stikkhallen.
Et flott resultat vi kan dele med våre 
lesere.

Tools Farsund viser god utvikling i 
markedet, den lokale industrien har 
mye å gjøre, og med høy servicegrad 
og kort leveringstid har de stadig nye 
kunder innom. 

Vi vil takke alle ansatte i våre 
Montérbutikker, Tools Farsund og 
Øydna Sagbruk for å stå på for våre 
kunder, til beste for dem og oss. 
Kompetansekravene for våre ansatte 
øker stadig. Nye produkter og bygge-
forskrifter krever oppdateringer og 
kursing. Vi er godt rustet til å ta godt 
vare på både proff- og privatkunder.

 Vi ønsker alltid tilbakemeldinger på 
hva vi kan forbedre oss på. Velkommen 
innom!

Trond Rosfjord

Siv Rosfjord Loga

Vi ønsker alle våre kunder 
god sommer.

God lesning!

UTGIVER
Rosfjord-Gruppen

Postboks 130
Kvavik, 4575 Lyngdal

Tlf.: 38 33 08 50
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Edvin Rosfjord
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Christian Sakshaug, Comunic AS
www.kvavikposten.no

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 
nettsider på 

www.rosfjord-gruppen.no 

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!

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
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Kataloghus 
– enkelt og 
forutsigbart

Går du i byggetanker? Har du husønsker, 
men trenger hjelp til noen konkrete idéer? 
De tre Montérvarehusene i Rosfjord-Gruppen har 
nå inngått avtaler med Vestlandshus, og det betyr 
at du kan gå til byggevarehuset og få en katalog 
full av ideer og tips til nettopp din drømmebolig. 

Tekst: Kari Mørk

- Avtalen er inngått, ja, innrømmer  
daglig leder Trond Rosfjord ved Montér 
Lyngdal.
- Reelt sett er vi klare for salg fra  
katalog rett etter sommerferien i år. 
For deg som husbygger blir det ikke 
veldig store forskjeller fra sånn som 
det er pr i dag, men dette er et tilbud 
der det finnes ferdige tegninger tilgjenge-
lige og en grei oversikt over hustypene 
som tilbys i katalogen.

Skal byggevarehusene begynne å bygge 
hus for folk?
- Nei, vi skal ikke bygge, vi skal samar-
beide med byggmesterne våre. Nå kan 
også vi tilby et totalt konsept. Tidligere 
har vi ikke hatt noen katalog å vise, der 
prisen står påført det enkelte huset.

Så det blir pristilbud i henhold til det 
som står i katalogen fra Vestlandshus?
- Det vil bli satt en prislistepris ut fra 
visse kriterier. Ikke alle vil ha standard-
forslaget som er gitt i katalogen, så det 
kan bli både fratrekk og tillegg, alt 
etter kundens ønske.

Er dette et tilbud til selvbyggeren?
- Nei, dette er primært et tilbud til 
våre snekkerkunder. En katalog gir en 
enkel og mer forutsigbar prosess, og 
Montér formidler kontakten mellom 
husbyggeren og byggmesteren. 
Selvfølgelig kan det være et tilbud også 
til den faglig kyndige selvbyggeren, men 
med det sammensatte og vanskelige 
regelverket som vi har pr i dag, tror vi 
at de fleste foretrekker å bruke et 
erfarent byggefirma.

Vi presenterer her et lite utvalg av de 
hustypene som vi kan tilby fra vår 
katalog. 

Vel møtt til husbyggeprat!
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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

Tommy Loennechen
Butikk

Dag Birkeland
Proffsalg

Geir Tønnessen
Proffsalg

Sonja Lian
Regnskap 

Mariann Rosfjord
Kontor

Bjørn Arild Skaar
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

Hanne Tollisen Torgersen
Butikk

Jan Tore Birkeland 
Lager

Ann Katrin Sivertsen
Butikk

Jan Martin Vikane
lager
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PÅ INNSIDEN
AV NORGE

Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost.
Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. 

Våre produkter sørger for økt komfort og lavt 
energiforbruk i norske bygg. Det har ikke kommet 

helt av seg selv: Helt siden 1935 har vi i 
GLAVA® bygget opp vår kompetanse 

på norske forhold.

Foto: Volvo  N
orge as          m

etrobranding.no

KLIMA

BYGGESKIKK

LOKAL EKSPERTISE

KRAV / FORSKRIFTER

LOGISTIKK

Ekspert på norske forhold siden 1935

GLAVA® leverer til bygg, marine/offshore, akustikk/
himlinger og VVA/VA/industri. Våre produkter er utviklet 
og testet for norske forhold, norsk byggeskikk og norske 
forskrifter. Vi har kompetansen 
og logistikken som gjør oss til 
Norges ledende totalleverandør 
i vår bransje. 

annonse_GLAVA_125x175.indd   1 13.05.13   14.09

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

dnb.no

Illustrasjon: Ø
yvind W

estgård

A for Alltid åpent. Hele døgnet, alle dager. 

Siden 1. januar 2011 har vi svart på telefoner døgnet rundt, 365 dager i året, for  
å hjelpe våre privatkunder med store og små utfordringer. Finnes det noen grunn  
til at ikke bedriftskundene våre skal få samme mulighet? Nei, det gjøre det ikke.  
Så fra og med i dag kan både små, mellomstore og store bedrifter også ringe  
oss når det passer. På samme nummer, 04800.

dnb.no

Illustrasjon: Ø
yvind W

estgård

A for Alltid åpent. 
Hele døgnet, alle dager. 

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.
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TIL HJELP I NødEN
Tekst og foto: Kari Mørk

Montér Farsund har startet med 
å bygge opp en utlånsbank der 
du ikke kan låne penger, men 
verktøy. Elektroverktøy som bor-
hammer, platevibrator, spikeranlegg, 
skillsag, gjerdesag, platesag og 
mange andre blir tilgjengelige 
for både proffmarkedet og den 
private handyman.

- Det er mange typer verktøy som 
ikke passer inn i det vanlige sorti-
mentet hos privatmannen, sier Bjørn 
Breiland.
- Hvor mange ganger i din huseiertid 
har du behov for steinleggerutstyr, 
for eksempel? Eller platevirbrator 
eller en borhammer? Den siste  
er veldig attraktiv og etterspurt, og 
er et relativt dyrt verktøy i egen 
anskaffelse. 
Men kan dere forlange at en hvilken 
som helst kunde skal ha greie  
på hvordan utlånsverktøyet skal 
behandles?
- Ja, vi gir instruksjon på hvordan 
utlånsverktøyet skal håndteres.  
Dette gjelder stort sett den private  

kunden hos oss, og som oftest er 
utlånet en del av avtalen i en material-
leveranse der verktøyet kreves for å 
gjøre jobben. 

Så dette er ikke et tilbud til  
proffmarkedet?
- Jo, bevares. Vi forsøker etter beste 
evne å hjelpe våre proffkunder hvis 
de for eksempel blir  
stående fast i en jobb 
fordi verktøyet må 
inn til reparasjon. Er 
det kjøpt hos oss, 
låner vi ut tilsvarende 
verktøy i den perio-
den som det ødelagte 
er inne til reparasjon. 
Eksempelvis er en 
borhammer et der-
og-da-verktøy – et 
som man må ha for 
hånden kun for å 
utføre en del av en 
jobb, og som jobben 
kanskje stopper opp 
om man ikke har  
tilgang til. 

 

Så dyrt verktøy – hvordan kan dere 
forsvare å låne eller leie det ut?
- Det har gått veldig greit, og vi har en 
kontinuerlig dialog med våre verktøy-
leverandører for å få til gode avtaler 
på verktøy som også skal lånes eller 
leies ut. I øyeblikket antar jeg vi har 
mellom 20 og 30 ulike verktøytyper i 
utlånsbanken, og dette er også et  
 

tilbud i de andre Montérvarehusene 
våre. Vi har til og med en bioklipper 
som vi har lånt ut om en skulle være 
i beita. Dette gjelder jo selvsagt som 
et tilbud til de som har kjøpt klipper 
hos oss, avslutter Bjørn Breiland. 

Hvis du vil vite mer om utlånsbanken, ta 
kontakt med ett av våre byggevarehus. 

BARE KOM MEd 
IdEEN dIN, SÅ HAR 
VI RESTEN
Tekst og foto: Kari Mørk

Endre Eilertsen hos Montér 
Vanse påstår at det faktisk er 
såpass enkelt å være selvbygger-
kunde hos Montérvarehusene i 
Lyngdal, Farsund og Vanse. 
- Selvbyggerservice er en tjeneste vi 
yter for privatpersoner. Vi har ingeniør 
på huset som kan tegne og lage  
materialliste, og deretter kan jeg prise 
totalen. Denne tjenesten er en del av 
vår tilbudspakke dersom du handler 
her. 

Snekkersommer
Hvem er den typiske kunden?
- Det er hytteturisten, sier Endre. 
- Her i regionen er det verken  
”varmere strøk” eller høyfjell med 
skiglede, så det er mange av turistene 
i området som liker å svinge hamme-
ren sjøl i feriene. Vi merker godt at vi 
har snekkersommer her – det er en 
relativt lang sesong på selvbyggere.  
I vårt distrikt har vi veldig mange 
selvbyggere som fastboende også, og 
dette gjør Selvbyggerservice enda 
mere aktuelt i vårt distrikt, hele året 
rundt.

Planlegging er viktig
Mange selvbyggerentusiaster har gått 
i den fella at de innser for sent at man 
burde ha hatt en plan for arbeidet i 
god tid før man startet opp. Stort 
eller lite prosjekt – stor eller liten 

plan – det gir oversikt og struktur i 
arbeidet. 
- Vi kan gi råd for hvordan du skal 
utføre grunnarbeidet, hvilke materia-
ler du skal benytte, og en oversikt 
over hva slags verktøy og skruer eller 
spiker som er nødvendige, sier Endre. 
- Dessuten hjelper vi til med å  
beregne tiden som går med, om det 
er noe du kan gjøre for å spare tid, og 
om det er spesielle oppgaver som du 
trenger hjelp til å utføre. Det er ikke 
alle deler av en byggejobb som man 
har lov til å utføre selv. 

Materialberegninger 
og –valg.
- Budsjett er lurt, sier Endre. 
- Selvbyggerservice gir deg oversikt 
over hvor mye du trenger av ulike 
materialer og hvilke typer du trenger. 
Ta med bilder og mål til butikken 
sånn at vi kan få en bedre forståelse 
av hva det er du ønsker, og vi gir deg 
en god oversikt over ulike alterna-
tiver. Velkommen til byggeprat! 

FAKTA 
SELVBYGGERSERVICE
Dette kan vi hjelpe deg med: 
Planlegging
Beregning
Materialvalg
Finansiering
Hvordan du gjør jobben
Frakt av varene og eventuelt kran
Gratis utlån av tilhenger

Endre Eilertsen hos Montér Vanse

Bjørn Breiland hos Montér Farsund
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INGEN LøSE SKRUER
Tekst og foto: Kari Mørk 

21 kvadratmeter og fem hyller i høyden gjør 
noe med orden og oversikt. På Montér Farsund 
har de laget et eget rom for festemateriell – 
enkelt sagt et ”skruerom”.
- Dette er primært for proffkundene våre, forklarer 
Jan Arve Salvesen. 
- Herfra selger vi fra et bredt sortiment med skruer 
og annet festemateriell, og vi selger kun i hele esker. 
Småsalg foregår fra egne hyller i butikken. Når våre 
byggmestere og proffkunder kommer for å hente 
materialer, kan de samtidig hente skruer her inne.  
Alt noteres sammen med øvrige materialer og 
faktureres i etterkant. 

Jan Arve mener at det nye rommet har gitt en god 
orden og oversikt, og har gjort det enkelt å se når det 
trengs å etterfylle varer. 
- Når vi skal bestille mer, er det enkelt å skanne av 
strekkodene som er festet i forkant av hylla for hver 
enkelt vare, og så blir bestillingen sendt til våre  
leverandører uten tastefeil i varekoden. Vi slipper også 
å lete gjennom det voldsomme utvalget av artikler 
som finnes hos hver enkelt leverandør. Søker en på 
”skruer” kommer det opp mange hundre ulike typer, 
og da er det mye enklere bare å lese av koden  
på akkurat det produktet du ønsker å bestille,  
påpeker han. 

PÅ BLOKKA I LYNGdAL
Tekst og foto: Kari Mørk 

det er stadige medieoppslag om såkalte ”bolig-
bobler” – de blir varslet, de blir fryktet, de blir 
avvist, motbevist og avlyst. Oppslagene dukker 
opp igjen med jevne mellomrom. Vi titter inn i 
kontordøra hos Geir Tønnessen hos Montér 
Lyngdal for å høre hvordan det står til med 
ordrebøkene. Er de slunkne, eller er markedet 
til å leve med?

Det er ingen ordrekrise å spore her.
- Fra senhøsten 2012 har vi satt et tjuetalls bygg i 
ordre, forteller han.
- Det er tomannsboliger, eneboliger, tilbygg, vinter-
hager, garasjer, rehabiliteringer, hytter og båthus.

Mer tall og tilbud
Det Geir her har nevnt, er altså det som ferdig- 
kalkulert og satt i ordre.
- I tillegg har vi bygg som er planlagt, men ikke satt i 
ordre. Det gjelder firemannsboliger, et kompleks med 
elleve leiligheter og et med 23, blant annet. Hvis vi 
holder utenom “småprosjekter” havner vi på anslags-
vis et trettitalls prosjekter som vi har gitt tilbud på 
siste halvår, men som vi ikke har laget noen avtaler for 
enda, sier han.
- Prosjekter innen hele skalaen fra store driftsbygnin-
ger på 1.000-1.500 kvadratmeter, via boliger, hytter, 
garasjer, tilbygg og rehabilitering. Men det inkluderer 
ikke ulike renoveringsprosjekter som eksempelvis 
skifte av kledning eller tak. Dessuten er det mange 
kunder som kommer inn og handler direkte uten å gå 
veien om kalkulasjon og beregning når de skal sette 
opp for eksempel et mindre tilbygg på hus. Denne 
typen saker går ikke inn i statistikken på tilbudene, 
forklarer Geir. 

Når det gjelder hyttebygging er det mange felt å ta av. 
Det er regulert nye, og gamle felt er omregulert. 
Hyttemarkedet preges av rogalendinger, ikke mye 
lokalt.

