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Det er sommer og hektisk aktivitet i 
alle våre byggevarehus. Lastebilene går 
fulle ut til byggeplasser, til byggmestre, 
og til private husbyggere og hytte-
turister. 

Årets nyhet er vår overtakelse av 
Montér Kvinesdal og Montér 
Flekkefjord tidlig i vår. Med fem 
byggevarehus i Lister er vi godt rustet 
i konkurransen fremover. Kunder i 
Flekkefjord og Kvinesdal skal oppleve 
et bedre vareutvalg og raskere levering 
til minst like gode betingelser som før.

Det å implementere to nye butikker 
raskt er også krevende, både for de 
ansatte der vi overtar og for de 
ansatte i de butikkene vi har fra før. Vi 
opplever en stor positivitet og vil 
takke alle våre ansatte i de fem 
byggevarehusene for fleksibilitet og 
positiv holdning til vår utvidelse. Mye 
jobb gjenstår før alt er på plass, men vi 
er på god vei. 

Byggeaktiviteten er stor på denne 
tiden av året. I Lyngdal reises nå to 
større leilighetsbygg, både nær sjøen 
og i sentrum, og med Montér som 
byggevareleverandør. Disse kan du lese 
mer om i avisen. Vi gleder oss til å se 
ferdig resultatet! 

Byggmestrene lokalt ser optimistisk på 
fremtiden - det lover godt. Nasjonale 
tall spår 0-vekst i vår bransje, men vi 
tror på en liten vekst i Lister. Flere 
arbeidsplasser, attraktive tomter, gode 
fritidstilbud, og gode turistkommuner 
er svært viktige faktorer også i vår 
bransje. 

I vår region er det mange under-
leverandører til offshoreindustrien. 
Dette har skapt mange nye arbeids-
plasser de siste årene, og Tools Farsund 
viser fortsatt god utvikling som 
leverandør til mange av disse og til 
tradisjonelle industribedrifter. Sist høst 
ble ytterligere en person ansatt. Høy 
faglig kompetanse og høy servicegrad 
med kort leveringstid er vårt fokus. 

Vi vil også takke alle ansatte i våre 
Montérbutikker, Tools Farsund og 
Øydna Sagbruk for at de står på for 
våre kunder. 

Så ønsker vi alle våre kunder vel-
kommen innom til hyggelig fagprat. 
God sommer og god lesning!

Trond 
Rosfjord

Siv Rosfjord 
Loga
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Rosfjordgruppen 
består av Lyngdal Byggeforretning  

– Montér Lyngdal, Farsund, 
Flekkefjord, Vanse og Kvinesdal, samt 
Tools Lister Industriverktøy, Øydna 

Sagbruk og Rosfjord Eiendom.
For mer informasjon, se våre 

nettsider på 
www.rosfjordgruppen.no 

LYNGdAL:

Trond Rosfjord

Daglig leder

Mob. 90799686

trr@byggeforretning.no

FARSUNd:

Dag Rosfjord

Avdelingsleder

Mob. 90897687

dar@byggeforretning.no

 VANSE:

Kenneth Frigstad

Avdelingsleder

Mob. 90966662

kef@byggeforretning.no

FLEKKEFJORd: 

Bjørn Holm Hansen
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bhh@byggeforretning.no

KVINESdAL:

Olaf Søgård

Avdelingsleder
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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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LyngdaL
kvinesdaL

fLekkefjord

farsund
vanse

Vår lidenskap til faget har gjort oss til en betydelig aktør i trelastindustrien på Agder. Våre Montér-byggevarehus i Lyngdal, 
Farsund og Vanse har i flere år gjort det mulig for oss å tenke stort når vi bygger lager og henter inn sortimentet. Når vi nå 
også har fått Kvinesdal og Flekkefjord med i familien, gjør det oss enda mer tilgjengelige og solide. Slik kan våre kunder 
være trygge på at priser og utvalg er av det aller beste på markedet.

Rosfjordgruppen består nå av 5 firmaer innen byggevarehus, proffverktøy, sagbruk og eiendom. Totalt er vi 85 ansatte. 
Konsernet er heleid av familien Rosfjord, og vi er mange i familien som har vårt daglige virke i konsernet.

Derfor sier vi at Kjærligheten til trelasten overstiger alle andre laster 
- det skal du merke når du besøker oss - enten som privat- eller proffkunde

Velkommen i familien
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Arkitektene Andreas G. Gjertsen og 
Yashar Hanstad fra Tyin Tegnestue er 
godt kjente personer i fagmiljøet, ver-
den over. På seinsommeren 2013 sam-
let de en gjeng arkitektstudenter fra 
Norge og fra Mexico for å gjennom-
føre et prosjekt i samarbeid med 
Solveig Egeland. 

Fagforståelse
Det hele startet med at de holdt en 
forelesning på den største konferansen 
om arkitektur i Sør- Amerika.    
- I den sammenhengen var hovedfoku-
set på lokalsamfunnet og hva vi kan 
skape av utvikling der, sier Andreas.
- Å finne nye måter å leve på, men med 
lokal forankring. 
De utfordret de mexicanske studen-
tene til å søke på et vilkårlig prosjekt i 
Norge, og begrunne søknaden. 
- Vi ønsker å gi studentene noe hånd-
gripelig for at de skal få en annen for-
ståelse av faget, sier Yashar.
- En praktisk og løsningsorientert opp-
gave for å finne fram til pragmatisk 
kreativitet. Det betyr at studentene 
må være ydmyke og lære seg å høre på 
de som skal bygge og bruke. I tillegg vil 
et sånt prosjekt ha en sosial bærekraft 
i form av at studentene bygger nett-
verk og ser hensiktene både med 
dette og med prosjektet. I byggepro-
sessen både tilfører og fjerner vi ele-
menter, og i etterkant får vi en kon-
struktiv debatt omkring dette. Selve 

der-og-da-jobben betyr mindre. 
Det hører med til historien at arkitek-
tenes prosjekter starter med materia-
ler som er samlet inn, gitt eller funnet, 
og at de derfor begynner i motsatt 
ende av hva som er vanlig: 
Utgangspunktet er hva som finnes av 
materialer, og hvordan de kan brukes 
til det oppdraget som de har fått. I 
dette tilfellet et utsiktspunkt mot 
havet.

Møtende kulturer
At det har blitt et til tider voldsomt 
møte mellom kulturer, bekreftes av 
arkitektstudentene Hilde Nessa og 
Carlos Monir J. Fernandez Rafaelly. I en 
uformell samtale i lysthuset på Havika 
filosoferer de to litt om hvordan de 
opplever prosjektet. 
- Mexicanske arkitektstudenter får 
ikke praktisk opplæring, kommenterer 
Monir.
- Og der jeg kommer fra, bygger vi ikke 
med tre, men med stein og sement.
- Det er jo det samme her også, sier 
Hilde.
- Det blir litt sånn «Jeg tegner, du byg-
ger». Dette er derimot et totalpro-
sjekt hvor vi må bruke de materialene 
som finnes, og bruke dem som de er 
– ikke som du ønsker at de skal være. 
Vi må diskutere hele tiden. Hva passer 
best? Alle kan komme med idéer og 
forslag, men det er bare et forslag som 
kan vedtas. På denne måten blir det 
alles prosjekt, og det er moro å se at 
det stadig blir mer detaljert. Det er en 

svimlende bratt læringskurve i dette…
- Denne installasjonen respekterer 
miljøet omkring seg, og vi har lært mye 
både om sanddynene omkring og om 
praktisk arbeid. Blant annet har jeg 
målt plasseringen av 2.000 skruer som 
skulle stå tre millimeter fra kanten. 
- Gruppedynamikken er fantastisk, 
mener Hilde. 
- Vi har funnet våre plasser i gruppa alt 
etter hva vi er komfortable med. På 
den måten kan alle yte sitt beste. 

Monir ler litt.
- Det mexicanske teamet fikk ikke vite 
noe om oppdraget på forhånd. De 
stolte på meg da jeg sa at vi skulle 
oppleve noe fantastisk. Da de fikk vite 
at vi skulle til Norge, hadde de mange 
slags urealistiske tanker om «villmark» 
og tøffe vilkår. Vi må huske at mange av 
dem kommer fra en totalt forskjellig 
hverdag med sjåfør og tjenere og sånt. 
De fleste har aldri tatt i en klut eller 
laget mat. Men tilvenninga gikk bra. Vi 

Man tager, 
hvad Man haver
… og bruker det man får, kan en kanskje si om de 
studentprosjektene som Tyin Tegnestue har stått ansvarlige 
for flere steder i verden. Ett av disse verdensstedene ligger 
idyllisk til i et fredet område på Havik i Farsund. 