Ingen stopp
- Vi har en jevn strøm av henvendelser, som før, 
og merker ingen tegn til stopp i markedet her 
hos oss. Det er likedan på de andre 
Montérvarehusene i Rosfjord-Gruppen. Første 
halvår 2012 ga en veldig god start på året, og hvis 
vi tar tallene derfra og sammenligner med første 
halvår 2013 vil vi se en liten nedgang. Dette  
samsvarer med markedet ellers, og skyldes blant 
annet den harde vinteren som satte byggarbeidet på 
vent, i tillegg til at dårlige somre har gjort at folk  
prioriterer litt annerledes. Mange velger å  bruke  
penger på å reise i stedet, for å sikre seg sommer 
og varme. Det betyr at vi holder oss innen  
rammen av et godt normalår, det, avslutter Geir.

FAKTA
Hva er ”ei boligboble”?
En boligboble oppstår dersom prisene i 
boligmarkedet er betydelig høyere enn 
det økonomene kaller fundamentale 
verdier. De avhenger av blant annet 
byggekostnader, tilbud og etter-
spørsel, og det finnes ingen  
objektiv måte å vurdere slike 
fundamentale verdier på.
Kilde: 
Aftenposten, økonomi

LYNGdAL
Åpningstider :
07-17 (18) 09-14

Kvavik, 4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 08 50
Telefax: 38 33 08 51
post@byggeforretning.no

FARSUNd
Åpningstider : 
07-17 (18) 09-14

Lundevagen 
industriområde
4550 Farsund

Telefon: 38 39 55 10
Telefax: 38 39 55 11
post@byggeforretning.no

VANSE
Åpningstider : 
07-17 (18) 09-14

Østre Vatne
4560, Vanse

Telefon: 38 39 61 00
Telefax: 38 39 18 03
post@byggeforretning.no

Geir Tønnessen hos Montér Lyngdal

Jan Arve Salvesen
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I ei solvendt helling med grønn skog bak og storslagen 
utsikt over Krågenesvannet i Farsund, ligger en stor villa 
i varmbrunt, med store vindusflater og skjermet uteplass. 
Her har Kari og Odd Olsen funnet sitt drømmested der 
det er plass til dem selv, en datter, to hunder, og en 
romslig framtidsplanlegging for resten av barna med 
deres familier inkludert nåværende og kommende 
barnebarn. Helst mange av sistnevnte. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi har studert hus i mange år, påpeker 
byggherre Odd Olsen.
- Vi har bygget feriehus i Spangereid, og 
vi har bygget bolig tidligere også. Det 
betyr at vi har hatt våre idéer om 
hvordan ting skal være, men vi har ikke 
hatt kunnskap til å få det ned i tegninger. 
Det er her Erik Hansen i Hansen Bygg 
kommer inn. Vi la fram tankene våre, 
og han sørget for alt fra første planleg-
ging til ferdig hus – hele leverandør-
porteføljen hadde han. Vi har satt  
utrolig stor pris på å få en fagmann 
som har tatt totalansvaret. En som 
ikke bare tegner og bygger, og så lar 
oss stå igjen med ansvaret for at 
resten skal bli forskriftsmessig riktig.

Løsning i tre plan
Kjøkkenet ligger «nede», det vil si på 
bakkeplan med direkte tilgang til  
uteplassen. 
- Det var Karis idé, innrømmer Odd.
- Jeg var litt skeptisk først, men hun var 
bestemt på dette, og jeg er glad for at 
det har blitt som det nå er. Hun har 
hatt klare formeninger om løsninger 
og detaljer i måten huset skulle  
innredes på. Blant annet er det hennes 

idé at gulvene skal ha hvite, høyglans-
polerte fliser i alle rom, og at det 
skulle skapes kontraster med svarte 
dører og innredningsdetaljer.

Valgene er synlig vellykkede. Det  
konsekvente materialvalget gir et  
helhetsinntrykk når man går fra rom til 
rom, og dessuten en følelse av diskret 
eleganse. 

- Selv ønsket jeg meg panel på veggene, 
forteller Odd.
- Ja, jeg syntes nok kanskje at det var 
et litt underlig valg for en bolig av 
denne typen, sier Erik Hansen litt 
ettertenksomt.
- Men når man ser resultatet, ser en at 
det var et godt valg. Den typen som er 
brukt her ser litt ut som laftet tømmer, 
og treverket gir et sunt og godt inne-
klima. Det er levende materiale.

Odd Olsen har valgt å ha takpanel med 
synlige «bjelker» som bryter opp de 
store takflatene litt. 
- Det ble mange hull å plugge der  
bjelkene krysser panelet, sier han og 
studerer takene ettertenksomt.

Besparende løsninger
Kjøkkeninnredning er fra Hamran 
Snekkerverksted, og er holdt i matt 
sort med synlig struktur. 
- Vi har et romslig kjølerom rett  
bakenfor kjøkkenet, så vi hadde ikke 
behov for noe ekstra kjøleskap i  
kjøkkenet, forteller Odd.
- Løsningen for oss ble to kjøleskuffer 
i innredningen. Det dekker behovet for 
det vi skal ha tak i til daglig. Det er en 
praktisk løsning.

Innenfor kjøkkenet ligger en spisestue 
med plass til et dusin mennesker. 
- Det er viktig med god plass rundt 
bordet, påpeker Odd humoristisk.
- Om det nå bare er Kari, minste- 
datteren og meg igjen her hjemme,  
så kommer vel barnebarna snart  
håper jeg.

Peisen i kjøkkenet er en del av det 
som kan kalles «en varmesøyle».
- Vi kjøpte to like peiser – en til kjøk-
kenet og en til stua – og de er montert 
rett ovenfor hverandre, men har hver 
sin kledning og gir derfor hvert sitt 
uttrykk, sier Odd.
- Og lang pipe gir god trekk og god 
varme, supplerer Erik.
- Nå er jo peisene der mest for kosen. 
Huset varmes opp av vannbåren varme 
i alle gulv. Det er energibesparende, 
påpeker Odd. 

Stue med lys
Oppholds- og soverommene ligger i 
midterste etasje, i plan med gårds-
plassen. Også her er det gjennomført 
med hvitmalt panel, polerte marmor-
fliser og svarte kontraster. Det svart-
hvite brytes med varme detaljer: 
Treverket i et bord, rødtoner i et stort 
maleri, fargerike vevde tepper på  
gulvene, grønne planter, og bilde- 
samlinger med spennende motiver.  
Alt virker avslappet bevisst i sin  
plassering, og de store rommene med 
godt lys omrammer alle detaljene. 

- Et av kravene våre var å få mye lys, 
forklarer Odd.
- Vi ville ha mulighet for å nyte utsikten 
fullt ut. Derfor foreslo Erik at vi skulle 
trekke glassfronten på huset ut i en 
spiss, sånn at vi fikk en bredere utsyns-
vinkel i begge retninger. Det er vi  
veldig fornøyd med. Også her har det 
vært tenkt på arbeidsbesparelse – vi 
har selvrensende vinduer, og det virker, 
ikke sant, Kari?
- Jo, jeg har bare spylt av vinduene en 
gang med varmt vann siden vi flytta inn 
i oktober i fjor, svarer hun.

Det er lyse lamellgardiner som sørger 
for solskjermingen, og de gir et  
indirekte lys i hele etasjen, inklusive 
hemsen som har rekkverk med glass i 
fronten ned mot stua. Hemsen er  
innredet som ekstra stue, og har 
antikkbehandlet eikegulv og den 
samme praktfulle utsikten over 
Krågenesvannet. 

Tumleplass ute
- Det var veldig viktig med en grei og 
skjermet uteplass for oss. Vi har to 
hunder som krever litt tumleplass, og 
som samtidig skulle få lov å oppholde 
seg fritt ute uten at vi skulle passe på 

eleganseSVARTHVIT 

Mye glass i fasaden hos Kari og Odd Olsen

Glasset i rekkverket 
mot Krågenesvannet 

Byggmester Erik Hansen 
(t.v.) og byggherre Odd 
Olsen har hatt et utmerket 
samarbeid underveis i 
byggeprosessen
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hele tiden. Løsningen ble at vi bygget 
opp ei borg på ca tre meter, og på den 
måten fikk vi trukket tomta og plenen 
halvannen meter lenger fram. Det er vi 
glade for i dag, forklarer Odd.

På begge sider av uteplassen er det 
satt opp levegger som hindrer både 

innsyn og vind. I front finnes 
den samme typen rekkverk 
med glass som er brukt inne. 
- Men her er det brukt glass 
som er litt sotet, forklarer Erik 
Hansen.
- Det gjør at sprut fra regnet 
ikke syns så godt som det ville 
ha gjort på klart glass.

Det er adkomst til uteplassen 
fra tre steder i grunnetasjen, 
samtidig som det er to steder 
der man kan trekke inn under 
tak og sitte skjermet både for 
nedbør og vind. 

Samarbeid mellom 
byggherre og 
byggmester
Odd Olsen er entusiastisk 
begeistret over samarbeidet 
med byggmesteren, og han  
legger ikke skjul på det. 
- Erik sørget for at mer enn 90 
prosent av byggeprosessene 
var nedskrevet før vi gikk i 
gang. Det var ryddig og over-
siktlig for vårt vedkommende, 
sier han.
- På den måten har vi visst hva 
som skulle skje hele tiden, og vi 
har hatt en jevnlig dialog siden 
vi satte spaden i jorda for  
første gang.
- Det er en samarbeidsform 
som gjør at en kan fange opp 
ting underveis i prosessen, sier 
Erik.
- Da er det også mulig å ta grep 
og gjøre endringer før det er 
for sent. En fornøyd kunde er 
drivkraften i jobben, og det er 
klart der er moro når vedkom-
mende er villig til å legge litt 
ekstra i det.

Utfyllende 
vektlegging
Hva med Kari Olsen – hva er 
det hun er mest fornøyd med i 
det ferdige huset?
- Store vinduer med mye lys, 
svarer hun.
- De lyse gulvene som er veldig 
enkle å holde i orden, det hvit-
malte panelet og de sorte 
dørene og detaljene. 

Og Odd?
- Jeg har valgt detaljer i rustikk 

mangan stein både ute og inne. Peisen 
i kjøkkenet og veggen bak trappen opp 
til stua, et parti på veggen i inngangs-
partiet og kledningen på pipa med 
buen i toppen. Det er detaljer som 
passer sammen. Glassert takstein. Den 
holder seg og er like fin etter flere 

titalls år. Dessuten har vi bygget huset 
med tanke på at alt skal være lettstelt 
og mest mulig vedlikeholdsfritt. Det 
har vi fått, avslutter han fornøyd.

Byggemarked
Hansen Bygg bygger videre og tar 
framtida med knusende ro. 
- Vi har fulle ordrebøker og markedet 
er godt, forteller Erik.
- Vi får forespørsler om vi vil ta  
oppdrag fra nabokommunene også, 
men foreløpig konsentrerer vi oss om 
å serve lokalmiljøet selv om det er 
hyggelig med forespørsler utenfra også. 
Dessuten merker vi en jevn tilstrøm-
ning av hyttebyggere både fra Østlandet 
og Rogaland. Det største problemet 

for oss nå er faktisk å få god, kvalifisert 
arbeidskraft.
Firmaet merket nedgangen i markedet 
for noen år siden, men kom seg greit 
igjennom. 
- Vi var så heldige å få solgt det meste 
av det vi hadde på Buland, og nå er det 
kun to eiendommer ledige. Vi holder 
på med et nytt felt nå, og håper på at 
vi skal opprettholde byggeaktivitetene 
på samme nivå som vi nå har, men da 
er det nødt til å skje noe i industrien 
for å sikre tilflytting. Likevel er det 
godt omløp på eiendom i distriktet.  
I tillegg til nybygg er det mange unge 
som fikser på gammelt. Dette til 
sammen gir god aktivitet i hele  
byggemarkedet, avslutter han.

Effektfull virkning med kontrastene sort-hvitt, 
og alle detaljene kommer godt fram

Både Kari og hundene trives i 
det nye huset. Her i stua

DITT VAKRESTE MØBEL ?
Trappen er kanskje det viktigste møbelet 
i din bolig - en investering du vil ha glede 
av i mange år.  Foruten å ha en viktig funksjon 
i hjemmet ditt, er trappen en vesentlig del 
av interiøret. 

Trapperingen L-Trapp AS vil være den beste 
til å levere trappeløsningen som passer 
perfekt akkurat hjemme hos deg.

4790 Lillesand
Telefon:    37 26 98 00
E-post:     kontor@L-trapp.no
web:    www.l-trapp.no
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I Judith sitt kjøkken finnes det ikke overskap. Det er et bevisst valg. I stedet ble 
en hel vegg dekket med skuffeseksjoner og skap som går helt opp til taket. 
- Jeg liker helheten, sier Judith enkelt. 

Tekst og foto: Kari Mørk

For tretten år siden overtok Judith 
Hansen og familien et hus fra 70-tallet 
i Vanse. 
- Vi har brukt noen år på å pusse opp 
og fornye huset, og nå sto kjøkkenet 
for tur, forteller hun. 
- Vi har åpnet opp en vegg inn mot 
stua, og laget en spisestue som en sone 
mellom kjøkken og stue. 

Enhetlig inntrykk
Familien bestemte seg for et kjøkken 
fra den danske produsenten Aubo, og 
typen heter ”Venezia”, i hvitmalt ut-
førelse. Kjøkkenet har enkle, horisontale 
linjer, og det er rikelig plass i store, 
gode kolonialskuffer under benkeplatene. 
- For ikke å bryte helheten er både 
kjøleskapet og oppvaskmaskinen 
utstyrt med Venezia fronter. 

Utseende
Det var hovedsakelig de rene linjene 
og det enkle grepsfrie utseendet som 
avgjorde kjøkkenvalget for familien 
Hansen. 
Aubo har et bredt utvalg av skapdører/
fronter. De tilbyr glatte fronter både 
med og uten håndtak. Fronter med  
fyllinger leveres i to farger og flere 
tremønstre. De har standardløsninger 
på innredning av kjøkken fra den tyske 
kvalitetsleverandøren Blum, men  
løsningene er også veldig fleksible. 
Produsenten har et bearbeidings- 
verksted der kunden tilbys tilpassede 
løsninger for den enkeltes ønsker, sier 
Kaia Roal på Montér Lyngdal.  
Hos henne kan du få utarbeidet et 
utforpliktende tilbud med 3D  
fargetegninger som inneholder  
kreative innredningsforslag til  
konkurransedyktige priser.

Benkeplater
Nitti prosent av benkeplater som  
selges med Montérkjøkken, er  
produsert på Fibo-Trespo. 
- Også heltreplater, sier Kaia. 
- Men vi selger benkeplater i laminat, 

heltre, kompositt, Corian og stein. 
Smaken er forskjellig.
Hun forteller at det er flere ulike  
løsninger når oppvaskkummen skal 
monteres i benkeplata. Den kan enten 
underlimes, og da vises kanten av  
benkeplaten rundt hele vasken i topp. 
- Alternativ å sage hull og montere 
kummen ovenfra. Da får man en liten 
kant der vasken ligger oppå benken. 
Eller man kan planlime kummen i  
benken, og da blir overgangen mellom 
benk og kum helt plan. Igjen er det 
smak og behag som avgjør. 