Praktfull utsikt over Havik fra utsiktspunktet 
som er en del av «Lyset på Lista»

Arkitektstudentene Hilde Nessa og Monir Fernandez er svært 
fornøyde med det de har lært og opplevd under workshopen

Arkitekt Yashar Hanstad fra Tyin Tegnestue
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glava.no

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 total-
leverandør i vår bransje. 
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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

Tradisjon for nyskaping

Ta kontakt med et av våre salgskontorer for gjennomgang 
av muligheter for mersalg eller tilleggsalg på våre produkter.

Det er vi som leverer 
husets øyne
Som standard får du:
• Støydemping
• Vakuum impregnering
• Varige produkter
• Energieff ektive produkter

www.nordan.no

sover og spiser godt, alle sammen!
- Nå ser vi fram til neste prosjekt, sier 
Hilde. 
- Det er snakk om at utvekslingen skal 
gå motsatt vei neste gang – til Mexico. 
Det ser jeg fram til. 
- Vi ser virkelig opp til arkitektene i 
Tyin Tegnestue som klarer å arrangere 
noe sånt som dette, avslutter Monir. 

Hvis du vil vite mer om Tyin Tegnestue 
og de mange fantastiske prosjektene 
deres, besøk dem på adressen http://
www.tyintegnestue.no/

Nesten ett år etter
- Utsiktspunktet har blitt formidabelt 
mye brukt, understreker Solveig Egeland 
nesten ett år etter ferdigstillelsen. 

- Tre hyttebøker er allerede utskrevet, 
og det har til og med vært feiret en 
julaften med champagne der. De hadde 
planlagt turen helt fra Sør-Afrika for å 
fri, og det ble «Ja!». 
At tre hyttebøker allerede er utskre-
vet, er en viktig informasjon til grunn-
eierene. 
- Det dokumenterer bruken av stedet, 
og vi er veldig interessert i hvilke tilba-
kemeldinger vi får. 

Hun er veldig imponert over velviljen 
fra lokalmiljøet. 
- Grunneierne stilte opp og laget mat 
hver dag til 20 personer i 20 dager. Jeg 
vet godt hva god mat er, og dette var i 
stjerneklasse: To varme måltider pr. 
dag, og nybakt kake hver dag klokka 
fem. Utrolig. Både arkitekter og stu-
denter var veldig imponerte. Prosjektet 
viste oss at vi har et nettverk av res-
surspersoner her ute på Havik, og det 
førte grunneierne nærmere hverandre. 
Naboen, «Trias/NaustBygg» stilte opp 
med utlån av kjøkken og verksted.
- Vi kunne bo der også, og de stilte 
absolutt alt til disposisjon – for en 
generøsitet! sier Solveig entusiastisk. 
Det er mange som ga bidrag: En rekke 
lokale bedrifter som ga materialer og 
byggevarer i gave, og offentlige instan-
ser som støttet økonomisk, blant 
andre Innovasjon Norge og Listerfondet. 
- Jeg har fått stor tro på workshop 
som metode og har veldig sans for det. 

Det fungerer utrolig bra, så jeg kom-
mer til å fortsette med dette i prosjek-
tene mine framover, avslutter hun. 
Følg henne i nye og spennende pro-
sjekter på http://www.solveigegeland.
no/
Avdelingsleder Dag Rosfjord ved 
Montér Farsund forklarer bakgrunnen 
for at byggevarehuset ville være med 
på å sponse prosjektet «Lyset på 
Lista»:
- Vi ønsket å være med på å bidra i 
dette prosjektet for å vise mulighetene 
ved å bygge med trematerialer i et 
kystnært, røft miljø, forklarer han. 

- Materialer og festemateriell får der 
vist hva de er gode for mot de enorme 
naturkreftene som kan herje på Lista. 
Vi ble også med for å vise muligheten 
for hvordan man på en grei måte kan 
tilpasse seg å bygge i naturen og være 
omgitt av naturen på alle kanter. På 
Havik er det flott utsikt til skog, strand 
og vann, og ikke minst kan man dra 
fordel av det fine lyset og vannspeilet 
man får når man kan bygge så nær 
sjøen. I dette prosjektet får man vist 
alle disse aspektene, påpeker Dag.  

Adkomst til utsiktspunktet er via en lang 
rampe som er lagt til rette i terrenget

Arkitekt Andreas G. Gjertsen fra Tyin Tegnestue
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Byforeninga vurderte flere kandidater, 
men valget falt raskt på det vakre 
huset som ligger litt tilbaketrukket i en 
terrassehage rett ved brygga. 
- Huset er bygget ca. 1876, forteller 
Elin, som for øvrig er godt kjent i 
bybildet hver sommer som den 
rødkledte vekteren. 
- Det var vår oldefar, Torkild Lundegaard 
som i sin tid kjøpte huset med en del 
tilhørende jord omkring. Etter dette 
overtok vår bestefar, Arthur, huset. 
Neste generasjon overtok i 1974, og 
det var våre foreldre Astrid og Torkild 
Lundegaard. I flere generasjoner har 
det derfor vært mange i familien som 
har hatt – og har – et nært forhold til 
huset, sier Elin L. Salvesen.
Foreldrene forsøkte å ta vare på alt, 
sånn at det skulle være mest mulig likt 
det opprinnelige, bortsett fra noen 
forandringer som ble gjort på midten 
av 1970-tallet. 
- Da ble kjøkkenet flyttet ut i tilbygget 
på baksiden av huset, og noen 
innvendige vegger ble satt opp mens 
andre ble tatt ned. Dette ble gjort for 
å tilpasse huset til den måten våre 
foreldre ønsket å bruke det på, og det 

handlet om mer moderne fasiliteter 
som større bad, gjestetoalett, og 
enklere adkomst både til loft og kjeller. 
Rommene i huset taler for seg selv. 
Vinduene mot sjøen slipper inn mye 
godt lys i stua, og innredningen er i det 
store og det hele holdt i gammel stil. 
- Å ja, sier Elin. 
- Vi vet hvor hver enkelt ting i hus, 
uthus og hage stammer ifra. Stort og 
smått har en historie, og den ønsker vi 
skal være en del av eiendommen både 
ute og inne.
Blant de tingene som Farsund 
Byforening har lagt vekt på, er at de to 
gamle verandaene som var på huset er 
skiftet ut med to nye som er helt 
identiske, og at det gamle stakittgjerdet 

som var tatt ned er satt opp på nytt 
igjen. 
- Portstolpene er nye og kopi av de 
gamle, viser Elin, - og muren som er 
bygget opp før, og er reparert etter en 
gammel skade. For meg og min bror – 
og resten av familien – har det vært 
viktig å beholde fasaden mot sjøen så 
opprinnelig som mulig, som et minne 
om gammel tid i Farsund, påpeker hun. 
- Også garasjebygget er satt opp så likt 
som mulig til den gamle bua som sto 
der. Å forandre på ting for forandringens 
skyld var aldri noe tema her. Så lenge 
ting fungerte og kunne brukes ble de 
bevart i sin originale stand, og kunne 
det forbedres, så ble det gjort i stedet 
for å skifte ut. 

Tomta rundt huset er i utgangspunktet 
bratt, men her finnes det murer og 
plener som til sammen danner en 
vakker gammel hage i terrasser. 
- Min mor sørget for å ta vare på de 
gamle moserosene til Farmor som 
«alltid» har vært her. Og de står her 
fremdeles, sier Elin fornøyd. 
Det gjør pæretreet også, og bak luka i 
hagen klukker den lille bekken som 
kommer ut under den øverste muren 
i hagen. Her er lassevis av sjarm, og – 
for å si det med Farsund Byforenings 
betegnelse: Huset er en perle. 

Midt i indrefileten
Det er slik Elin Salvesen 
betegner eiendommen, 
nesten på bryggekanten i 
Farsund. Styret i Farsund 
Byforening er tydeligvis 
enige, for de har gitt Elin og 
broren Arthur Lundegaard 
bygningsvernprisen for 
nennsom og tidsriktig 
oppussing av Havnegaten 13. 

Et staselig, gammelt skipperhus i 
en idyllisk hage i Farsund, har fått 
tilbake vakre bygningsdetaljer 

Utsikt mot havna og fjorden fra stuen i første etasje Elin Salvesen med medaljen som er bygningsvernprisen
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Det var røster for, og det var røster 
imot, og sånn vil det alltid være. Men 
når den nye barnehagen med sine to 
avdelinger og plass til 45 Hidra-barn 
står klar til innflytting i juni i år, kan det 
nok tenkes at ungene kan bli såre 
fornøyde når de inntar nybygget en 
gang utpå seinsommeren. 
- Barnehagen deler slipp med skolen, 
rett borte i veien, forklarer 
prosjektleder og tegner Karin Helen 
Skipø hos Hom AS i Flekkefjord. 
- Mye av læringa i barnehagen relaterer 
seg til sjøen. Det blir en del om båt og 
fiske, for eksempel. 
En kan forstå at barn på Hidra har 
behov for å lære seg sjøvett på alle 
måter, og da er det godt at dette 
kommer inn tidlig. Men utearealene 
rundt barnehagen legger også vekt på 
natur og skog. Over den nye muren 
som omrammer gårdsplassen med 

sandkasser og lekeapparater, er det er 
gresskledt li som leder opp i en liten 
skoglund. Det ser riktig innbydende ut 
og blir sikkert spennende å utforske.
Inne er det en avdeling for de små, og 
en for de større. Felles har de også et 
amfi der de blant annet kan sitte og se 
ting som vises på skjerm. 
- Den administrative delen av 
barnehagen ligger i andre etasje. Siden 
det er to etasjer, er vi pålagt å ha heis 
av hensyn til universell utforming, 
forklarer Karin. 
- Selv om behovet ikke er der i 
øyeblikket, er vi sikre på at vi kan møte 
det om det skulle oppstå en gang i 
framtida. 
Alle de nye forskriftene er fulgt, så her 
er eget teknisk rom, og her er 
ventilasjonsanlegg som krever at 
vinduer og dører i hovedsak holdes 
lukket. 
Men hva hvis noe skulle skje – hvordan 
kommer barn og ansatte ut?

- Ingen fare, sier Karin, og viser at 
vinduene på baksiden – de mot veien 
– skal fungere som rømningsvei med 
stige tilkoblet.
Det er lagt vekt på lys og utsikt over bukta 
langs hele den ene langveggen av bygget, 
mens den andre vender mot hovedveien 
og heia bak. Her finnes en egen, stor 
veranda med adkomst via rampe, og på 
denne siden blir det sandkasser og 
lekeapparater. Under verandaen er det 
eget vinterlagringsrom for båter og 
fiskeutstyr, og det er her barnas egen slipp 
er støpt helt ned i vannet. 
- Vi vet at det er noen som savner det 
gamle barnehagebygget, sier Karin 
ettertenksomt. 
- Men vi håper at det nye skal fungere 
godt og være til glede for mange i de 
kommende generasjonene. 
Vi lurer litt på temperaturen i 
byggemarkedet i Flekkefjord og omegn, 
sett med utbyggerøyne, og spør Pål 
Norli.

- Byggemarkedet har vært rolig den 
siste tiden, sier han. 
- Flere store leilighetsprosjekter er 
ferdigstilt, og byen har et overskudd av 
dyre, sentrumsnære leiligheter. Holm 
AS har derfor utviklet et prisgunstig 
leilighetsprosjekt sentralt i Flekkefjord 
sentrum, i samarbeid med Brødrene 
Ellingsen. Interessen har vært meget 
bra og vi forventer et bra salg når 
dette starter i juni og juli. 
Holm AS har spesialisert seg på litt 
større prosjekter fra offentlige og 
private utbyggere. Det er derfor 
unntaksvis de setter opp eneboliger. 
- Våre oppdrag kan være større nybygg, 
rehabilitering, kaier, broer, kraftverk og 
støttemurer. Med egen betongavdeling 
har vi mulighet til å påta oss det meste 
innen bygging, forklarer Pål. 

Det er klart det må være både sjønært og sjørelatert når en 
bygger ny barnehage på Hidra i Flekkefjord kommune. 
Det nye bygget speiler seg i bukta rett nedenfor – som også 
det gamle gjorde. Selv om det var et staselig, ett hundre år 
gammelt hus, ble det bestemt at det var mer rasjonelt å 
bygge nytt fra grunnen av enn å renovere. 

En barnehage med slipp

FAKTA OM BARNEHAGEN PÅ HIdRA:
Totalt areal BYA er 415 kvadratmeter og totalt BRA er 594 kvadratmeter
Areal for administrasjon er 140 kvadratmeter
«Fjære», avdelingen for de yngste, er på 113 kvadratmeter
«Flo», avdelingen for de eldste, er på 92,5 kvadratmeter
I tillegg har de 86 kvadratmeter med felles kjøkken, malerom, og Amfi for kultur- og medieformål.
Uteareal for lek og opphold er på 950 kvadratmeter, og den såkalte «naturlekeplassen er på ca. 1 mål.

FAKTA OM HOLM AS: 
Firmaet ble etablert i 1975 og runder dermed 40 år til neste år, og har 30 ansatte
Holm AS sitt nedslagsfelt er fra Egersund i vest, Sirdal i nord over til Kvinesdal, Lyngdal og Farsund i øst.
Pågående eller nettopp avslutta prosjekter:
- Hidra Barnehage
- Gyland Barnehage
- Tjørsvåg bofellesskap
Planlagte prosjekter:
- Frydenlund Leilighetsprosjekt 12 leiligheter i Flekkefjord
- Elvebredden Leilighetsprosjekt med to blokker av 12 leiligheter i Kvinesdal sentrum
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Tekst og foto: Kari Mørk

Butikken har vokst fra 
baby til voksen, fra å være 
barnetøybutikk til å bli 
livsstilsbutikk. 
- Dette er det tredje 
lokalet jeg har hatt siden 
jeg starta opp i februar 
2007, forteller en blid Silje 
D. Svela.
- For to år siden starta jeg 
nettbutikk ved siden av. 
LilleBille har en stor, fast 
kundekrets, allerede på 
nettbutikken også. 
Kundene kommer fra 
Stavanger, fra Oslo og 
Bergen, og selvsagt fra 
nærområdene her. En 
familie hadde til og med 
lagt opp ferien sin sånn at 
de kunne komme innom 
og handle, enda de bare 
hadde sett oss på facebook. 
Det er forresten mange 
som kommer hit for å 
handle i ferien sin. 

Nye medier
Silje mener at det ikke er nødvendig å 
bruke tradisjonell markedsføring 
lenger, det har hun testet ut for seg 
selv. 
- Jeg bruker facebook. Når det kommer 
inn nye varer tar jeg bilder og legger ut 
med det samme. Butikken har mange 
følgere på facebook, og jeg kan hele 
tiden holde oversikten over hvor 
mange som er innom og sjekker 
statusoppdateringene og gir «likes». 
Det fungerer glimrende som 
markedsføring og koster ikke stort. 
Men det tar tid å holde det oppdatert. 
Derfor har jeg nå ansatt Natalie. Det 
skal etter hvert gi meg den tiden jeg 
trenger til å utvikle nettbutikken for 
fullt og holde alt oppdatert. 
Natalie heter også Johnsen Espenes, og 

har vært ansatt siden august i fjor. Hun 
stortrives med både butikk og kunder. 

Vareutvalg
Men, interiør?
- Interiør er kommet for å bli, 
konstaterer Silje. 
- Vi hadde mange småbord og sidebord 
som stod utstilt, og også stuebord har 
kunder fått på bestilling. Større møbler 
tas inn på bestilling. 
Hun understreker at hun av prinsipp 
ikke selger produkter som allerede 
finnes i Flekkefjord. 
- Nei, vi går ikke i andres varer. 
Varesortimentet varieres hele tida, og 
jeg forsøker å fordele på antall merker. 
Det blir en del prøving og feiling, for 
det er lett å kjøpe inn for mye. 
Dessuten tar jeg mest inn varer som 
jeg sjøl liker, for jeg kan jo ikke stå her 
og lyve for kundene om hva som jeg 
synes er fint eller ikke, sier hun og ler. 