Hvitevarer og 
veggbeskyttelse
Judith har valgt hvitevarer fra  
leverandører fra AEG og Husqvarna  

Elektrolux. Montér er forhandler av 
disse i tillegg til Zanussi, Whirlpool og 
Beha.

Hun har også valgt herdet klart glass 
som sprutvern på veggen over  
koketoppen. 
- Det er praktisk. Enten kan man la 
fargen på veggen vises gjennom glasset, 
eller man kan variere med for  
eksempel bakmalt glass, sotet glass 
eller for eksempel frostet glass, sier hun. 
- Mange velger fliser på veggen ved 
komfyren, skyter Kaia inn. 
- Og laminatplater er også veldig 
populært. De kan fås i mange ulike 
varianter, og er enkle å montere. 

Igjen: Smak og behag. Ta deg en tur til 
byggevarehuset og la deg inspirere av 
utstillinger, kataloger og fagfolk med 
bred erfaring og mange gode råd. 

Kjøkkenfornyelser
Kaia Roald sjekker 
skuffer og skinner

Judith Hansen (t.v.) er veldig godt fornøyd med det nye kjøkkenet. Her viser Kaia 
hvordan man kan bruke wokpanne på koketopper med glass uten å lage riper. 

Hele veggen er dekket med ensartede 
fronter for å gi en helhet. 

Nedsenket vask

Denne skjenken med samme fronter som 
kjøkkenet, er Judith sitt eget design.
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Velg en ytterdør fra JELD-WEN og 
skap ditt eget inngangsparti som passer din stil.

Besøk www.jeld-wen.no. 
La deg bli inspirert av vår dørverden.

Digits Prisma Pulse Square Lilly Cifro

LA DIN YTTERDØR 
VISE HVEM DU ER.

www.jeld-wen.no

Nedsenket vask
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Tekst og foto: Kari Mørk

- Det har blitt veldig bra, sier Jan 
Richard Johannessen i Lista Bygg. 
- Bygget er funksjonelt i forhold til 
formålet, og byggherren har sagt seg 
fornøyd med sluttresultatet. 
En vrimlegang med glasstak binder 
byggene sammen, og utgjør et høylaf-
tet rom med god romfølelse og fint lys. 
- Det er alltid en utfordring å koble 
sammen gammelt og nytt, men her 
gikk det veldig bra å forankre stålkon-
struksjonene til det gamle kirkebygget. 
Vi hadde nok ønsket å åpne opp for 
mer vindusflater ut mot sjøen, men det 
ble det ikke gitt tillatelse til. 

I første etasje er det, foruten vrimle-
gangen med sitteplasser og et eget 
kontor til presten, også toalettanlegg 
og en kjøkkenavdeling med et stort 
møterom med plass til mange. Gulvene 
er flislagte, og den ene langveggen i 
tilbygget utgjør det som før var ytter-
vegg i kapellet. 
- I denne veggen er alt beholdt som 
det var – både vinduer og kledning – 
men vi har satt inn en dobbeltdør med 
direkte tilgang til kapellet. 

I andre etasje er det et stort, lyst rom 
som er tenkt som aktivitetsrom for 
barn og unge. 
- Men det kan også lett gjøres om til et 
ekstra møterom om det er behov for 
det, påpeker Jan Richard.
- Bygget er forskriftsmessig bygget 
med universell utforming, det har en 
god varmepumpe med luft til vann 
oppvarming. 

Det har tatt ca 7 måneder å oppføre 
bygget, som er finansiert med egen-
andel fra Lista menighet og en del-
finansiering fra kommunen, samt lån og 
dugnadsarbeider. 

Fra brukersiden
Vi undres på om byggherren – Lista 
menighet – er fornøyd med resultatet, 
og spør byggekomiteens Ann Kristin 
Stave si noen ord om dette. 

- Som menighet er vi veldig glade for at 
bygget endelig er ferdig, forteller hun. 
- Selve byggeprosessen gikk raskt og 
helt i henhold til planen. Menigheten 

har i mange år drømt om å få bygd en 
«menighetssal» i tilknytning til kapellet. 
Vi hadde behov for litt mere tidsriktige 
lokaler til å drive menighetsarbeid i, og 
vi trengte et barne- og ungdomsrom 
og et sted hvor vi kan drikke kirke-
kaffe og slå av en prat. I tillegg trengte 
vi nye toaletter. Alt dette, pluss kjøk-
ken og et kontor har vi nå fått i 
Framtidsbygget. 

Det er nå direkte inngang fra kapellet 
og rett inn i Framtidsbygget. På enkelte 
gudstjenester kan barn og ungdom gå 
opp på loftet i andre etasje og ha sitt 
eget gudstjenesteopplegg der. 
- Etter gudstjenesten kan vi ha kirke-
kaffe i første etasje, og samtidig kan 
barna spille og kose seg oppe. Vi har 

også muligheter for å kjøre lyd og bilde 
fra kapellet over i Framtidsbygget. 

Arealplanleggingen er basert på de 
behov menigheten ser i dag og ut fra 
det menigheten ser nå av framtids-
behov. Totalt er Framtidsbygget ca 300 
kvadratmeter, inklusive andre etasje.
- Vi er veldig godt fornøyd med bygget. 
Vi har bare hatt det i bruk kort tid, 
men ut fra det vi opplever nå, dekker 
det vårt behov for å kunne drive  
trosopplæring og bygge fellesskap i 
menigheten. Vi gleder oss til å bruke 
bygget fremover.

Kvavikposten gratulerer Lista menighet 
med bygget!

Fornøyd byggmester, Jan Richard 
Johannessen i Lista Bygg

Framtidsbygg 
forener nytt 
og gammelt
Etter mange planer og langt tid har Lista menighet 
endelig fått sin storstue i direkte tilknytning til Vestbygda 
kapell. Etter at fylkeskonservatoren hadde sagt sitt og 
gjort noen endringer i de opprinnelige tegningene og noen 
tilpasninger i materialbruken i Framtidsbygget, kunne man 
gå i gang med og fullføre arbeidet med å reise bygget. 

Framtidsbygg ved Vestbygda kapell

Vrimlegangen har gode lysforhold og fine detaljer. Rommet i andre etasje er i første rekke beregnet på barn og unge

Plass til mange i møterommet
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Skjærgårdsparken Lister er et variert stykke natur- Norge. 
Skjærgårdsparken Lister strekker seg gjennom 
kommunene Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og 
Flekkefjord, og på strekningen fra vest for Spangereid 
til øst for Åna Sira finnes det nå nærmere 100 områder 
som nå er tilgjengelige for allmennheten.

Tekst og foto: Kari Mørk

Karl Igland har hatt jobben som pro-
sjektkoordinator for Skjærgårdsparken 
Lister – et prosjekt som etter planen 
skulle ha utløpt i 2013.
- Men vi har fremdeles midler som har 
blitt omdisponert innen prosjektet, og 
vi regner med at vi kommer til å  
fortsette et godt stykke ut i neste år 
også, forteller Karl. 
- Foreløpig har vi brukt om lag 20  
millioner statlige kroner, og vi har fått 
til mye bra for de pengene. 

Skjærgårdstjenesten
To mann sysselsettes hele sommerhal-
våret i Skjærgårdstjenesten, som er et 
samarbeid mellom Statens Naturoppsyn 
og kystkommunene i Lister.
- I sommerhalvåret er primær- 
oppgavene renovasjon, vedlikehold og 
skjøtsel av de offentlig eide frilufts-
områdene langs kysten vår. I tillegg 
driver de informasjonsarbeid og jobber 
med å skape gode holdninger blant  
brukerne av skjærgården, forklarer han. 
De driver også oppsynsoppgaver i 
naturvernområdene for SNO (Statens 
naturoppsyn). Det betyr blant annet at 
de kan melde i fra til politiet når de ser 
ulovlig fiske og slike ting. I vinter- 
halvåret er disse to ansatt med  
oppgaver i kommunen.

Naturperler 
Skjærgårdsparken Lister har laget og 
satt i stand en rekke perlepunkter for 
brukere både fra landsiden og fra 
vannsiden langs kysten. 

- I tillegg til alle små og store  
prosjekter som vi har ferdigstillet,  
holder vi nå på med et større prosjekt 
på Feda, forteller Karl. 
- Her planlegger vi tilrettelegging for 
ulike aktiviteter. Vi har støpt en 300 
meter lang strandpromenade, og det 
er tilrettelagt en flott sandstrand. Her 
blir det også lekeapparater og flotte 
turmulighter. Og det er fine fiskemulig-
heter på Bines som ligger like ved 
Sande.
I faktaboksen nedenfor kan du se en 
kommunevis oversikt over de stedene 
som Skjærgårdsparken har tilrettelagt. 
De fleste har tilrettelagt tilgjengelighet.

Internett
- Vi har lagt mye arbeid ned i en  
nettside der vi gir en mengde nyttig 
informasjon, samtidig som publikum 
oppfordres til å gi oss alle typer  
tilbakemelding – enten de er fornøyd 
med stedene, eller de for eksempel 
har observert ting drivende i sjøen og 
som de mener vi bør se på. 

I tillegg til nyttig informasjon om 
Skjærgårdstjenesten, inneholder  
sidene oversikts- og detaljkart over de 
enkelte friområdene, turistinforma-
sjon, informasjon om skipstrafikken og 
en rekke annet. I tillegg finnes det et 
stort og rikholdig bildearkiv. 
- Jeg vil oppfordre folk til å bruke siden 
vår, sier Karl. 
- Den finnes på:
 www.sorlandskysten.no

Kystled Lister 
Skjærgårdsparken Lister samarbeider 
med et nytt prosjekt som kalles Lister 
Kystled.  
Lister Kystled er et samarbeid mellom 
Skjærgårdsparken Lister, Sørnorsk 
kystnatur og Lister Friluftsråd. 
Samarbeidet skal gi publikum en mulig-
het for å oppleve kystkultur og natur 
på en skånsom og miljøvennlig måte.  
I tillegg skal Kystled Lister bidra til 
samarbeid mellom kommunale lag og 
foreninger som er opptatt av å fremme 
kystperlene. 
Det betyr – enkelt og greit – at nå vil 
du og jeg få anledning til å leie enkel 
overnatting på noen av de vakreste 
kystperlene vi har i Lister. 

Tina Bringslimark, leder i Lister 
Friluftsråd forteller at følgende over-
nattingssteder vil inngå i Kystled Lister 
i 2013:
- Flekkefjord - Gården Li på Hidraheia. 
Gården driftes av FOT, og kan nå leies 
gjennom Flekkefjord og Oplands 
Turistforening.  Det er også noen små 
hytter i Rasvåg og Kirkhamn på Hidra 
med 2-4 overnattingsplasser, og dette 
er et samarbeid med Hidra Velforening.  
- I Kvinesdal blir det et nytt bygg på 
Haugelandsstrand som skal åpnes i 
løpet av høsten 2013, og i alle fall er 
klart til sesongen 2014, sier hun.

I Farsund er det en hytte på Skarvøy, 
og her samarbeider vi med Farsund 
undervannsklubb. Lyngdal er det en 
hytte på Kjøpsøy i samarbeid med 
Sælør og Lista Kystlag

- Planen nå er å få en oppegående 
nettside for info om booking, pris, 
adkomst med mer innen 1. juli 2013, 
forteller Tina Bringlimark. 

FAKTA 
– PLASSER TIL BRUK 
FOR ALLMENNHETEN 
LYNGdAL KOMMUNE
Dampskipbrygga på Kvalsvik, 
Kjeholmen og Bjørga, 
Hausvikodden, Bådnes, Sutnøy, 
Kjøpsøy, Sølør, Langevågen, Revøy, 
Værvoien, Lundegård, Førøyene, 
Epledal, Paradis, Kvavistranden, 
Skrelistrand, Bjørnesodden, 
Korshamn, Lyngdal hamn.

FARSUNd KOMMUNE
Sandvikstrand, Sigersvoll, Varnes, 
Bausjesanden, Havika, 
Lomsesanden/Einarsnes, Saltråk, 
Færøy, Østre Kavlen, Paradisbukta, 
Prestøy, Skjolnes, Langøy vest, 
Langøy nordøst, Langøy turvei, 
Bugdøy, Skarvøy, Ullerøy, Vikelen 
med holmer, Røssevika, Svinnes, 
Listeid, Åpta, Møllebukta, Farsund 
havn, Straumen, Borshavn.

KVINESdAL KOMMUNE
Sande, Bines, Fornesodden, 
Haugelandstrand, Tangen, 
Hålanstrand

FLEKKEFJORd KOMMUNE
Berefjord, Napp, Li, Kådøy og 
Lamøy, Prestøy og Narvøy, 
Dragøy, Laugøy, Husøy, Tarmevika, 
Torsøyene, Grønnes, Rauli, 
Flekkefjord havn, Rasvåg, 
Kirkehamn

www.sorlandskysten.no

Skjærgården 
for alle

Framtidsbygg ved Vestbygda kapell

Fra Paradisbukta i Farsund

Det er laget brygge på den lille øya ved Paradisøya

Tina Bringlimark, Friluftsrådet

Prosjektleder Karl Igland 
i Skjærgårdsparken

Store naturstein er brukt til å lage bru
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Lauvtre er in
Øydna Sagbruk produse-
rer og selger lauvtrepro-
dukter som gulv, panel, 
kledning og ikke minst 
spiler til himlinger og spi-
lepanel. 
- Det er riktig nok ingen 
nyheter i sortimentet i år 
i forhold til i fjor, sier dag-
lig leder Eivind Rosfjord 
hos Øydna.
- Men vi merker at pro-
dukter i ask har fått et 
oppsving. Vi selger både 
til offentlige bygg og til 
privatpersoner.

Når det gjelder lauvtregulv, er det fremdeles eik og ask 
som selger best, mens bjørk kommer som et greit tred-
jevalg. 
- Vi solgte bra på samtlige produkter på våren i år, sier 
Eivind.
- Blant annet har vi levert 12.000 løpemeter med spiler 
i ask til den nye ungdomsskolen i Lyngdal. Der har vi 
også levert topp på rekkverk og håndløpere til trappene 
– begge deler i ask.

Øydna sagbruk kjører nå med fem fast ansatte i produk-
sjon og ledelse på sagbruket i Audnedal. 