Julaften flere ganger i året
De ansatte er med på å ta inn varene 
til LilleBille. 
- Alle klær er håndplukket av meg på 
messer, den ansatte som er på jobb er 
med å tar ut mellomkolleksjonene de 
gangene leverandører kommer til 
butikken med dem. Noen 
mellomkolleksjoner reiser jeg også 
bort for å ta inn. Vi passer på å ikke ta 
inn mange eksemplarer av hver ting, så 
når det er tomt – vel, så er det tomt, 
sier Silje.
Når varene kommer er det som 
selveste julaften, selv om det skjer 
utenom jula. 
- Da har vi gleda oss lenge. Vi står og 
kikker i vinduet for å se om postbilen 
kommer, og når den gjør det, overfaller 
vi postbudet! Det er så moro med nye 
varer, sier hun litt unnskyldende. 
Når det gjelder klær, satser LilleBille på 
plagg som er laget for skandinaviske 
kropper. 

- Størrelse XXS til XL, mye svensk, 
dansk og norsk design. Vesker fra 
London og Berlin, og det meste av 
interiøret er fra Danmark, 
oppsummerer hun.  

LilleBille 
har i hylle
… og i skuffer og i skap, på knagger, i kroker og på gulvet. 
Det sjarmerende butikklokalet sentralt i Flekkefjord har 
litt av hvert å by på. Hva med en hengelampe med stor 
glasskuppel og fin farge? En leppestift? Eller kanskje et 
par sko eller et bord? Eller en pakke duftende te?

Silje D. Svela stortrives i 
jobben, og butikken LilleBille ble 
Gasellebedrift i 2013

Fine klær og kosmetikk må til!

Litt av hvert, ymse, diverse 
å finne på gulv og i hyller
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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

Christopher Gundersen
Butikk

Dag Birkeland
Proffsalg

Geir Tønnessen
Proffsalg

Sonja Lian
Regnskap 

Mariann Rosfjord
Kontor

Bjørn Arild Skaar
Regnskap

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

Jan Gletne 
Lager

Hanne Tollisen Torgersen
Butikk

Jan Tore Birkeland 
Lager

Veronica Tønnessen
Butikk

Trond Rosfjord
Daglig leder
Mob. 90799686
trr@byggeforretning.no
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Tekst og foto: Kari Mørk

- Hovedveien østfra kom ned i lia på 
andre siden av fjorden, forklarer Børge. 
- Derfra gikk det dampbåt hit, til 
Kvinesdal og til Flekkefjord. Det er 
derfor vi har dampskipskaia her, den 
hadde kapasitet til større båter. Men 
en skal ikke mye lenger opp i elva før 
det blir for grunt. 
Han byr på en rundtur langs smale, 
slingrete veier på begge elvebredder. 
- Fram til 1970-tallet var det et stadig 
større forfall her på Feda. Ingen hadde 
sansen for elva heller, så områdene 

omkring ble tatt dårlig vare på. Men i 
1991 var Feda med i kåringen om 
landets best bevarte tettsted, der 
Lyngør vant og Feda fikk 2. plassen. 
Folk hadde fått øynene opp for den 
idyllen som Feda er, og hus etter hus, 
båthus etter båthus ble restaurert og 
satt i stand. 
- Det henger plaketter med 
kommunens byggeskikkpris på ganske 
mange bygg her i området, 
kommenterer Børge lakonisk. 
Fra brua over elva kan han peke både 
oppover og nedover og vise prosjekter 

som han og Birkeland Bygg har hatt. 
Skipperhus, båthus, sjøbuer og nybygg. 
Med fundamentpilarene i vann og fint 
tilbaketrukken oppover i liene med 
storslagen utsikt over Fedafjorden. 
- Mange båthus og sjøbuer er omgjort 
til moderne leilighetsbygg. Noen er 
kjøpt opp av turister utenfra, noen 
leies ut, og noen er pusset opp av folk 
herfra. Det er bra med byggejobber 
her. Vi har 80 prosent av oppdragene i 
Feda, resten i Kvinesdal for øvrig, og 
noe i Flekkefjord, Lyngdal og Farsund. I 
øyeblikket har vi, i samarbeid med 

Feda Eiendom AS, byggeklare tomter 
til salgs i sentrum av Feda både for 
enebolig og tomannsbolig.  En av disse 
tomtene ved elva kan kjøpes med 
båtplass. Vi har også sikret oss andre 
områder på Feda som vi skal utvikle, 
men på grunn av at kommunedelplanen 
for Feda ikke ser ut til å bli ferdig, så 
må dessverre la disse ligge på vent 
inntil videre, kommenterer Børge.
- Vi begynner ikke før arealplanen/
kommunedelplanen fra Kvinesdal 
kommune foreligger klar. 

Om å bygge langs elva
Tømrer Børge Hansen i 
Birkeland Bygg har en 
hammer med i veldig mange 
prosjekter langs elva på 
Feda. Og i nærområdet for 
øvrig. Mange kjenner til Feda 
på grunn av Bøkkerbua og 
idyllen fra fjorden og opp 
langs elva. Men det er 
kanskje ikke så mange som 
vet at Feda i fordums tider 
var et sentralt knutepunkt 
mellom Kristiansand, 
Kvinesdal og Flekkefjord? 

FAKTA OM BIRKELANd BYGG
Børge Hansen i Birkeland Bygg er tømrer og daglig leder i Birkeland Bygg 
Firmaet ble etablert i 1994, og har nå 5 årsverk
I mai starter Birkeland Bygg på bygging av ny enebolig i Sandsåsen syd feltet, og starter opp byggingen av en 
tomannsbolig i sentrum så snart det er en kjøper til den ene boligdelen
Birkeland Bygg driver i omtrent halvt om halvt med nybygg og vedlikehold/restaurering

Idyller ved elva (bilde over og under), 
og Birkeland Bygg har vært med på 
å restaurere mange av dem.

Børge Hansen i Birkeland Bygg
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Velg en dør fra Swedoor JW og  

skap ditt eget inngangsparti som passer din stil.

Besøk www.swedoor.no  

La deg bli inspirert av vår dørverden.

www.swedoor.no
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Tekst og foto: Kari Mørk

Framover i tid, fordi de har gjort 
om og modernisert inne, bakover 
i tid fordi huset har fått et 
fasadeløft tilbake til det 
opprinnelige fra midten av 1870-
årene. 
- Huset har vært i slekta siden det 
ble bygget, og det ble totalrenovert 
av min far i perioden 1960-62, 
forteller Dagfinn. 
- Da ble det blant annet satt inn 
store vinduer som etter datidens 
begreper var moderne. Disse har 
vi fjernet, og de nye vinduene 
stemmer med slik det opprinnelig 
så ut. Hele fasaden har krevd 
godkjenning i alt fra materialbruk 
til at vinduene skulle ha kittfals. 
Huset var opprinnelig uten kvister, 
og vi har rett og slett snudd 
fasaden på det og bygget det opp 
med skråkvist, og bislaget er gjort 
større og rommer et lite toalett i 
tillegg til vindfanget. Det utvendige 
arbeidet er utført av en av øyas 
snekkere, Roy Østhus.
Ekteparet Ulland er godt fornøyd 

med resultatet, og det er forståelig: 
Utvendig viser resultatet mye 
snekkerglede og fine detaljer. 

Åpent inne
Innvendige arbeider er det 
byggmester Åge Jakobsen og Ole 
Petter Reistad som har stått for. 
Han er proffkunde hos Montér 
Flekkefjord som har 
materialleveranser fast til Hidra to 
ganger i uka. Åge regner seg som 
«øyfast» fordi han sjelden trenger 
å reise inn på fastlandet for å 
jobbe. Det er nok å gjøre på 
Hidra, og han har en finger med i 
spillet på de fleste husene innen 
synsvidde, og sikkert flere til. Som 
fagmann var han derfor et naturlig 
valg for Dagfinn Ulland. 
- Innvendig ble huset rett og slett 
«skrelt», forklarer Åge. 
- Alt ble fjernet, helt inn til originalt 
tømmer og bjelkelag. Det ble 
forsterket med ståldragere, og så 
kunne vi begynne å bygge det opp 
igjen. Dagfinn liker å ha ting i 
orden, så hvis vi kom over ting 
som vi hadde det minste tvil om, 

En plass på en øy i solen

På Hidra, med kirken som nærmeste nabo, har Erna og Dagfinn Ulland sørget for at Dagfinn sitt barndomshjem har 
fått et skikkelig løft, både framover og bakover i tid. 