- I løpet av det siste året har vi dessverre mistet vår 
gode og trofaste medarbeider Arnfinn Sørland som har 
jobbet i Rosfjord-Gruppen siden 1973. Han døde i 

november etter en tids sykeleie. Han startet å jobbe hos 
oss da vi drev skogsarbeid, og har gjennom alle årene på 
Øydna Sagbruk vært en viktig person for bedriften.

Hvis du ønsker å vite mer om Øydna sagbruk og hvilke 
produkter de produserer, kan du besøke hjemmesiden 
på internett på adressen 
www.oydna.no

Øydna Sagbruk

Eivind Rosfjord Inge 
Hobbesland

Bjarne Vasland Eric Olav Senum Steven Eriksen

Daglig leder på Øydna 
Sagbruk, Eivind Rosfjord. 

Spilepanel i ask, Lyngdal Ungdomsskole

Gulv i eik, privat hjem

Kjøkkeninnredning og gulv i ask, privat hjem

Gulv i ask, privat hjem
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www.gilje.no

LÆ
RD

A
L

Individuell tilpasning!
.

Hvis du utnytter uteområdene riktig og setter 
 fantasien i gang, kan du få det like koselig ute som 

inne. Bruk de mulighetene du har til å lage et  
vakkert og innbydende uteareal.

Du har ideene - vi har produktene.  
Med produkter fra Asak Miljøstein skaper  

du et trivelig utemiljø. Ta en titt på våre nettsider  
og bli inspirert.

www.asak.no
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Overraskende kombinasjoner. Metropolmoter. 
Håndplukkede varer. Begrenset antall av hver. 
Dessuten butikkutsalg i kombinasjon med nettbutikker. 
Global trend, lokal mote. Velkommen til storbyen 
midt ute i distriktet. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Ja, vi tar inn moteklær og interiør fra 
New York, Paris, Milano, Amsterdam, 
London, København og Stockholm, 
forteller en smilende Silje Torsøe i 
Stella Shop i Lyngdal. 
- Vi tilbyr en urban opplevelse som 
mange av våre kunder er på jakt etter. 
En totalopplevelse på handel og  
service.  

Kundene
Men, hvem er målgruppen for livsstils-
butikken?
- Den bevisste kunden, svarer Silje 
enkelt. 
- Den kunden som vet hva hun vil ha, 
og som gjerne reiser et stykke for å 
finne det. 

Nesten som for å understreke utsag-
net, kommer en av de faste kundene 
inn i samme øyeblikk. Hun har reist fra 
Søgne til Lyngdal for å handle hos 
Stella Shop. 
- Det er så gøy her! Jeg finner alt jeg 
trenger, og slipper å reise til Oslo! sier 
hun entusiastisk, før hun forsvinner inn 
i prøverommet med et antall plagg 
som skal prøves. 
- Jeg tar ofte inn få eksemplarer av 
hvert, forklarer Silje. 
- På den måten får kunden antrekk 
som hun ikke risikerer å møte fire 
andre av rundt neste hjørne. Det er 
faktisk ganske mange som er bevisste 
på akkurat det - at dette skal være en 
nisjebutikk hvor du finner ting, klær og 

sko som ikke du finner alle andre  
steder. Vi har kunder fra Kristiansand 
til Rogaland, i tillegg til de som handler 
på nett og får varene tilsendt.

Inspirasjon og øyegodt
Butikken kunne likegodt vært i en  
bakgate i New York. Det er en enkel og 
rustikk måte, med detaljer som er 
valgt med omhu. Veggene er i betong, 
En H-bjelke i stål er synlig i taket, bak 
disken er det hengt opp noen bilder 
litt skjødesløst med tape rett på  
veggen. Ingenting er tilfeldig. 
- Vibeke Nissen Ballestad er interiør-
arkitekt, og har stått for innredning av 
butikken, sier Silje. 
- Vi er veldig fornøyd med resultatet. 
Vibeke jobber i butikken og tar interiør-
oppdrag ved siden av – derfor kan våre 
kunder også få god hjelp på interiør-
fronten.
Mens hun er opptatt med å yte  
kunden service, er det tid til å ta en 
runde i butikken og inspisere innhol-
det i hyller og kasser. Her blir kontras-
tene og spennet i vareutvalget svært 
tydelig. Her står oppvaskmiddel side 
om side med neglelakk. Her er rustikk 
snacks og trefjeler, karafler og mote-
klær, servietter og smykker i en fiffig 
blanding. Dessuten små gaveartikler, 
noe for ganen og litt møbler og lamper. 
Her er norske, skandinaviske og inter-
nasjonale merker. 

Vil du vite mer, finner du Stella Shop  
på Facebook og Instagram, eller du 
stikker innom i sentrum av Lyngdal.

Naturlig og økologisk
Heidi Håseth Rudjord driver livsstils-
butikken ”Rødt Sukker” i Farsund. 
Som svar på spørsmålet om hva hun 
legger i begrepet ”livsstilsbutikk”  
svarer hun at det for hennes del hand-
ler om det naturlige og det økologiske 
i kombinasjon med moter og høy  
kvalitet. 
- Jeg har et veldig fokus på kvalitet, 
uansett om et produkt er dyrt eller 
rimelig, forklarer hun. 

- Det er altså ikke primært fokus på 
merkevare her hos meg, men på å 
kunne gi kunden et valg og samtidig 
vite at produktet holder mål kvalitets-
messig, uansett pris. Dessuten har jeg 
den filosofien at det vi inntar og det vi 
påfører kroppen i form av hudpleie-
produkter, skal være naturlig. Om 
klærne ikke er det, så er det ikke så 
viktig. Det innvirker ikke på kroppen. 

Fra tøy til 
te og tapeter

Silje Torsøe (t.h.) i samtale med en kunde fra Søgne

Storbystil i butikken 
Stella Shop i Lyngdal

Innehaver Silje Torsøe viser 
litt av vårens trendfarger
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Nordisk og modent
Hun har holdt seg mye til leverandører 
fra Danmark og Nederland, og har tatt 
inn sminke i vareutvalget sitt. 
- Det er selvfølgelig fordi jeg også er 
utdannet makeup artist, sier hun. 
- Jeg holder meg mye til det danske 
merket Tromborg. Det er mineraler, og 
det er bedre enn tilsvarende produk-
ter fra USA. Dessuten har det danske 
en fargeskala som er tilpasset vår nor-
diske hud, og som ser mer naturlig ut.. 

Hun peker i hylla.

- Kroppspleieprodukter som dufter 
herlig. De inneholder ekte dufter, ikke 
estere, som er kjemisk framstilte  
dufter. Lukter det vanilje, så er det 
vanilje, understreker hun. 
Kundene hennes er voksne, kvinner fra 
25 og oppover. 
- Men mange er godt voksne også.  
Fra 65 til 80 år. Vi har jo selvsagt ingen 
øvre aldersgrense, og det ser ut til at 
den modne kvinnen liker å handle her. 
Service er sentralt. 

Geografisk er kundekretsen hos Rødt 
Sukker enten fra Rogalandsområdet, eller 
de er helt lokale fra Farsund og Lyngdal. 
- Trendbutikker kan kanskje skremme 
vekk noen kunder i første omgang 
fordi konseptet føles litt fremmed, 
men alle skal være klar over at vi også 
har ”brød og melk” varer – blant 
annet neglelakk, te og langbukser som 
selger seg selv på folkemunne mellom 
venninner. Her er noe for alle. 

Lokaler og oppstart
Noe av det første en legger merke til 
når en kommer inn hos Rødt Sukker, 
er butikkinnredningen. 

- Ja, jeg har tatt vare på det gamle, sier 
Heidi og smiler. 
- Her har det vært forretning i nesten 
80 år tidligere, og de siste førti årene 
har det vært gullsmedforregning.  
Jeg har beholdt den innredningen, for 
jeg synes den passer til mitt konsept. 
Det er fint, sekstitalls. 
Hun startet butikken sist i august i fjor, 
da markedet lå ganske lavt. 

- Når jeg har klart meg gjennom dette, 
så har jeg tro på at det kan bli noe.  
At kundene vil ha det jeg kan tilby. 
Dessuten er jeg glad for at vi er flere 
livsstilsbutikker som kan dra lasset 
sammen innenfor det samme  
geografiske området. Å ha litt ulike 
tilbud innen det samme konseptet kan 
gjøre det verd for en kunde å dra ut til 
distriktet for å få en helhetlig  
handleopplevelse, mener hun. 

Helhetlig livsstil
Ikke alle er klar over det, men  
trendene griper i hverandre når det 
gjelder hva vi har på oss og hva vi 
omgir oss med. Vi påvirkes, og det er 
designere som jobber daglig med å 
utvikle nye ting som vi skal bli opptatt 
av. 

Jorunn Åtland og Inga Johannessen fra 
Montér Farsund entrer Rødt Sukker 
med armene fulle av tapetprøver som 
skal vise dette. 
Damene har vært med på å bestemme 
fargene på veggene i butikken, og nå vil 
de vise at fargeskalaene fra klær og 
sminke går igjen i tapeter. 
- Det er to trender, påpeker Heidi og 
viser tapet mot tøy.
- Den ene er de skarpe, glade fargene 
fra sekstitallet som går igjen i tunikaer 
og tapeter. Den andre er de mer  
dempede fargene i lys grønn, lys blå og 
lys korall.

Inga og Jorunn kan slå opp på side 
etter side i sine tapetkataloger og 
bevise at påstanden holder mål:  
Når trenden skifter på de fargene  
vi ønsker å ha på oss, så skifter det 
også i de fargene vi ønsker å omgi  
oss med. 

Inga Johannessen fra Montér Farsund 
viser at trendene er like i tøy og tapeter

Innehaver Heidi 
Håseth Rudjord 
hos Rødt Sukker i 
Farsund viser 
kosmetikk fra 
Tromborg.

Jorunn Åtland fra Montér Farsund viser at 
trendene gjenspeiles mellom klær og interiør

Trenddiskusjon på tvers av varegruppene: 
Heidi med Jorunn og Inga fra Montér Farsund
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Vi bygger i Lyngdal/Farsund-regionen:

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

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

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

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
Fjordsynsveien 2 - Lyngdal

e-mail: trygaan@gmail.com

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

Mobil: 913 42 434

Tlf.: 38 39 00 93 - Fax: 38 39 00 92 - E-post: erik@hansen-bygg.no

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

Tlf 91 14 88 99

Tømrer
Arnt Pettersen as
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Huntonit Symfoni 
lasert Cappuccino

Huntonit Symfoni 
lasert Mocca

Huntonit 8 Fas 
hvitkalket Huntonit Symfoni 

lasert Frappe

fanta
stisk

sannsynligvis  verdens reneste

Shabby chic eller den industrielle looken? 
Vintage gir det rette utgangspunktet; hvitkalket 
kostemalt panelplate i 8 bords Fas og Huntonit 

5 bord Symfoni med lasert overflate i tre farger. 
Format:11x620x2390mm 

Walls2Paint
fra Forestia
Vink farvel til sparkel og pussestøv! 
Tidsbesparende produkt! Ferdig grunnet og 
tapetsert veggplate beregnet for maling. Unik 
låseprofil som gir en tilnærmet usynlig skjøt. 
Platene skrus og limes. 
Format: 12x620x2390/2600mm

Vintage fra Huntonit

2ingen fuging2kun maling

Colour collection fra Fibo-Trespo er en høyglanset fargerik 
løsning for et moderne, varig bad.  

Glem membran, gipsplater og arbeidsmengden flis krever.

Fibo-Trespo Veggpanel er lekkert, raskt å sette opp og en 
av de sikreste veggløsningene på markedet - godkjent i 
henhold til Våtromsnormen og er utviklet for å tåle direkte 
vannpåvirkning. Format:11x620x2400mm

Veggpanel fra Fibo-Trespo - 
med lekker og omfattende colour collection.  

For mer informasjon se fibo-trespo.no, 
forestia.no eller huntonit.no
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På Svenevik  i Lyngdal ligger et tilsynelatende gammelt 
hus med tilhørende løe og skjul, fint i et lite område med 
flere hus i omtrent samme stil. Men huset vi skal titte litt 
nærmere på er ikke gammelt selv om det ser sånn ut. 
Det er bygget splitter nytt i gammel stil.

Tekst og foto: Kari Mørk

Vi spør huseier Reinert Seland om 
historien bak dette spesielle  
prosjektet.
- Vel, dette er barndomshjemmet mitt, 
forklarer han.
- Jeg kom hit fra Epledalen som niåring 
sammen med familien min, og jeg  
vokste opp her. I alle år senere har jeg 
og min familie brukt stedet så mye 
som vi kan. For noen år siden brant 
hovedhuset ned, med alt inventar og 
arvegods fra flere dødsbo. Det var  
tragisk, men ingenting vi kan gjøre noe 
med. Vi holdt familieråd for å finne ut 
hva vi ønsket å gjøre. Resultatet var et 
unisont ønske om å bygge det opp så 
likt som mulig til det som hadde vært.

Totalt løft
De to gjenværende byggene på  
småbruket var tæret av tidens tann, og 
Reinert bestemte seg for å ta et solid 
løft også på dem.
- Både løa og vognskjulet var i dårlig 
stand. Sommeren før brannen hadde 
jeg hatt arkitekt Lars Vilsgaard fra 
Sandnes her for å se på mulighetene 
for restaurering av hovedbygningen, så 
heldigvis hadde vi originaltegningene til 
dette. Lars har veldig god greie på  
bygningshistorikk, og sammen med 
snekker Lars Risgård og byggmester 
Arne Pettersen hadde jeg et godt team 
til å ivareta de ønskene som jeg og min 
familie hadde.

Hovedhuset
Han forteller at huset er et gammelt 
Lastad-hus, og blant de første «ferdig-
husene» som ble masseprodusert.
- Men det var, som så mange andre 
steder, modernisert sent på 1960- 
tallet, med alt som da hørte til av  
husmorvinduer, vegg til vegg tepper, og 
plater med stormønstret tapet. Nå fikk 
vi sjansen til å sette det tilbake til det 
opprinnelige, og det er vi jo tross alt 
veldig glade for. Vi fant det ene  
dørbladet av den opprinnelige dob-
beltdøren ute på løa, og den dannet 
modell for den nye vi har satt inn i dag. 
Det er forresten en ganske vanlig  
dørmodell fra den tiden, sier han.

Selv om huset ser gammelt ut, er det 
selvsagt gjort om med moderne 
bekvemmeligheter. I tillegg til den 
restaurerte og vakre etasjeovnen i 
stua, har huset elektriske ovner og 
gulvvarme.
- Før tok det oss et døgn å varme opp, 
påpeker de.
- Selv om vi trivdes godt i huset sånn 
som det var da, er det deilig å komme 
til varmt hus og bare kunne regulere 
varmen raskt som vi vil ha det.

Stua og andre etasje er bygget likt som 
det opprinnelige, mens i resten av 
huset er det gjort noen små forandringer.
- Gangen og badet i det gamle har blitt 
til kjøkkenet i det nye, og kjøkkenet i 
det gamle har blitt spisestue i det nye, 
forteller Reinert.

- Fargene er valgt fargene i samråd 
med arkitekten.

Oppe og nede
I gangen smyger trappen seg opp til 
loftet med et lekkert rødmalt gelender 
mot de lyse veggene.
- Trappen er nesten identisk med den 
originale, bare trappestolpen er gjort 
litt større og kraftigere, forklarer  
huseieren.

- Oppe i gangen har vi fjernet to skap 
som tok plass og lys. Lys er for øvrig 
mye vektlagt i samtlige tre bygninger, 
og her har arkitekten hatt mange 
smarte og gode forslag.

Loftet har soverom med skap og hyller 
inn under skråtaket.
- Her var det tidligere store kott som 
var fulle av alt man ikke har oversikt 
over. Vi synes de nye løsningene er 
både fine og praktiske.

Med sans for 
det opprinnelige

Småbruket på Svenevik ser 
gammelt ut, men er det ikke.

Byggmester Arne Pettersen i lun 
samtale med byggherre 
Reinert Seland

Barnebarna trives og har tumleplass i løa.
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To trapper ned igjen havner man i et 
kjellerrom med diger peis og hellelagt 
gulv.
- Det var opprinnelig bare en halvkjel-
ler under huset. Midt på var det ei grue 
– sannsynlig vis en baksteovn – og det 
var lavt under taket. Resten var kryp-
kjeller. I og med at vi måtte bygge alt 
opp igjen, har vi hevet grunnmuren for 
å få full takhøyde.

Han viser tykkelsen på muren som 
syns godt rundt vinduene. Det er lagt 
ned mye godt arbeid på å få alt til å se 
gammelt ut: Betongveggene er  
slemmet grovt og malt hvite, vindus-
karmene heller innover slik som de 
gjorde i gamle gråsteinsmurer.

Løe og vognskjul
Uthusene har blitt annekser, men ser 
ut som de alltid har gjort fra utsiden.
- I vognskjulet var det garasje og plass 
til traktoren, forteller Reinert og viser 
hva det har blitt i dag: Et lite, men prak-
tisk oppholdssted med kjøkken, sove-
rom, bad og romslig stue i etasjen over.

Løa har også gjennomgått omfattende 
forandringer innvendig.
- Adkomsten under låvebrua er en 
veldig grei løsning, forteller Reinert.
- Her var det jo bare en gjennomgang 
under brua, mens nå har vi bygget det 
igjen og fått et vindfang med mange 
skap og god plass til å ta av seg på føt-
tene.

På kjøkkenet i løa er det en impone-
rende innretning – en lyssjakt med 
glass i toppen så man kan se rett opp i 
løetaket i etasjen over.
- Når sola treffer takvinduet i løa,  
sendes lyset helt ned i kjøkkenet. 
Dette rommet var for øvrig floren, 
med plass til kyra på begge sider, sier 
Reinert og viser retningen på båsene.
Skyvedørsløsningen som er brukt i 
kjøkkenet er plassbesparende, og er 
laget i beisa finerplater med fargefelter 
i knallgult som vises når dørene er lukket.
- Noe sånt hadde jeg aldri vært borti 
før, påpeker Arne Pettersen smilende.
- Men det har vært veldig moro å 
jobbe med noe utradisjonelt, selv om 
jeg må innrømme at jeg var noe  
skeptisk til å begynne med.

I overløa er det laget istand til at man 
kan dekke langbord og holde låvefest i 
en romslig halvdel av bygget.

- Den andre siden er forbeholdt bar-
nebarna. Her har de rikelig tumleplass 
å leke på og direkte adkomst gjennom 
en egen dør ut til tunet.

Vi spør Siri og Reinert Seland om hva 
de mener har vært viktig å tenke på 
underveis i byggeperioden.
- Det er viktig å bruke god tid og vite 
hva en ønsker å oppnå med det ferdige 
resultatet, svarer Reinert.

- Og kommunikasjon – god kommu-
nikasjon med arkitekter, byggmester 
og håndverkere, supplerer Siri.

Ungene har fått mange spennende 
steder å leke på småbruket

Gang og bad ble kjøkken

Kjøkkenet ble til spisestue

Stua er det rommet som er mest likt det som 
var i det opprinnelige huset
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Tekst og foto: Kari Mørk

- Bygget er fundamentert så det er ett 
hundre prosent stabilt, forklarer 
Margrethe Wold fra Lista fuglestasjon. 
- Stabiliteten er absolutt nødvendig på 
grunn av registrering av fugl. Hvis det 
er bevegelse i bygget innvirker det på 
teleskopet sånn at bildet blir utydelig 
og det blir vanskelig å se nøyaktig  
hvilken fugletype det er. 

Ristefritt
- Dette var ikke en vanlig A4-jobb, sier 
byggmester Arnfinn Johnsen. 
- Bygget er ikke stort, men 
det har innstøpte 
betongsøyler for å 
øke stabiliteten. 
Konstruksjonen 
bygger på 
mange måter 
opp til dette. 
Likevel skal 
rommet gi inn-
trykk av fint 
håndverk, kons-
truksjonen er delvis 
synlig, og det skal være 
pent å se på.
- I tillegg er det levegger på begge 
sider. De sørger for å brekke opp  
turbulensen og bidra til at det blir lunt 
og vindstille i selve bua, forklarer 
Margrethe.
- Det er også et hulrom under betong-
gulvet som bidrar til å motvirke det 
store trykket som vinden kan gi mot 
taket. Alt dette er testet ut på vind-
laboratoriet på Gaia Lista før det ble 
satt i verk her.  

Miljø og natur
Sjøfuglbua ligger like utenfor natur-
vernområdet, og dette har satt en 
rekke krav til utforming og material-
bruk. 
- Det ble lagt retningslinjer både for 

kulturminnevern og naturvern, så det 
måtte søkes om dispensasjon fra  
gjeldende regler, sier Margrethe. 
- Kledningen er Kebony-impregnert, 
og bua måtte være så lav at den ikke 
skal berøre utsikten fra området 
omkring fyret. Det siste var et klart 
krav fra Fylkeskonservatoren. 
Dessuten var det krav til universell 
tilrettelegging, derfor er det lagt en 
grusvei fram til bygget. 
- Inne er det brukt lutkalk for å gi 
rommet et lyst preg og dempe  
kontrastene mellom ute og inne,  
supplerer Arnfinn. 

- Det er jo ikke innlagt lys 
her, så dette gjør at det 

blir bedre forhold 
for fuglekikkere 

og andre besøk-
ende.

Motorvei
Med stoisk ro 
sitter fugle- 

kikker Geir 
Birkeland med et 

øye klistret til telesko-
pet, og med blokk og penn 

i hendene. Han observerer fuglelivet 
i tre høyder: I fjæra, rett over havflaten, 
og et stykke opp i lufta. Men jevne 
mellomrom noterer han på blokka. 
Han yter et stort bidrag til den daglige 
loggen ved fuglestasjonen, og på frivillig 
basis. 
- Vi hadde ei gammel bu her som vi 
først ikke ville gi fra oss, fordi vi var så 
fornøyd med den, forteller han. 
- Men denne tilsvarer jo forventingene 
til det nye. Den kommer nok til å bli 
mye brukt både av spesielt interes-
serte og av vanlige folk som er litt 
nysgjerrige på hva vi holder på med og 
hvordan fuglene ter seg. 

- Sjøfugltrekket som kommer forbi  
Listahalvøya er av internasjonal viktig-
het. Dette er hovedfartsåren for en 
stor del av trekkfuglene som kommer, 
og derfor kaller vi det bare ”Fuglenes 
E39”, forklarer Margrethe og smiler. 
- Det er registrert nesten 13.000 fugl 
fra sjøfuglbua mellom 15. mars og  
15. mai i år, fordelt på 89 arter. 

Den kalde våren har innvirket på  
fugletrekket på flere måter. 
- Fugl fra Europa har registrert at det 
er kaldt og for tidlig til å dra oppover, 
så de har ventet litt. Men fugl som 
kommer lenger sørfra har ikke hatt 
den samme muligheten til å registrere 
værforholdene nordover. Blant annet 
så vi at mange viper døde da de kom 
hit. De var avmagret fra før av, og da 
de kom var det tele i bakken sånn at 
de ikke fikk tak i den marken de pleier 
å hakke fram til føde. Nå håper vi at 
våren kommer.

Prosjektbetingelser
Det er sivilarkitekt Bjørn Berge ved 
Gaia Lista som har vært ansvarlig for 
utformingen av bygget i henhold til alle 
krav, og her var det mange hensyn å ta. 

Bjørn Berge gir oss en oversikt over 
hovedpunktene i prosjektbetingelsene.
 
For naturen og bygningsmiljøet:
- Bygningen skal ikke berøre utsikten 
fra det vernede fyrområdet.
- Små terrenginngrep.
- Oppførelse uten miljøgifter i materi-
aler, overflatebehandling og impreg-
nering. Således ingen utvasking av foru-
rensninger, og bygningen kan i prinsip-
pet kompostere på stedet uten at 
naturmiljøet belastes. 
Eksempel: bruk av utvendig Kebony-
impregnering som er basert på avfalls-
melasse, og innvendig behandling med 
kalklut og vegetabilske oljer.
 
For fuglekikkerne:
- Maksimal observasjonsbredde via en 
åpen spalte som er regulerbar 
med luker.

- Maksimal observasjonskvalitet selv 
under harde værforhold. Utforming 
for å avlede og kanalisere vind og regn, 
og tiltak for å utnytte trykkforskjeller 
og styre turbulenser ved hjelp av  
spoilere med mere.
- Reduserte vibrasjoner i strukturen 
med et golv av kraftig betongplate.
- Universell utforming for tilgang med 
rullestol
- Innvendig overflatebehandling som 
utnytter trevirkets varmetekniske 
egenskaper. Reduserer “kuldestråling” 
og kjennes lunere. 
 
For Fuglestasjonen:
- Lang levetid. Dimensjonert for  
maksimal værbelastning opp til orkan 
styrke.
- Lavt vedlikeholdsbehov ved bruk av 
særlig robuste konstruksjoner og 
materialer som betong og heltre. Ingen 
maling, lim, sparkler eller plastmateria-
ler. 

Stabile tilstander 
 i sjøfuglbua

Rett utenfor steingjerdet ved rullesteinstranden på Lista 
fyr, står det nå en nyoppført bu diskret plassert i terrenget. 
Spesiell utforming, spesiell kledning, spesiell bruk. 

Sjøfuglbua har fått en diskret plassering i terrenget

Margre Wold

Fornøyde begge to: Byggmester Arnfinn Johnsen og Margrethe Wold

Fuglekikker Geir Birkeland registrerer 
fugler i trekket
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Sjøfuglbua har fått en diskret plassering i terrenget

ØKNING MOT VEST
Tro det eller ei: Det er omsetningsøkning på Montér Vanse i år også. 
- Mest på proffsalget, men vi merker et stadig større trykk vestover, 
sier avdelingsleder Kenneth Frigstad. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Jeg vil påstå at det er veldig mye  
kontakt med folk vestfra, og mange 
rogalendinger som holder på med 
både renovering og nybygg. Her på 
Lista har det vært en økning i kjøp av 
eldre hus i stedet for nybygg av hytter. 
Vi mener det skyldes at mange av de 
gamle husene har en bedre nærhet til 
sjøen enn mange av de nye hyttene får.

Lokale tilpasninger
I byggevarehuset strever de stadig for 
å gjøre handelen så enkel og behagelig 
som mulig for kundene som kommer. 
Stikkort nå er ”lokale tilpasninger”. 
Kan det utdypes litt mer?
- Det handler om at vi har diskutert 
hva vi kan gjøre for å tilpasse oss lokale 
forhold. De ansatte er lydhøre for hva 
kundene etterspør og som ikke finnes 
på huset i øyeblikket, og ønskene note-
res ned. I neste omgang blir det bestilt 
inn for å komplettere vareutvalget. Det 
er faktisk ganske store lokale variasjo-
ner, selv mellom Rosfjord-Gruppens 
tre Montérbutikker, forklarer han. 

Ulikt sortiment
Det betyr at alle avdelingene har litt 
forskjellig varesortiment. Eksempelvis 
er det godt utvalg av fliser i Farsund, 
men ikke i Vanse. 

- Det er såpass kort avstand mellom 
avdelingene at vi ikke finner det  
hensiktsmessig å ha full utstilling og 
lager begge steder, sier Kenneth. 
- Farsund har fliser og kjøkkenutstil-
ling, vi har et bredt utvalg av parkett og 
Øydnaprodukter. Dessuten selger vi 
ganske mye tilhengere her, mens de 
ikke gjør det i Lyngdal. Vi har en god 
fungerende logistikk mellom våre tre 
varehus, og har stort sett det meste på 
lager til enhver tid. I praksis har vi det 
meste her og nå. 

VanseVelkommen til en 
hyggelig handel

Kenneth Frigstad
Avd. leder

Idar Ludvigsen
Lager

Tove M.Frigstad
Butikk

Monica Hægeland Belland
butikk

Arnt Petter Andreassen
Lager/salg byggevare

Endre Eilertsen
Salg byggevare

Inge Brekne
Sjåfør

Alf Quale 
Salg byggevare

Jan Tidemann Jørgensen 
Lager

Vi har ett stort utvalg i Isolerte stålporter,
treporter, garasjedører og Liftmaster portåpnere.

Tor Ove Sagstad
Butikk
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Nr Spørsmål, Hvilken påstand er riktig? H U B

01 H: Det har vært gullsmedforretning i lokalene til Rødt Sukker i 80 år før Heidi startet sin butikk. 

U: Det har vært drevet butikk i 40 år i lokalene til Rødt Sukker før Heidi startet sin butikk. 

B: Det har vært drevet forretningsvirksomhet i 80 år i lokalene til Rødt Sukker før 
Heidi startet sin butikk.

02 H: Hovedhuset på småbruket til Reinert Seland på Svenevik brant ned til grunnen og 
er bygget opp på nytt. 

U: Både hovedhuset og løa til Reinert Seland på Svenevik brant ned til grunnen og er 
bygget opp på nytt

B: Hovedhuset på småbruket til Reinert Seland på Svenevik brant ned til grunnen, 
mens uthuset lot seg restaurere etter brannen.