Gemyttlig passiar mellom byggmester Åge 
Jakobsen (t.v.) og huseier Dagfinn Ulland
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fikk vi beskjed om å skifte det ut eller 
gjøre det bedre. Sånt blir det kvalitet 
av. 
Veggene mellom de opprinnelig små 
rommene er fjernet, og resultatet er et 
stort, vakkert allrom med en 
kjøkkenavdeling med rikelig benkeplass, 
spisebord med plass til 24 personer, 
arvede møbler, og lys. Masse godt 
dagslys inn gjennom alle de sju 
vinduene som vender i tre 
himmelretninger. 
Det er Erna som står for 
innredningsdetaljene, og hun har tatt 
noen fine grep med blanding av 
gammelt og nytt. Spisestuestolene er 
skimrende gjennomsiktige, og sikkert 
et veldig godt valg når det trengs så 
mange av dem for å få plass til alle. 
- Spisestuestolene er importert fra 
Italia, forteller hun. 

Utfordringer
Åge Jakobsen nekter ikke for at det er 
utfordringer når en skal gjøre såpass 
store endringer i gamle hus. 
- Trappa, sier han, - den brukte vi litt 
tid på å finne løsningen på. Og 

peisovnen. Og bjelkene i andre etasje. 
Men det løste seg. 
Ovenpå er badet utvidet og forbedret, 
og det er innredet soverom med 
skråtak. 
- Ikke så stort, men likevel luftig på 
grunn av den høyeste takhøyden, 
kommenterer Dagfinn. 
På baksiden av huset går en dør ut til 
en veranda på baksiden av huset. 
Gulvet er i sibirsk lerk, og skal gråne 
vakkert med tid og vær. 

Bua
Ved brygga ligger det neste 
oppussingsprosjektet, et båthus som 
skal kunne brukes til litt av hvert. Også 
her skiftes råte ut med nytt treverk 
både i bæring, kledning og inne, mens 
det som kan tas vare på får være. 
- Vi har ennå ikke bestemt hvordan alt 
skal være, verken i huset eller i 
båthuset, sier Dagfinn Ulland. 
- Nå skal vi bo oss inn en stund, så får 
vi se. Men i det store og det hele er vi 
fornøyde, svært fornøyde, avslutter 
han. 

Sjøbua er også under oppussing, og her blir 
mange gamle, vakre detaljer tatt vare på.

Vegger ble fjernet og rom åpnet opp for å 
slippe inn masse lys i stua

Lysbølge over bordet, nesten gjennomsiktige 
designstoler, lyse vegger, antikke detaljer – lekkert

Soverom med skråtak og spesielle vinduer
Som i gammel tid – snekkerglede i detaljene
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KvinesdalVelkommen til en 
hyggelig handel

Olaf Søgård
avdelingsleder

Lars Stian Egeland
lager

Jostein Wølstad
lager

Ann Katrin Sivertsen 
butikk

Viktor Søgård
lager

Opp og fram
Avdelingsleder Olaf Søgård på Montér Kvinesdal er en glad mann for tiden.  
- Å komme med i Rosfjordgruppen er et stort løft opp og fram på alle 
måter for oss. Vi har fått både et enklere faktureringssystem og et større 
varelager, og vi planlegger nyansettelser for å styrke 
kompetansen på byggfag på huset, sier han fornøyd.

Tekst og foto: Kari Mørk

Han mer enn 
antyder at det ikke 
var så lyse 
framtidsutsikter før 
Ros f jordgruppen 
kjøpte opp forret-
ningen i Kvinesdal. 
- Bare for å nevne 
noe av det, har vi 
nesten dobla omset-
ningen i mars i år i 
forhold til i fjor. Vi 
skriver gode tilbud 

nå, og ser nye markeder både innen 
kommunen og i Sirdal. Kundene våre gir 
oss gode tilbakemeldinger både på ser-
vice, orden og – ikke minst – logistikk. 
I alle fall i oppstartsfasen har avdelinge-
ne både i Kvinesdal og i Flekkefjord med 
seg en medarbeider fra enten Lyngdal 
eller Farsund/Vanse. 
- Det gir en god trygghet, sier Olaf.
- Vi har Ann Katrin Sivertsen her hos 
oss, og med initiativ og fagkunnskap har 
ho fått orden på hele butikken for oss. 
Det er veldig bra. Vi holder også på med 

å gjøre om ute, sånn at vi får bedre plass. 
Det er i det hele tatt en ny giv i alle ledd 
her. 
Det er stadig kunder innom både i 
butikken og på kontoret til Olaf mens 
Kvavikpostens utsendte er til stede. En 
ny erfaring av året i avdelingene både i 
øst og vest, er at de ansatte stadig må 
slå om til engelsk for å kommunisere 
med kundene. 
- Ja, her hos oss har vi mange utlendin-
ger. De er håndplukka og dyktige hånd-
verkere alle sammen. Vi har en polsk 
byggmester blant våre større kunder, og 
han er veldig kresen på arbeidskraften 
som han tar inn. Det er ingen som blir 
lenge der hvis ikke de er gode nok. 
Montér Kvinesdal er nok den minste i 
Montér-familien i Rosfjordgruppen, men 
de ser likevel optimistisk på framtida og 
– ikke minst – på alle fordelene som det 
er å ha flere, større varehus i ryggen. 
- Det som ikke finnes hos den ene i 
øyeblikket, finnes hos den andre, og 
bilene er konstant på veien til fordel for 
kundene våre, avslutter Olaf. 

Bjørn Morris Egenes
butikk

NYHET!

www.stryntrappa.no

KOMMER NY

Trappestudio i Lillesand

Gå inn på vår hjemmeside 
for modell info.

Olaf Søgård
Avdelingsleder
Mob. 90362203 
oso@byggeforretning.no
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Huntonit Symfoni 
lasert Cappuccino

Huntonit Symfoni 
lasert Mocca

Huntonit 8 Fas 
hvitkalket Huntonit Symfoni 

lasert Frappe

fantastisk

sannsynligvis  verdens reneste

Shabby chic eller den industrielle looken?            
Nyheter fra Huntonit. Lekre strukturerte plater, 

betong, vintage og hvitkalkede plater. Husk at 
Huntonit er verdens eneste ferdigbehandlede plater 
som anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.                                

For et sunt innemiljø. 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

ingen fuging,kun malingher malt i Muskatnøtt

Den nye Marcato kolleksjonen fra Fibo-Trespo er en helt ny komplett 
kolleksjon med trendy stort flismønster og supersmale fuger.  

Glem membran, gipsplater og arbeidsmengden flis krever.              
Fibo-Trespo panel gir deg det lekreste badet.

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 - 
ny lekker Marcato kolleksjon.  

Bli inspirert - se våre nye nettsider:
fibo-trespo.no, forestia.no eller huntonit.no
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Tekst: Kari Mørk

Noen har seks kvadratmeter balkong, 
andre har flerfoldige mål med grønne 
plener, bed og terrasser. Svært mange 
havner midt imellom disse to. 
Hovedsaken er at de fleste ønsker å få 
maksimalt ut av det de har, enten det 
gjelder hage, gårdsplass, terrasse eller 
balkong.  

Vi har blitt fortalt en stund nå, at vi 
skal ha med oss sofagruppene ut i 
hagen. Vi skal ha le for vinden og ly for 
regnet. Det er viktig å prøve å forlenge 
vår korte utesesong, og vi vil gjerne 
forlenge den uten at det betyr at vi 
skal holde på med vedlikehold store 
deler av tiden.  Det siste gjelder vel 
også så vel inne i huset som utenpå og 
rundt. 

Husk våre byggevarehus i Vanse, 
Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og 
Flekkefjord inneholder et bredt 
spekter av varer til utemiljø. Ta kontakt 
med oss for tips og råd om alt fra 
markiser og griller til belegningsstein, 
belysning og trevirke til terrasser og 
uterom.  Stort eller smått – vi hjelper 
deg med å finne din egen utemiljø-
drøm.

Vi lar bildene tale for seg selv og håper 
de inspirerer. 

Når det gjelder utemiljø er det så mange valgmuligheter at en nesten kan begynne med 
bare noen få, grunnleggende spørsmål: Hvor stort er arealet du skal lage utemiljø av? 
Hva liker du? Hvilke begrensninger finnes? Hvor mye penger vil du bruke på det?

UTE ER DET 
NYE INNE

Blomstersøyle «Elan» fra RKC

Simen Jørgenrud fra ASAK 
monterer belysning

«Gjør det selv» - lekker hagestue som 
huseier har satt opp selv
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Smart, fleksibelt og regulerbart 
med sideseil fra RKC

Fin og morsom gjerdeløsning 
der alt er laget i treverk

Belysning gir liv til hagen når mørket kommer. 
Her er et belysningsforslag fra ASAK
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Vi bygger i Lister 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

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

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

Lobben Bygg as
Postboks 9

4551 Farsund
Mob.: 97149534

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

Mandal – Farsund – Flekkefjord

VI TILBYR:
Handlaftede hus og hytter

Reisverk hus og hytter
Trapper inne og ute (stairman.no)

Kvalitet vinduer og dører
Tretjære og linolje produkter
ALT MED GODE PRISER!!!

Elar Meriloo - 4440 Tonstad,
mob: 41574825 - bygglaft@live.no - www.bygglaft.com

TØMRER

Åge Jakobsen
Hidra

Mob. 91384758
E-post  aajak@online.no
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Vi bygger i Lister regionen:

Postboks 130, 4575 Lyngdal
Telefon 38 34 37 50 - Telefaks 38 34 37 51
post@oydna.no - www.oydna.no

Eivind Rosfjord

Bjarne Vasland

Eric Olav Senum

Inge Hobbesland

Besøk oss på www.oydna.no

Badstuepanel og benkespiler i osp leder lite varme og svetter ikke 
harpiks, derfor kjennes treverket behagelig å berøre eller sitte på, 
selv om badstutemperaturen er høy

Eik er et hardt treslag med stor slitestyrke og et eksotisk utseende 
med vakker glans og markerte tegninger. Øydna Gulv i eik er heltre 
tvers igjennom, og kjennes varmt og behagelig å gå barfot på.

Bjørk er et hardt treslag som tåler mye og har en lys, gyllen farge 
og en vakker overflate. Øydna Gulv i bjørk er heltre tvers igjennom, 
og kjennes behagelig å gå på.

En spilevegg i lauvtre kan være et spennende alternativ til 
tradisjonell panel i interiøret. Spilene kan monteres på forskjellige 
måter for å oppnå ulike virkninger i mønster og skyggespill.
Øydna Spilepanel i eik gir god lyddemping.

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

TØMRER

Heiner Schacht
Mob. 91732829

E-post heine-sc@online.no

Moi Byggevare as
Geir Rusdal

Mob.48042685
E-post geir@moibygg.no

Holm as
Aril Holm - Pål Norli

Mob. 91343937 - 41460355
E-post aril@holmas.no

Thomas Gausdal
Mob.99577618
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Tekst og foto: Kari Mørk

- Det er spesielt her, ja, sier Kenneth 
Frigstad. 
Han er AMCAR-mann på sin hals, med 
flere skinnende doninger i garasjen hjemme. 
- Min bestefar reiste over til Amerika, 
sier han med utpreget uttale av 
«Amærika».
De sier ikke USA eller Statene, de som 
har tilknytning fra Norge og «over 

there».
- Amerika-begrepet innbefatter også 
Canada. Lista er stort på utvandring 
dit, og til sammen finnes det faktisk 
over fem millioner etterkommere av 
nordmenn der borte. Denne 
generasjonen, altså de som er voksne 
nå, er veldig stolte av sin herkomst, 
påpeker Kenneth. 
- Også foreldrene mine reiste til USA 
som unge, og mine besteforeldre flyttet 

etter da alle barna deres var 
over der, forteller han.
Kollega Jan Tidemann 
Jørgensen på Montér Vanse gir 
en liten sightseeing og er 
kjentmann, standsmessig i 
Cadillac. 
- Det er mange her i området 
som har tatt med seg 
byggeskikk og byggevarer hjem 
til Lista, forklarer han. 
- Selv om standardene derfra 
og hit er noe forskjellige både 
på mål og litt forskjellig, 
fungerer det fint. De 
amerikanske husene er bare 
tilpasset norsk klima og 
isolasjon.
Det var et kultursjokk for de 
som reiste over for å unnslippe 
fattigdommen i Sørvest-Norge 
på femtitallet. Å komme fra 
skrinn jord til stor by må ha 
fortonet seg som reneste 
eventyret. Men skulle det bli 
noe ut av det, krevde det hardt 
arbeid fra tidlig til sent. Og 
arbeide gjorde de.

Det er slettes ikke verst å cruise Listalandet. Mange i regionen kjenner godt til begrepet 
«Det amerikanske Lista» med sine store dollarglis, butikken «Trunken», 8th Avenue med 
Appartement no. 9, og «American festival Vanse - LAST WEEKEND IN JUNE!».

DET AMERIKANSKE LISTER

Avdelingsleder Kenneth Frigstad på Montér Vanse har en 
lidenskap for alt som har med Amerika å gjøre.

Jan Tidemann Jørgensen med amerikansk 
bil og amerikansk hus Jan Tidemann med datidas iPod 

– en hendig veske med 45-plater i vinyl



w w w . k v a v i k p o s t e n . n o S I D E  •  2 1

- Så kom de hjem igjen med penger. 
Noen med rene «blueprint» tegninger 
– altså byggetegninger på stensiler – av 
hus de ville bygge hjemme, forteller 
Tidemann. 
En rundtur på bare en liten time viser 
en stil som ikke akkurat bærer preg av 
verken kvist eller lafta vegger. Her er 
tak med «kina-vipp» i skjegget, her er 
store og brede piper som skal betjene 
flere peiser og ildsteder i huset, her er 
karnapper, aluminiumskledning, og den 
amerikanske ørna med sine utspilte 
vinger i ulike varianter montert på 
vegger og som dekorasjon ved huset. 

Ikke bare Lista, men Lister
Vestover i Lister finner vi Kvinesdal 
med minst like sterk tilknytning til 
Amerika som Lista har det. Cato 
Treland er bosatt på Øyesletta i 
Kvinesdal, og forteller at han er den 
yngste av tre brødre, og den eneste 
som ikke er født «over there».
- Derfor vokste jeg opp med annet 
etternavn enn brødrene mine, siden 
det der borte ikke går an å kalle seg 
Træland, som er vårt opprinnelige 
etternavn. Men jeg fiksa den saken i 
voksen alder, og nå har vi samme 
etternavn alle tre, sier han fornøyd og 
legger ut på tur for å vise en bit av det 
amerikanske Lister – godt skjult i 
skogen mellom fjellene på Gyland. Der 
bor broren Alvin med kona Bente. 
Alvin er en av de som har vært i 
Amerika og jobba som snekker. 
- I oppveksten hadde jeg vage minner 
der borte fra, mest fra bilder, og jeg 
ønska å komme meg over for å se 
hvordan alt var. At jeg var bilmekaniker 
av yrke var bare å glemme, for en 
tjente ikke mye på å skru bil der borte 
på den tida – på midten av 1970-tallet. 
Jeg omskolerte meg til snekker og dro 
av sted. Det gikk bra, og jeg holdt på i 
vel to år. Det er en fin måte å legge seg 
opp litt penger, om en har planer om å 
bygge noe her hjemme. 
Og «bygge noe», det har han gjort. Idet 
en intetanende ruller innover en smal 

og svingete grusvei, åpner landskapet 
seg opp ved et vann. Utsikt fra brua: En 
amerikansk ranch med bygningsmassen 
lett tilbaketrukket i det grønne. Fem 
mål tomt, flere bygg i forskjellige 
utbyggingsfaser, hester i innhegningen, 
for å nevne noe. 
- En hadde vel kanskje levd et litt 
roligere liv om en ikke hadde vært 
utstyrt med sånn stor fantasi, filosoferer 
Alvin og ser utover det han har bygget 
opp, mye etter ideer og innfall.
- Men, sett fra den andre sida, så har 
det vært moro også. Dessuten har jeg 
lagt vekt på mest mulig vedlikeholdsfritt. 
Rust, for eksempel, er en del av sjarmen 
så lenge det ikke ruster opp og blir 
farlig eller stygt, og det tar veldig lang 
tid, sier han og viser bølgeblikktaket 
over bua og smia borte ved hestene. 
Den andre bygningsmassen bærer lite 
preg av rust, for å si det sånn. Hvitmalte 
murer, søyleganger, en uteplass under 

et åttekanta tak, steintrapper, grønne 
plener, krukker med blomster. Over alt 
er det noe fint eller godt for øyet å se på. 
- Det er kona som er vedlike-
holdsansvarlig, sier han med et smil. 
- Men det blir ikke så overveldende 
mye av det. En skal jo leve godt også. 
Og hestene tar mye tid. 
I stallen er det plass til sju hester, og 
alle har fått originalt utforma båsdører.
- Jeg liker gjenbruk veldig godt, 
kommenterer Alvin. 
- Disse røra kommer fra et trykkeri, 
og skinnene under dørene fra et bakeri. 
Det meste kan brukes om en bare 
bruker fantasien litt. 
Hvis vi lar bildene fortelle, er det ikke 
særlig stor tvil om at det amerikanske 
Lister lever godt i Kvinesdal og omegn 
også, selv bare vist med ett eksempel 
av sikkert hundrevis. 
Sett med innflytterøyne kan en kanskje 
kjenne et stikk av uro når sånt som 
dette skrives. Vil det bli konkurranse 
bygdimellom av dette? Eller kanskje 
det kan være sånn at felles glede er 
dobbel glede? Kanskje 
amerikansktilknytta folk over hele 
Lister kunne komme sammen og 
kjenne noen felles rykk i trådene som 
binder «over here» sammen med 
hverandre og «over there»? 