03 H: Kataloghus fra Østlandshus er en del av det nye tilbudet fra Rosfjord-Gruppens 
Montérbutikker etter november 2013

U: Kataloghus fra Vestlandshus er en del av det nye tilbudet fra Rosfjord-Gruppens 
Montérbutikker etter sommerferien 2013

B: Kataloghus fra Vestlandshus er en del av det nye tilbudet fra Rosfjord-Gruppens 
Montérbutikker etter november 2013  

04 H: Leveggene til Arnt Petter Andreassen er en del av sortimentet til Møre Outliving, og 
de må bare oljes en gang hvert femte år.

U: Leveggene til Arnt Petter Andreassen er en del av sortimentet til Møre Outliving, 
og de trenger ikke noe vedlikehold eller oljing

B: Leveggene til Arnt Petter Andreassen er en del av sortimentet til Talgø Outliving, og 
oljing er ikke påkrevet, men rent kosmetisk er det greit med en omgang olje ca 
hvert femte år.

05 H: Øydna Sagbruk har levert ca 12.000 løpemeter med spilepanel til den nye ung-
domsskolen i Lyngdal, og spilepanelet er i ask

U: Øydna Sagbruk har levert ca 12.000 løpemeter topprekke til den nye ungdoms-
skolen i Lyngdal, og topprekket er i ask

B: Øydna Sagbruk har levert ca 12.000 løpemeter med spilepanel til den nye ung-
domsskolen i Lyngdal, og spilepanelet er i eik

06 H: Skjærgårdsparken Lister strekker seg gjennom alle Listers kommuner: Farsund, 
Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord. 

U: Skjærgårdsparken Lister strekker seg gjennom Listers kystkommuner: Mandal, 
Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord

B: Skjærgårdsparken Lister strekker seg gjennom Listers fire kystkommuner: 
Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal

07 H: Geir Tønnessen hos Montér Farsund har fått 21 kvadratmeter rom med hylleplass 
til et bredt sortiment med skruer og festemidler til private kunder i butikken. 

U: Jan Arve Salvesen hos Montér Farsund har fått 21 kvadratmeter rom med hylleplass til 
et bredt sortiment med skruer og festemidler til den profesjonelle kunden i butikken. 

B: Jan Arve Salvesen hos Montér Farsund har fått 21 kvadratmeter rom med hylleplass 
til et bredt sortiment med skruer og festemidler til den private kunden i butikken  

08 H: Rosfjord-Gruppen består av følgende butikker og selskaper: Montér Lyngdal, 
Montér Farsund og Montér Vanse

U: Rosfjord-Gruppen består av følgende butikker og selskaper: Montér Farsund, Tools 
Farsund, Øydna Sagbruk, Montér Lyngdal, Montér Vanse og Rosfjord Eiendom

B: Rosfjord-Gruppen består av følgende butikker og selskaper: Rosfjord Eiendom, 
Montér Lyngdal, Montér Farsund, Tools Farsund og Montér Vanse

09 H: Den nye sjøfuglbua ved Lista fyr har vært underlagt strenge restriksjoner fra 
Sjøfartsverket, sånn at den ikke skulle stenge for utsikten fra fyrområdet

U: Den nye sjøfuglbua ved Lista fyr har vært underlagt strenge restriksjoner til miljø 
og natur, og er derfor kledd med Royalimpregnert virke. 

B: Den nye sjøfuglbua ved Lista fyr har vært underlagt strenge restriksjoner fra 
Fylkeskonservatoren med hensyn til beliggenheten i terrenget, så den ikke skulle 
stenge for utsikten fra fyrområdet

10 H: Terje Tjøtta er Tool Farsund – Lister Industriverktøy – sin sist ansatte, og han jobber 
omtrent halve tiden på utesalg. 

U: Terje Tjøtta er Tool Farsund – Lister Industriverktøy – sin sist ansatte, og han har 
overtatt jobben som daglig leder i butikken. 

B: Terje Tjøtta er Tool Farsund – Lister Industriverktøy – sin sist ansatte, og han har 
hovedansvaret for Hydroscand sine produkter i butikken

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 2013 
4575 Lyngdal

Isola Powertekk
Exclusive

Stort fargeutvalg i høyglans og matt.

Tilbehør i egne lakkerte Exclusive farger.

Sterke, sikre og vakre takpanner

www.isola.no

Tørre og sunne hus!

Powertekk Exclusive 125x175_Layout 1  22.05.13  08:48  Side 1

NYHET!

JOTUNSBESTE

DRYGOLIN - NORGES 
MEST SOLGTE MALING 
I OVER 50 år

DRYGOLIN - NORGES 
MEST SOLGTE MALING 
I OVER 50 årI Drygolinvær er det Drygolin som holder

Drygolin – Norges mest solgte maling i over 50 år
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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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Tekst og foto: Kari Mørk

Kvavikposten møter tømrerformann 
Øystein Baarøy for å få en omvisning. 
- Bygget totalt er på ca 4.500 kvadrat-
meter, forteller han.
- Inkludert i dette er ca 1.000 kvadrat-
meter gymnastikkhall som skal være 
til bruk for både ungdomsskolen og 
barneskolen.

I hallen oppleves det som om lyset 
flommer inn, selv om de eneste vindu-
ene er i det ene hjørnet. Det er mye 
materialvalget som gir inntrykket. 
- Gulvet er ask, veggene opp til 2,70 
meters høyde er brannimpregnert 
askefinér, og feltene med spilepanel er 
i heltre ask, forklarer Øystein.
- Brannimpregneringen er et krav i 
henhold til de tekniske spesifikasjonene, 
og impregneringen går et langt stykke 
inn i selve plata for å forhindre brann. 
Bak spilepanelet er veggen fóret ut for 
at ikke ståldragerne skulle syns midt i. 
Rett bak spilene ligger et lag med  
akustisk duk som skal dempe lyden 
som alltid vil oppstå i et rom som 
dette.

De store feltene med spilepanel kan 
sees som dekorflater. 
- Vi var litt skeptiske til hvor mye 
arbeid det skulle bli å montere alt,  
innrømmer Øystein.
- Men vi fikk alt kappet i ca-lengder, og 
vi fant et system på å kutte og skru 
spilene i korrekt avstand ved bruk av 
en mal for mellomrommene. Det gikk 
veldig bra, og vi er godt fornøyd med 

resultatet. Personlig synes jeg at farge-
sjatteringene i treverket i spilene gir et 
veldig fint uttrykk, og fargene er varme 
og gode.
Totalt leverte Øydna sagbruk ca 12.000 
løpemeter med spilepanel, så det har 
blitt noen kapp og noen skruer totalt i 
løpet av monteringsjobben. 

Noe av det som Øystein Baarøy er 
opptatt av når han viser rundt, er de 
store kontrastene som er brukt bevisst 
over hele bygget. 
- Se, sier han.
- Upussa betong som gir et veldig røft 
uttrykk, og sammen med dette det 
lyse treverket og de myke linjene i 
håndløperne langs trappene. Det 
samme med rekkverkene: Grove  
stålkonstruksjoner med lys ask og 
runde kanter på toppen.

Disse kontrastene er bevisste og  
gjennomført i hele bygget, både i  
vegger og innredning. Hvert  
klassetrinn har fått sin egen farge ved 
inngangen til klasserommene, og hver 
fargeflate er dekorert med dialektiske 
ord og uttrykk. 

- Det er Fibo Trespo som har levert 
disse platene, og bokstavene er frest 
inn i overflaten.

Det er mange fine detaljer å feste seg 
ved når en beveger seg rundt i det nye 
skolebygget, og alt virker planlagt ned 
til siste detalj. Her er undervisnings-
rom med touchboard som kan over-
føre alt fra tavla til elevenes pc-er, her 
er auditorium med god plass og farge-
rike sitteplasser, her er overlys som 
samtidig har en funksjon som brann-
glugger i fellesrommet, og der det er 
mulig er det brukt glass i vegger og 

dører for å sluse lyset lengst mulig inn 
i bygget. Elever og lærere har fått  
tildelt rom med egne, låsbare skap, og 
midt i bygget er en gedigen trapp med 
sitteplasser rett ved kantineskranken. 
Der kan elevene sitte og nyte maten, 
eller hvis det skal være spesielle  
tilstelninger som krever plass til flere 
enn i auditoriet. I det hele tatt: Et flott 
bygg!
Kvavikposten ønsker Lyngdal  
kommune og skolens lærere og elever 
til lykke med det nye bygget

Et ungdommens bygg
Det er ikke lett å skjule at 
det reiser seg et nytt 
ungdomsskolebygg 
sentralt i Lyngdal. 
Meningen er da heller 
ikke å gjemme det bort, 
for resultatet blir både 
moderne, funksjonelt og 
romslig når alt står 
ferdig i juni i år. 

FAKTA

Prosjektnavn:  Lyngdal ungdomsskole
Byggherre:  Lyngdal kommune
Arkitekt:  Vidar Myrnes asplan viak.
Entreprenør:  Kruse-Smith
Byggetid:  2 år

Spilekledning i ask er levert av Øydna sagbruk.
Brannimpregnert finér i ask er levert av Montér Lyngdal.

Tømrerformann Øystein Baarøy sjekker 
den nye gymhallen på Lyngdal 
ungdomsskole

Spilepanel og topprekke i ask
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Med Leca Lock går det så enkelt og så raskt 
at det kan bli vanskelig å stoppe i tide!

Annonse 125x175.indd   1 5/13/2013   1:44:53 PM

Alle priser er inkl. moms.

AVSTANDSMÅLER

Teng Tools T1424. Med bl.a. 10 
sekskantpiper, 4-13 mm, 
bits, skralle, forlenger m.m. 
Totalt 24 deler.
ART.NR. 167920107
NOBB 43900023

295,-

Ferax. Inneholder 2 x rett spor, 
2 x Ph-spor og 2 x Poz. 
ART.NR. 176010106  
NOBB 44572526

SKRUTREKKERSETT

99,-
Grunda. Av PVC, 25 meter.

ART.NR. 204400055  
NOBB  40941999 

SKJØTELEDNING

189,-

Robust, med 25 m gummikabel. 4 uttak, 
overbelastningsvern og selvstengende lokk. 
Godkjent for utendørs bruk.
ART.NR. 204402002  

NOBB 30975718

KABELTROMMEL

375,-
Gigant. Enkel surring til f.eks. takstativer, 
bilhengere og pickup-biler. LC 250 kg, 
25 mm polyesterbånd.
Lengde 0,3+4,7 m.
ART.NR. 181620105
NOBB 44189755

LASTSURRING

27,50

T 295 RC. Med ekstremt godt lys. Leveres 
med lader for 230 og 12V. Lysstyrke 200 
lumen. Rekkevidde intensiv 200 m. 
Driftstid 7 timer. Oppladingstid 7 timer.  
ART.NR. 529855066  
NOBB 44035195

LADBAR STAVLYKT
685,-

AVSTANDSMÅLER

FOR DEG SOM

JOBBER MED BYGG

189,-189,-

Ferax 2HP-O. Transportabel stempelkompressor med direkte 
drift. Beregnet for innendørs bruk til f.eks. renblåsing, 

sprøytelakkering, luftpåfylling m.m. Automatsikring. 
Fri avgitt luft 140 l/min. 

1,5 kW/2,0 hk.
ART.NR. 129190104

NOBB 28647600

KOMPRESSOR

  1.244,-

PIPENØKKELSETT 1/4”

Peltor G2000. Består av vernehjelm G2000 med 
UV-Indikator og rattjustering, hørselvern Peltor H31P3K alt. 
HTRXS7P3K (med FM-radio). Hjelmklokkene har arbeids-, 
lufte- og hvilestilling. Skogsvisir V4C i mattlakkert rustfritt 
stålnett for beskyttelse mot spon. Regnbeskyttelse GR3C av 
oljebestandig PVC-belagt nylon. Samsvarer med EN-standard. 
ART.NR. 466132065 
NOBB 46306294

SKOGSHJELMPAKKE
445,-

ForbruksmateriellArbeidsplassprodukterVerktøy & Maskiner

Limit 1045. Avstandsmåler med nøyaktig-
het på ±2 mm, selv på lange avstander. 
Måleområde 0,05-45 meter. Egnet for alle 
yrkesgrupper som raskt og pålitelig trenger å 
måle lengre avstander. Minne for de 2 siste 
målingene. 
Leveres med oppbevaringslomme, batterier og 
norsk bruksanvisning.
ART.NR. 178610051
NOBB 46316177 695,-
Limit 1001 HV. En horisontal og en vertikal linje. Den vertikale linjen 
strekker seg 115 grader i taket. Linjene kan betjenes separat eller 
sammen. Leveres med brakett, reflektortavle, 
myk veske, batterier og norsk manual.

TEKNISKE DATA:
Nivelleringsområde ± 3 °
Nøyaktighet ± 3 mm/10 m
Beskyttelsesklasse IP 54
Batteri 3 x AA
Driftstid 10 timer
ART.NR. 178620100
NOBB 44831973

KRYSSLASER

845,-

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

Spilepanel og topprekke i ask
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Bjørn Steinar Østensen med hydraulikkutstyret. 

Fritid med utsikt
Byggmester Rune Engesæth har hatt praktfull utsikt på 
jobben den siste tiden. Øverst i det nye hyttefeltet på 
Hausvik har han satt opp en hyttedrøm hvor man virkelig 
kan finne avkoblingsmuligheter.

Tekst og foto: Kari Mørk

- Jeg må jo si at dette er en fantastisk 
plass.  Når det er klarvær ser en over 
til Farsund og vel så det, forteller Rune. 
Ellers ser en langt til havs og kan følge 
skipstrafikken som går forbi i skipsleia.

Fritidsboligen har en stram funkisstil 
med mye rette linjer i flere ulike nivåer 
og høyder.
- Det har vært utfordrende men et 
veldig artig prosjekt å jobbe med. 
Mange spesielle og moderne løsninger. 
Innvendig er hele bygget i sparkla gips, 
og det sier seg selv at det krever litt 
ekstra både fra snekker og maler da 
det kun er lister på innvendige dører 
og gulv. 

Vi begynner øverst, i den såkalte 
”utsiktstua”. Den lever opp til navnet 
med sine doble glassdører ut mot  
takterrassen, og sitt store vindu mot 
vest. Hele rommet er fylt av lys. 
- På takterrassen skal det monteres en 
jacuzzi – et utendørs boblebad, og det 
blir rekkverk med glass for ikke å  
hindre utsikten.