Stor bygningsmasse med staselig 
beliggenhet og sterkt preg av Amerika

Store takutspring, søyleganger, stein på 
veggen – jo, Georg er inspirert fra «over there»

Cato Treland (t.v.) og broren Alvin 
i prat under lysthustaket
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Uansett hva du liker – hos oss får du de dørene du vil ha.
Vi i Gilje er fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.

www.gilje.no

Din stil, din dør.

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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Etter vinterstilla 
kommer vårdilla
Det merkes godt, også hos Montér Vanse, der avdelingsleder 
Kenneth Frigstad er i ivrig passiar med en av mange proffkunder. 
I dette tilfellet går fagpraten ubesværet på engelsk. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Ja, vi har stadig 
flere utenlandske 
og ikke norsk-
talende kunder, 
bekrefter Kenneth. 
- Det er solide, 
flinke folk vi har 
med å gjøre. 
Etter en litt stil-
lere tid på vinte-
ren, er det mye 
aktivitet i bygge-
varehuset, og ikke 

mye tid til å sitte stille og prate. 
- Vi har fremdeles hatt økning i omset-
ningen, konstaterer Kenneth fornøyd. 
- Det er bra tendenser framover, for 
vi har en del på blokka som vi jobber 
videre med – altså prosjekter som er 
bekrefta og skal i gang. 

Han mener at økninga blant annet 
skyldes at de har fagfolk på huset som 
har kompetanse på den store papir-

mølla som skal i gang når ting skal 
bygges. 
- Vår mann Alf Quale trekker folk som 
trenger hjelp til dette. Vi er glade for 
å kunne tilby en sånn fagekspertise 
hos oss, sier Kenneth.
Kenneth og Tove bekrefter trendene 
som også de andre Montér-butikkene 
i Rosfjordgruppen merker: 
Vedlikeholdsfritt, ferdig behandla, varig 
og værbestandig, er ønskene som går 
igjen hos kundene. 
- Jotun tilbyr Drygolin Ultimat, vann-
fortynnet oljemaling. Den går godt 
innunder begrepet «værbestandig». Vi 
merker også økt etterspørsel etter 
Kebony kledning. Den er ikke bare 
vedlikeholdsfri – den er miljøvennlig 
også, påpeker Kenneth. 
- Dessuten går det mer stein og heller 
i hagene hos folk nå, og vi har gode 
leverandører på alt som trengs – både 
ute og inne. 

VanseVelkommen til en 
hyggelig handel

Kenneth Frigstad
Avd. leder

Idar Ludvigsen
Lager

Tove M.Frigstad
Butikk

Monica Hægeland Belland
Butikk

Arnt Petter Andreassen
Lagersjef

Endre Eilertsen
Salg byggevare

Alf Quale 
Salg byggevare

Jan Rune Undheim
Sjåfør

Åge Hansen 
Lager

Jan Tidemann Jørgensen 
Lager

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

LIFTMASTER EV-SERIEN
Rask og stillegående.
Kan betjenes med en app på
telefon/pc (krever fotocelle og
Gateway 828EV).

NYHET

Tor Ove Sagstad
Butikk

Kenneth Frigstad
Avdelingsleder
Mob. 90966662
kef@byggeforretning.no
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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, Farsund, Vanse, Kvinesdal eller Flekkefjord.

Vinn gavekort for 10.000,- kroner

SENd INN:

Navn:…………………………………………………………………………………

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

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

SENDES:       SVARFRIST:
Montèr Lyngdal, Postboks 130    1. august 2014 
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

p
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u

m
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Nr Spørsmål A B C

01 Når ble Feda nummer to i kåringen om landets best bevarte tettsted?

A: 1970

B: 1991

C: 1986

02 Hvor stort utareal har barnehagen på Hidra?

A: 950

B: 594

C: 451

03 Hvilket årstall er huset som vant bygningsvernprisen i Farsund i 2013 fra?

A: 1876

B: 1813

C: 1896

04 Kebony-impregnerte terrassebord har fargen

A: Sølvgrå

B: Brun

C: Gyllengul

05 LilleBille ble startet i

A: 2013

B: 2009

C: 2007

06 Hvem er avdelingsleder i Montér Kvinesdal

A: Merete Bjørnestad

B: Lars Stian Egeland

C: Olaf Søgård

07 Arkitektene Jan Gunnar Skjeldsøy og Anders Eik Pilskog driver firmaet

A: Sterk kuling

B: Stiv kuling

C: Liten kuling

08 Jan Tidemann Jørgensen er

A: Lagermedarbeider på Montér Vanse

B: Sjåfør på Montér Vanse

C: Lagermedarbeider på Montér Farsund

09 Hvem hjelper til i oppstartsfasen av Montér Flekkefjord og Kvinesdal

A: Ann Katrin Sivertsen og Olaf Søgård

B: Cato Treland og Merete Bjørnestad

C: Cato Treland og Ann Katrin Sivertsen

10 Hvilke krav stiller Gaia Arkitekter med hensyn til valg av materialer

A: I forhold til ytre miljø, impregnering, avgassing og innemiljø

B: I forhold til ytre miljø, bygningsfysikk, avgassing og innemiljø

C: I forhold til ytre miljø, innemiljø og avgassing 
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Rosfjordgruppen med fem 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!

Inge Brekne Jan Rune Undheim Jan Otto Trælandshei Johnny KrossliPer EspelandRaymond Vilshammer Roar Aanensen

MONTéR BILENE

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 arkitekt og byggesøknad til ferdig bygg. 
Våre faste byggmestere gir gjerne tilbud på en totalentreprise 
som innebærer alt fra graving og sprenging til elektriske 
arbeider, 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
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Tekst og foto: Kari Mørk

- Det går greit, melder Jan Sanden, 
sindig midt i en hektisk arbeidsdag.
- Av 23 leiligheter er 18 solgt pr. 
utgangen av mai, og flere av dem var 
solgt allerede før  vi satte spaden i 
jorda. Opprinnelig var det søkt om å 
bygge kun til fritidsboliger, men vi så 
tidlig at vi måtte søke omregulering til 
både fritids- og helårsbolig, valgfritt. 
Sånn som det ser ut nå, er det bare en 
av leilighetene som skal brukes til 
ferieformål. 
23 leiligheter, det blir ganske mange  
som flytter hit Hvem er de?

- Mest tilflyttere, svarer Jan. 
- Fra nærområdet, fra Kristiansand og 
Stavanger, men det er også lyngdalsfolk 
her. Vi synes det er veldig positivt med 
tilflyttinga. Det skyldes nok blant annet 
beliggenheten. Sentralt, kort vei til 
butikker, Strandhotellet, Sørlandsbadet 
og fine turmuligheter. Men jeg tror nok 
også at det bidrar til interessen at en 
kan flytte inn uten å tenke på 
vedlikehold – det er «bare å bo» her. 
Tendensen går mot at bolig skal være 
enkel, sånn at en har en fornuftig fritid 
og slipper å streve med vedlikehold. 

Men Sanden Byggservice har flere 
prosjekter på gang enn dette.