På neste nivå ligger et lite fliselagt bad 
med dusj, og to soverom til husets 
ungdom. Også her er det lagt vekt på 
store vinduer, mye lys og god utsikt.  
På gulvene er det lagt eikeparkett, type 
Kährs Cotton, som er hvitlasert.
- Fordi det er et stykke over bakken, 
er det et sikkerhetsglass i ca en meters 
høyde utenfor vinduene. Det betyr at 
de innadslående vinduene kan åpnes 
helt opp for lufting uten at det er noen 
risiko, samtidig som utsikten bevares, 
forteller Rune. 

Enda en trapp ned kommer inngangen 
fra tunet. Også her er det lagt vekt på 
et luftig inntrykk. Rekkverket langs 
trappa har glassfelter, og gulvet her er 
fliselagt med varmekabler. I taket  
henger en lampe som sørger for  
spennende mønstre i hele rommet når 
lyset er tent. Ellers er det mye  
downlights både i tak og ned på veggen 
langs trappa.

Nederst, på bakkenivå, ligger hoved-
soverommet og hovedbadet ved siden 
av kjøkkenet og stua som har en åpen 
løsning og en fantastisk utsikt.
- Gulvet er støpt i svart betong med 

hvite steiner i, og slipt og polert. 
Under der er det varmekabler. 

Hytteeieren har valgt å sette inn ventila-
sjonsanlegg som har en varmegjenvin-
ning på rundt 85 prosent. I tillegg er 
det brukt vindtett duk på hele hytta 
utvendig. Det er også satt opp en spe-
siell kledning – accoya – som har en 

levetid på 50 år. Utvendig forekommer 
det heller ikke lister.

Det er ikke dørsviller i hytta, hvilket gir 
et helhetsuttrykk fra rom til rom. 
- Vinduene er såkalte ”Bioclean” – det 
vil si at de renser seg sjøl. Det kan 
trenges her i havgapet, avslutter  
byggmesteren. 

FAKTA
Byggmester: Rune Engesæth
Arkitekt: Odd Tore Naglestad i Lister Arkitektur 
 og Byggteknikk
Materialleveranse: Montér Lyngdal, med unntak av 
 ytterkledningen (Accoya)

Litt om Byggfirma Rune Engesæth
Byggfirma Rune Engesæth består av Byggmester Rune Engesæth 
som daglig leder og to ansatte. Tømrer Ronny Engesæth 
og (snart) tømrer Morten Salamonsen.

Vi driver med alt innen snekring. Det vil si nybygg, 
tilbygg og restaurering. For tiden holder vi på med diverse 
hytteprosjekt samt restaurering av eksisterende bygg 
rundt i lyngdalsregionen. 

Legg merke til den vegghengte peisen

Stue og kjøkken har åpen løsning med 
støpt gulv i svart, polert betong

Fritidshuset på Hausvik er preget av rene linjer, mye lys og storslagen utsikt
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Bjørn Steinar Østensen
Selger industriverktøy

Erik Lyngvåg Andreassen
Daglig leder

Terje Tjøtta
Selger industriverktøy

Utvidelse, 
utvalg og utstyr 
Tools Farsund, Lister Industriverktøy, har utvidet lokalene. 
Det gjorde de i fjor, og de er svært fornøyd med de ekstra 
150 kvadratmeterne i to etasjer, og det å ha lageret inne.

Tekst og foto: Kari Mørk

- Det gjør alt så mye enklere, sier 
Daglig leder Erik Lyngsvåg Andreassen. 
- Vi har fått plass til et større utvalg 
varer inne i butikken, og vi har fått 
armslag til å kunne jobbe optimalt. Vi 
fortsetter i samme positive trenden 
som tidligere, og vi har nok å gjøre, 
sier han fornøyd. 

Omrokkeringer
Erik Lyngsvåg Andreassen har vært 
daglig leder siden november i fjor, og 
det har kommet en ny mann med på 
laget: Terje Tjøtta. 
- Han er en god mann å ha med,  
konstaterer Erik. 
- Terje har mange års god bransje-
erfaring fra tidligere arbeidsplasser. 
- Jeg begynte 1. august 2012, forteller 
Terje. 
- Nå er jeg mye på utesalg, nesten 50 
prosent, og det er interessant. 
- Han er vårt ansikt utad, for å si det 
sånn, poengterer Erik. 
- Han knytter nye kunderelasjoner og 
pleier de vi allerede har. Han har åpna 

mange nye dører, hovedsakelig i 
Farsund og Lyngdal. 
Tools Farsund jobber fremdeles mot 
proffmarkedet; mot entreprenører og 
industri. 
- Vi leverer mye til mekanisk industri, 
også i Lyngdal. Lyngdal Mekaniske 
Verksted er kjøpt opp av Aker 
Solutions, og det har hatt en positiv 
effekt også for oss. Aker har ramme-
avtale med Tools, og det har gitt oss 
mye å gjøre. 

Hydraulikk
De satser på å øke aktiviteten på 
hydraulikkservice hos Tools Farsund 
også nå. 
- Vi har hatt utstyret en stund, men 
ikke markedsført det noe særlig før nå. 
Vi har stadig kunder som stikker 
innom fordi de har hatt et uhell med 
en hydraulikkslange som trenger å  
fikses fort, forklarer Bjørn Steinar 
Østensen. 
- For andre året på rad er vi blant topp 
tre på omsetningsøkning hos 
Hydroscand. Vårt daglige motto er at 
vi skal gjøre så godt vi kan, hver dag. 
Når vi også har bestrebet oss på å 
legge opp varelageret best mulig etter 
kundenes behov slik at de skal slippe 
leting og bestilling, så gir det oss  
fornøyde kunder, sier han. 

Han understreker at det ikke bare er 
de store, tunge industriaktørene som 
er kunder hos Tools Farsund. 
- Vi har eksempelvis bønder og fiskere 
blant kundene våre. Alle er jo velkomne, 
små eller store bedrifter. 

Mens Kvavikpostens utsendte er på 
plassen, kommer nettopp en sånn 
kunde inn. En av sjåførene hos Hansen 
Renovasjon trenger hastehjelp, og det 
får han av Bjørn Steinar. Ikke lenge 
etter kan sjåføren gå fornøyd ut av 

døren med ny slange til bilen, og et 
minimum av tidstap fordi han slapp å 
reise langt eller å vente lenge. 

Synergi
- Vi har et godt faglig miljø her, påpeker 
Erik Lyngsvåg Andreassen. 
- Vi har stor respekt for kollegers  
fagkunnskap. De dekker et bredt 
område og er en god støtte å ha. I  
tillegg har Rosfjord-Gruppen lagt vekt 
på at vi gjensidig skal serve kundenett-
verket vårt. Vi har en stor styrke med 
Montérbutikkene der, vi utfyller  
hverandre, avslutter han. 

Upåklagelig logistikk. Terje Tjøtta 
signerer for varemottak.

Samarbeid gir de beste resultatene – Bjørn Steinar Østensen 
legger siste hånd på en ny slange sammen med kunden.

Bjørn Steinar Østensen med hydraulikkutstyret. 
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Tekst og foto: Kari Mørk

Ok så langt. Men hvorfor skal ungdom 
og foreldre fra hele landet, fra 
Skandinavia og Europa, og kanskje til 
og med fra andre kontinenter være 
interessert i hva som foregår akkurat 
her, på Lista?
- Fordi vi har et godt konsept og et 
supert crew, påstår Daniel.
- Vi har plass nok, vi har et variert  
tilbud innen alle fire områdene vi til-
byr: Musikk & opptreden, Kunst & 
media, Actionsport og Cheerleading. Vi 
disponerer bygg som er godt egnet til 
dette også. Vi har en ny og stor skate-
hall, BMX løype, og egne bygg for hen-
holdsvis musikk og kunst. Det er faste 
dagsprogram med tilbud om 
workshops etter eget ønske, gjerne på 
kryss og tvers av den campen  
ungdommen har meldt seg på.

Ja vel. Hvorfor skal foreldre tørre å 
sende barna og ungdommene sine så 
langt for å gi dem en sommerferieopp-
levelse? Er det trygt?
- Opplegget er trygt. Vi tilbyr unge helt 
ned i 10-11-12 års alder – gjerne også 
de uten forkunnskap i det temaet de 
har valgt seg – å komme hit og få en 
skikkelig god sommeropplevelse. 
Instruktørene er profesjonelle, og vi 
har personell som er vant til å hanskes 
med barn og unge både med opplæ-
ring og på kvelds- og nattetid. Vi kjører 
fire ansatte pr 30 unge.

Greit. Da er vel dette en aktivitet for 
de som har litt mer penger enn andre, 
da?
- Nei, vi synes vi har lagt oss på et 
akseptabelt nivå, poengterer Daniel.
- Seks dager spekket med aktiviteter, 
høyt nivå på instruksjon, losji og kost 
for under fem tusen, det er ikke ille. 
Kvalitet koster, og amerikanere betaler 
mer enn dette i snitt. Dessuten inne-
holder dette tilbudet spennende ting 
som vi ikke er vant til her. Cheerleading, 
for eksempel. Det er kanskje ikke så 

mange som er klar over at det er en 
tøff sport som krever mye og gir mye. 
Cheerleading er prestasjonsbasert, og 
det handler om å gi publikum et godt 
show samtidig som utøverne presser 
seg til nye grenser.

Hva er din rolle oppi dette, Daniel?
- Jeg begynte som konsulent i forhold 
til musikkprogrammet. Nå er jeg inne 
på eiersiden, og jeg har lederansvar for 
administrasjon og videre utvikling av 
konseptet. Selv om de første tankene 
omkring et såpass stort opplegg kan-
skje kan virke fremmede for enkelte, 
og noen til og med kan være skeptiske, 
så ønsker vi å vise at dette har noe for 
seg. Vi jobber også for å få et opplegg 
for lokale ungdommer og for tilrei-
sende på dagsbesøk. Vi har et veldig 
godt nettverk i ryggen, og blant annet 
har vi hatt håndverkere på skateram-
peanlegget som er ivrige skatere sjøl 
og vet hvordan ting skal være. Hvis 
noen har lyst til å vite mer om oss, kan 
de besøke internettsiden vår på  
adressen
www.flipsidecamp.no

Setter Lista på kartet
En annen som har tro på konseptet, er 
byggmester Henning Tønnessen i 
Norges Eiendomsutvikling, som også 
er inne på eiersiden i Flipside.
- Å ja, jeg var skeptisk til å begynne 
med, sier han.
- Det var vanskelig å tro at noe så 
digert kunne ha livets rett her ute. 
Men når jeg ser på alle de flinke folka 
som er med her, og det enorme nett-
verket som de drar med seg, har jeg 
full tillitt til at dette skal bli en suksess. 
Mike Troxel, camplederen, har drevet 
med dette i mange, mange år, og han 
sier at dette blir Europas beste anlegg. 
Det er en attraksjon i seg sjøl.

Når en først satser i dette markedet 
må altså en satse stort, ellers blir det 
nesten som å slå på stortromma med 
et ni hulls golfanlegg for å trekke til seg 
folk fra hele kontinentet.

Denne forsommeren har Henning 
hendene fulle med å gjøre alt klart til 
åpning av Flipside, ved St.Hans tider.
- Vi ferdigstiller selvsagt ikke alt til 
åpninga i år. Vi satser på å bygge ut mer 
etter hvert, når vi vurderer hvilke 
behov som melder seg opp mot area-
ler og muligheter. I øyeblikket bygger vi 
i musikkhangaren, og vi oppgraderer 
de gamle millitærbrakkene til overnat-
ting. Det er god plass nå, ca 350 senge-
plasser bare i brakkene. I tillegg kan vi 
tilby alt fra camping til hotell, for 
eksempel for foreldre og foresatte 
som vil se hva som skjer.

Vi i Kvavikposten er nok ikke de 
eneste som er spent på hvordan det 
går, og vi stiller oss i køen av gratulan-
ter som ønsker Flipside med eiere og 
aktører lykke til!

Firedobbel sommerglede
Flipside – et verdensknutepunkt plassert ytterst på Lista i Vest-Agder i lille Norge? - Ja, sier Daniel Collett, leder for 
administrasjon og utvikling i Flipside-konseptet. - Vi satser stort, og vi tror det er riktig. Vår målgruppe omfatter også 
lokalbefolkningen, men i første rekke henvender vi oss til camp-ungdom fra hele Norge og Nord Europa. Modellen vår 
er basert på liknende opplegg i USA der fenomenet ”summercamp” er vanlig, innarbeidet og svært populært. 
Der er foreldrene veldig interessert i å kjøpe en kvalitetsuke til barna sine.

FAKTA

Eiere: Lista Flypark AS (Helge Mikalsen, Henning Tønnessen, m fl.), 
Indivita AS (Daniel Collett), BBSR (Mike Troxel), Noket AS (Reidar 
Jortveit), Marius Bjerketveit. Lars Erik Hafstad Olsen.

Tegnet av: Innendørs skateanlegg – Frank Coggins (Irland) fra «Ramp 
Riders»; Utendørs skateanlegg – David Jedda (Sverige), fra «Betongpark».

Campareale: 350 mål, inkludert skatehall, utendørs skateanlegg, 
go-cart bane, paintballbane, cheerleader-hall, musikk- og kunstbygg, 
sovesaler, hotell, spisesal, konsertanlegg, med mere.

Investeringsrammer: Flipside: 2 mill egenkapital, 2,8 mill lån; Lista 
Flypark i overkant av 5,5 mill.

Henning Tønnessen i Norges Eiendomsutvikling viser 
tegning over kommende anlegg på Flipside.

Daniel Collett (t.v.) og Mike Troxel ser 
fram til åpning 23. juni 2013
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Tekst og foto: Kari Mørk

- Gjennom jobb deltok jeg på et kurs 
om hageprodukter og impregnering, 
og mitt valg falt på Møretre. Jeg kan jo 
ikke gå god for ting som jeg ikke vet 
nok om, så det var greit å ha litt kunn-
skap i bunnen når jeg skulle vise dette 
til velforeninga. 

Etter å ha sett hva Arnt Petter hadde 
satt opp av levegger, gikk velforeninga 
inn for at alle skulle ha det likt, sånn at 
det ble et godt helhetsinntrykk på 
plassen. 

Men hvorfor akkurat disse leveggene?
- For det første på grunn av impregne-
ringa. De er Royalimpregnert, og det 
betyr at impregneringsolja er kokt inn 
i treverket. Det gir lang holdbarhet og 
lite veldikehold. I tillegg har vi brukt 
syrefaste skruer i monteringa, sånn at 

det ikke blir noe rust. Ett av kravene 
våre var at leveggene skulle tåle vær og 
vind, og nå har de stått gjennom både 
storm og uvær i halvannet år, og de ser 
fremdeles like fine ut. Hvis en er opp-
tatt av det rent kosmetiske, så kan en 
ta en runde med olje på leveggene 
hvert femte år eller så, men det er ikke 
påkrevet – kun for utseendet. 

Leveggene, og for Arnt Petter sin del 
også en del av utemøblene, hører til en 
serie som heter Talgø Outliving, og 
som omfatter en rekke produkter som 
skal gjøre det norske sommerhagelivet 
mer behagelig og lett å nyte. Produsent 
er MøreTre, en fabrikk i Talgøkonsernet. 

Hagemøbler, levegger og andre hage-
produkter fra Talgø Outliving og 
MøreTre selges hos Montérvarehusene 
i Rosfjord-Gruppen

Lunt i le med utsikt til Nordsjøen
I et nytt leilighetsbygg ved havna i Borhaug på Lista, er det noen gode naboer og ei velforening som har blitt sams og 
vel forente om at de vil ha et ensartet uttrykk på fellesarealet på toppterrassen. Arnt Petter Andreassen hos Montér 
Vanse fant fram til en løsning for egen del, og presenterte den for de andre. 

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

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
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Høye levegger fra MøreTre 
gir god ly på terrassen

Velforeningen har bestemt at alle skal bruke levegger fra samme 
leverandør ved fellesarealene. Det gir et fint helhetsinntrykk.

Arnt Petter Andreassen i 
avslappet samtale med 
nabo Reidar Zahl
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FarsundVelkommen til en 
hyggelig handel

Dag Rosfjord¨
avd. leder

Bjørn Breiland
butikk

Kjetil Tønnessen 
proffmarked

Jorunn Åtland
butikk

Jon Lundetræ
lager

Kim Bekkevik
lager

Steinar Berg 
butikk/salg byggevare

Jan Rune Undheim
Sjåfør

Nina Kolnes
butikk

Inga Johannessen
butikk

Jan Arve Salvesen 
butikk

Arve Jørgensen
lager

Hyggelige utsikter
Det er lite pessimisme å spore når vi entrer Montér Farsund og får avdelingsleder Dag Rosfjord i tale. Byggvarehuset er bygget både om og på for å 
optimalisere vareflyt og kundeservice, og kundene kommer i jevnt sig – både privatbrukere og profesjonelle. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Det tegner til å bli et bra år, sier Dag 
fornøyd.
- Både når det gjelder hus, hytter, 
påbygg og garasjer. Håndverkerne er 
fullbooket ut året og mere til. Det er 
for få fagfolk til å ta unna alle  
forespørsler. Det er nok fordi det er 
lagt ut flere felt, og fordi vi er så  
heldige å ha mange rogalendinger som 
både bygger nytt og kjøper gammelt 
som de pusser opp.

Nytt på huset
Det har skjedd ting «på huset» for 
Montér Farsund også. Det nye  
klimalageret er ferdigstillet, og gir mye 
bedre oversikt og kundevennlighet. 
- Her har vi lagt inn parkett og mye 
ferdigmalt til tak og vegg, for dette 
klimalageret er luftig og vi har kontroll 
på fuktigheten. Det står avfuktere og 
går hele nettene på dette kaldtlageret, 
forteller han.

I listverksrommet er det optimale  
forhold for lagring av listverk, og en 
annen del av lageret går nå under 
betegnelsen «Utebutikken». Her er nå 
alt innfestingsmateriell samlet og  
ordnet. «Innfestingsmateriell»? Det er 
spiker og skruer og sånne ting, det.  
På folkemunne kalles det nye rommet 
kun for «skruerommet».

- Vi har også bygget på 80 kvadrat-
meter varemottak. Dette gir oss langt 
bedre logistikk og totalt sett bedre 
vareflyt. Kundene har nå mulighet til å 
være langt mer sjølhjulpne enn før. 
Varesortimentet blir stadig større, og 
vi holder fokus på å stadig bli bedre på 
service, sier Dag.
- Sist, men ikke minst: Vi har oppgra-
dert lastebilparken og fått en ny bil 
med en lengre og bedre kran.

Forskriftsmessige 
utfordringer
Nye byggeforskrifter kommer stadig, 
og det krever en nitid oppdatering på 
produkter og lovverk.
- Mange av de nye produktene i  
varesortimentet er relatert til nytt 
regelverk, og vi forsøker å ligge i  
forkant hele tiden. Vi har et nært  
samarbeid med håndverkerne våre når 
det gjelder oppdatering, og på en  
byggmestersamling kan det fort bli 
borti hundre personer som stiller.  
Da bruker vi representanter fra våre 
dyktige leverandører til å holde kurs 
både for oss sjøl og håndverkerne.

Utviklinga i byggebransjen går altså 
rivende fort, og det skal noe til å holde 
seg oppdatert på en jevn strøm av nye 
produkter og forskrifter.
- Det er både spennende og lærerikt å 
holde fellesmøter med folk fra  

bransjen for å høre nytt. På den måten 
lærer vi av hverandre. Vi kunne ønske 
oss et fellesforum der alle kunne bidra 
fullt ut, sier Dag.

Framtid og trender
- Trenden peker mot mer og mer  
brukervennlig og vedlikeholdsfritt. Det 
kommer stadig nye produkter som 
«alle» kan bruke, også privatbrukeren. 
Det ser ut som om våre kunder er 
interessert i å se nye løsninger på ting, 
eksempelvis har det vært populært 
med betongstein som ser ut som  
skifer, og som har mange andre gode 
tilleggsegenskaper. Klikkmontering er 
enkelt og populært, og folk betaler 
mer for produkter som varer lenge. 
Dessuten vil vi ha det lettvint med 
vedlikehold og renhold: Tenk bare på 
hvor mye arbeid en sparer med  
selvrensglass, spesielt på høye hus med 
faste vinduer. Og UV-filter i glasset 
sparer møblene fra bleking i sola.

Som det nå er med et vell av nye  
produkttilbud og god etterspørsel 
både innen privat- og proffmarkedet 
ser Dag lyst på det:
- Vi frykter ikke framtida!

Arnt Tore Erichsen 
lagersjef

Avdelingsleder Dag Rosfjord bla bla bla
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-bilene

Inge Brekne Jan Rune UndheimPer EspelandRaymond Vilshammer Roar Aanensen

www.gilje.no
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Symbolet for
bærekraftig skogbruk

Individuell tilpasning!
Gilje vinduer gir deg alle mulighetene...

- Gilje vinduer gir bedre isolering med lavere U-verdi. 
- Lettere vedlikehold med vinduer kledd med aluminium!
- Vi leverer komplette vindus- og dørløsninger. 
- Punktlig levering er vår styrke.

Gilje vinduer, - et bærekraftig valg!
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- Den ene nittigradersvinkelen var hel-
ler ikke tegnet inn først, kommenterer 
byggmester Erik Bjørndal i Bjørndal 
Vedlikehold. 
- Men vi måtte ha den som utgangs-
punkt for å måle oss fram til alle de 
andre. 

Utfordringer og krav
Selv om vegger er skråstilte og vinkler 
er variable i huset – som på folke-
munne kalles for ”bunkershuset” – var 
det ikke dette som var de største 
utfordringene for byggmesteren. 
- Det begynte med at jeg fikk en tomt 
som ble skilt ut fra familiens eiendom, 
forklarer huseier Liv Siri.

- Vi satte oss ned, jeg og min nå avdøde 
mann Svein, og begynte å leke oss med 
tegninger. Vi satte kriterier. For det 

første ønsket vi å ha huset trukket så 
langt inntil veien som mulig for å frigi 
tomt i forkant av huset. For det andre 

Framside med utsikt, bakside med gul dør hos Liv Siri Jølle Skårdal

Med bølge i fronten 
og ryggen mot veien

Det er kanskje ikke så mange som kan 
skilte med at de har et hus som kun har 
en rett vinkel i konstruksjonen? Det kan 
Liv Siri Jølle Skårdal på Jølle på Lista. 
I tillegg er huset hennes plassert så fint i 
terrenget at det nesten ikke synes fra veien. 
Selv om veien så å si passerer 
takutstikket i bakkant. 

Runde linjer og mange, store vinduer 
– flott, men byggeteknisk utfordrende

I enden av bølgen sees annekset

Liv Siri i diskusjon med byggmester Erik Bjørndal Fargedetaljer på et av badene
En antikk lampe med munnblåste 
glass er prikken over i-en
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skulle alle oppholdsrom ha havutsikt. 
For det tredje ønsket vi at veggene 
enten skulle være rundet av, eller de 
skulle ikke stå vinkelrett på hverandre. 
For det fjerde ville vi definitivt ikke ha 
noen bærende søyler midt i oppholds-
rommene. Sist – men ikke minst – jeg 
er en sånn person som må ha lys. 
Masse lys! Jeg har ikke tenkt å sitte her 
i halvmørket og eldes og råtne på rot! 
sier hun og ler hjertelig. 

Mange runder
Det resulterte i mange runder med 
ulike arkitekter for å finne løsninger. 
Hesteskoform ble vurdert og forkas-
tet, men til slutt var resultatet klart. På 
papiret. 
- Det var en lang vei å gå for å få tilla-
telse til å bygge funkis i det gamle tre-
husmiljøet her på Jølle, sier Liv Siri 
ettertenksomt. 
- De fleste hadde nok tenkt seg at det 
skulle bli et tradisjonelt trehus med 
kvist, men det hadde ikke vi. Vi tenkte 
at det nok var en byggeskikk fra 
begynnelsen av nittenhundretallet, ja, 
men det skal jo finnes en byggeskikk 
fra 2011 også. Det var den vi ville ha. 
Funkis. Vi så ingen motsetninger i det, 
bare utfordringer på hvordan vi skulle 
få det til å passe sammen. Løsningen 
ble altså å legge bygget veldig lavt i ter-
renget for ikke å stjele utsikten fra 
noen, og jeg synes det har blitt riktig 
bra. 

Ovenfra og ned
Selv om det har vært mange nye og 
annerledes tanker som igjen har gitt 
faglige utfordringer, ser det ut som om 
brødrene Christian og Erik Bjørndal 
både har sovet godt om natten, og 
dessuten har løst utfordringene etter 
hvert som de har kommet.  
- Ingen søyler i stua betyr lange, solide 
dragere i taket, påpeker Christian. 
- Det var litt i overmål spennende da 
det sto seks trailere med dragere på 
utsiden her, og krana var plassert for å 
få dem på plass. Det snødde dagen før 
og dagen etter, men jammen gikk det 
ikke bra, det også. 

På grunn av kravene til plassering i ter-
renget har folkene i Bjørndal 
Vedlikehold vært nødt til å foreta 
beregninger i motsatt rekkefølge enn 
det som er vanlig. 
- Vi måtte forholde oss til hvor høyt 
taket hadde lov til å stikke opp over 
bakkenivå. Derfor måtte vi beregne fra 

taket og nedover til grunnen i stedet 
for den andre veien som er vanlig. Vi 
var litt spent på om vi måtte bore oss 
ned i grunnen med søyler for å få 
bæring, men heldig vis traff vi fjell alle-
rede med gravemaskinen. Når det 
gjelder bæring og søyler, så var det en 
stor utfordring at vinduene var tegnet 
inn så tett. Det gir små muligheter for 
bæring i vindusveggen. Dette har vi 
løst ved å legge en rad med søyler i 
gavlen på utsiden langs fasaden, forkla-
rer Erik. 

Oppdeling og 
sammenbinding
Det er mange detaljer i Liv Siri sitt hus 
som er både fascinerende og verd å ta 
en ekstra kikk på. Kjøkkenet har en 
åpen løsning mot stua. 
- De fleste har vel litt rot på kjøkkenet 
som de ikke ønsker at skal syns fra 
stua, mener hun. 
- Løsningen for oss ble å sette opp 
halvvegger og skjære til benkeplater i 
en form som gir mest mulig utnyttelse 
av plassen. På toppen og siden av halv-
veggene har vi valgt å bruke samme 
materialer som i gulvet. Det gir en hel-
het.

Ved inngangen er en halvvegg vridd 
noen grader for å åpne opp mot utsik-
ten i fronten av huset. 
- Jeg fikk noen urolige spørsmål fra 
rørleggeren som ville vite om jeg 
hadde borra ned feste til den veggen. 
Han tenkte vel på varmekablene. Men 
den er limt fast, kommenterer Erik 
tørt. 

Også tv og bøker har fått et eget 
avlukke. 
- Skjerm er fint, men man behøver ikke 
se den fra hele stua, kommenterer Liv 
Siri. 
Hun liker også å ha skap å sette vekk 
ting i. Det er store, rene flater i ”rom-
met under veien” på baksiden av huset. 
Her er dagslyset hentet inn via lyssylin-
dre som gir så godt lys at det ikke er 
nødvendig å bruke lampene på dagtid. 
- Lyssjaktene i kjøkkenet og stua er 
min egen idé, forteller hun. 
- Disse er kledd med speil som reflek-
terer dagslyset inn. 

Innsyn og blomstereng 
Foran huset, på hagesiden, ligger land-
skapet åpent ned mot sjøen i en prakt-
full utsikt. Hagen er skjermet ved at 
den er senket ned i landskapet, og i 

tillegg har Liv Siri plantet pil og andre 
vekster som skal gi ytterligere skjer-
ming. På det flate taket er det gress 
med blomstereng. 
- Men saltråk fra havet er det vanskelig 
å skjerme seg mot, påpeker hun.
- Vinduene er store med 3-lags glass, så 
de skjermer godt mot støy. Saltspruten 
spyler jeg av med lunkent vann. Det 
holder lenge. 

Resultatet av utbyggingen på tomta 
der det før sto en gammel garasje, må 
kunne sies å være svært vellykket. Liv 
Siri Jølle Skårdal har fått sitt drømme-
sted med masse lys, flott utsikt, usje-
nert, og så tilpasset i terrenget at det 
ikke kan være til ergrelse for noen – 
selv om det er funkis…

Erik Bjørndal viser 
peisen der glasset 
kan heves

Storslagen utsikt 
mot Hidra 
og havet

Liv Siri diskuterer med Christian Bjørndal, som har 
vært hovedansvarlig på tømrerarbeidene

Annekset er en enhet som 
er adskilt fra huset

I enden av bølgen sees annekset
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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 ROSENDAL HVIT 
180x150 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

LEVEGG UNIQUE
180x180 CM

BENKESETT FOR BARN RKC

BALLMÅL 
M/PRESISJONSTREKK

RENOVASJONSSKJULER 
ENKEL

BABYHUSKE 
RKC DE-LUX

2495,-

269,-

1490,-1995,-

699,-

1595,-

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

2890,-

1495,-1590,-

18490,-

1890,-2990,-

199,-

1790,-

499,-

599,-

999,-

249,-

79,-

99,-

LEVEGG 
RKC BERGEN 180X180 CM

595,-