- Når bare tida strekker til, 
kommenterer Jan, og nevner planer for 
to bygg i Myran Panorama, klar 
hyttetomt på Belland, og tre klare 
tomter på toppen av det nye hyttefeltet 
i Skomrak. 
- Det siste er et prosjekt i samarbeid 
med Gaute Ubostad. 

Lyngdal vokser og vokser, i innbyggertall, 
arbeidsplasser og antall nybygg.
- Jeg mener at Lyngdal har potensial til 
flere store bygg framover, sier han.
- Lyngdal er en flott turistplass, og vi 
må jobbe sammen for å få til enda flere 
tilbud. Kommunen er veldig gode på å 
tilrettelegge for bygging, og det er 

mange flinke folk som står på for å få 
til noe. Sånn som jeg ser det, så bidrar 
Lyngdal til aktivitet i hele Lister. 
Eksempelvis bruker vi nå 
betongleverandør fra Kvinesdal. 

Også bemanninga i Sanden Byggservice 
viser at det er aktivitet. Nå har firmaet 
sju man ansatt, og flere innleide. 
- Det har forandra seg siden jeg 
begynte i 1978, kommenterer Jan. 
- Nå har jeg hatt et aksjeselskap i 
fjorten år allerede, og jeg ser lyst på 
framtida. 

Jan Sanden i Sanden Byggservice AS er en travel mann for tiden. Det går i byggemøter, vernerunder, prosjektmøter, 
inspeksjoner, telefoner, og i samtaler med meglere og kjøpere. Prosjektet «Rosfjord Terrasse» med sine 23 leiligheter 
skal stå ferdig innflyttingsklart innen utgangen av september 2014. Sånt blir det aktivitet av. 

I høydenved fjorden

Straks klart – Rosfjord Terrasse 
med fem etasjer i høyden

Jan Sanden i Sanden Byggservice 
er både travel og fornøyd
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Nytt midt i Alléen

Tekst: Kari Mørk - foto: Thomas Dennis

Ansvarlig er Trio Eiendom AS, som eies 
av LRE Elektro AS og byggmesterfir-
maet Thor Magne Hansen og Sønn.  
Det er sistnevnte firma som er ansvar-
lig utbygger, og vi får Frode Hansen til 
å si litt generelt om temperaturen i 
byggemarkedet i Lyngdal for tida. 
- Det er mye pågang nå, etter en lang 
vinter, forteller Frode 
Hansen.
- Det ser ut som 
om renta fort-
satt skal 
holde seg 
lav, og da 
blir det 
f o r t s a t t 
aktivitet i 
bransjen. 
Men vi 
ønsker oss 
enda flere 
arbeidsplasser, 
kanskje industriar-
beidsplasser som trek-
ker folk. Sånn som det nå er, ser 
vi at det er mye godt voksne folk som 
selger eneboligene sine og kjøper seg 
leilighet i stedet. Det betyr at det er 
mange som flytter innenfor kommune-
grensene, men det gir likevel en god 
temperatur i markedet. 

Stort, smått, 
sentralt og spredt
Leilighetskomplekset i Alléen har nav-
net «Fredly», og består av 15 selveier-
leiligheter fordelt på tre etasjer og i 
fem ulike størrelser. 
- I selve bykjernen har vi lov til å bygge 
kun tre etasjer i høyden, forteller 
Frode.
- Men her tilbys det i tillegg parke-
ringsplass og bod i kjelleretasjen, og alt 
er planlagt ferdig ca 15. april 2015. 

Byggmesterfirmaet har 12 mann ansatt, 
hvorav 10 arbeider ute. Arbeids-
oppdragene varierer fra leilighetskom-
pleks til oppføring av eneboliger og 
rehabilitering av gammelt.
- I øyeblikket er det eneboliger klare i 
Lunden, vi holder på med hytter og et 
badehus, og vi har oppdraget med 

ombygginga av rådhuset. Den siste er 
en tredelt jobb som til sammen er 
ganske stor. Det blir nye lokaler til 
servicekontor, eldresenter og tekniske 
tjenester. Den første delen skal stå 
ferdig nå 1. juni i år, og det jobbes fort-
løpende med de andre, som skal være 
ferdige i løpet av sommeren eller sen-
sommeren. I tillegg til disse oppdrage-
ne, holder vi på med et prosjekt på 

toppen av Hagekleiva på Rom, også 
dette i samarbeid med LRE Elektro. 
Her er det planlagt 12 boenheter i til-
legg til de 18 vi har under oppføring 
eller har ferdigstilt, så vi er optimistis-
ke, avslutter han.

Lyngdal vokser mest av alle kommuner i Vest-Agder ifølge 
statistikker og media. Med økt innbyggerantall kommer 
behovene for flere boliger, og et boligmarked som har 
varierte tilbud. At det graves og støpes og bygges midt i 
Alléen er neppe noen hemmelighet, men hva, 
for hvem og av hvem?

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

ANNONSE:

Eksempel på innredning av en 
av leilighetene

«Fredly» blir tre etasjer høyt

Frode Hansen i T.M. Hansen 
& Sønn og Trio Eiendom AS

«Fredly» er navnet på nybygget 
midt i Alléen i Lyngdal
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Alle priser er inkl. moms.

VERKTØY SOM FORENKLER JOBBEN!
FOR DEG SOM

BYGGER

DM-bygg_vår2014.indd   1

12.03.14   12:29

Grunda. Av PVC, 25 meter.

ART.NR. 204400055   
NOBB  40941999 

SKJØTELEDNING
189,-

AVSTANDSMÅLER
Limit 1045. Avstandsmåler med nøyak-
tighet 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

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. 
Nivelleringsområde ± 3 ° 
Nøyaktighet ± 3 mm/10 m 
Beskyttelsesklasse IP 54 
Batteri 3 x AA 
Driftstid 10 timer

ART.NR. 178620100
NOBB 44831973

KRYSSLASER

845,-

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

29,-

Thermos Work. Ståltermos av 
høyeste kvalitet. Tåler tøff behan-
dling. 1,2 liter.

ART.NR. 489831206
NOBB 44696241   

TERMOS

I polypropylen med ergonomisk håndtak og låsbart lokk. Integrerte 
sortimentsrom i lokket og løs kasse for mindre verktøy.  

ART.NR. 188180103  400X217X166  MM   
NOBB 46240346   

VERKTØYKASSE
Ferax BUC-260. En allsidig maskin for presisjonssaging, mal-
ingsfjerning, sliping m.m. Leveres med malingskrape, sagblad, 
slipepapir samt holder for slipepapir. Effekt 260 W. Vekt 1,5 kg.
ART.NR. 196940308
NOBB 46625645   

UNIVERSALSAG

Ferax BCD-1813. Kraftig 18V maskin. 
Li-Ion batteri på 1,3 Ah. LED arbeidslys og 
batteriindikator. Leveres med lader, 
1 batteri, 6 bor og 6 bits med holder.
ART.NR. 196941900
NOBB 47245993  

BATTERIDRILL
Luna. Med belteklips. Inneholder 
24 ulike bits samt bitsholder med 
hurtigchuck på 50 mm.  

ART.NR. 201390101  
NOBB 41404344  

BITSSETT
BORSETT
Luna. 19 stk. spiralbor av HSS, dim. 1-10 
mm.

ART.NR. 209540103  
NOBB 41489279   105,-

129,-

459,-
98,-

695,-

795,-

298,-

35491  G
E

V
IR

  Foto: A
rild D

anielsen

Uansett hva du liker – hos oss får du de vinduene du vil ha.
Vi i Gilje er fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.

www.gilje.no

Din stil, 
dine vinduer.
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Tor Arne Lien
Selger industriverktøy

Bjørn Steinar Østensen
Selger industriverktøy

Erik Lyngvåg Andreassen
Daglig leder

Terje Tjøtta
Selger industriverktøy

Godt fornøyd med utviklinga 
Tools – Farsund Industriverktøy – har utvida staben, og daglig leder Erik Lyngsvåg Andreassen 
er godt fornøyd med tingenes tilstand. - Det var helt nødvendig, sier han.

Tekst og foto: Kari Mørk

- Vår nye mann i butikken – Tor Arne 
Lien – er en god tilvekst til driften, 
mener Erik. 
- Vi har fått en løsningsorientert, 
nevenyttig og praktisk medspiller på 
laget. Han styrer mye av varemottaket, 
vareplasseringene og hydraulikken, og 
det betyr at andre får frigjort tid til 
andre oppgaver som kanskje har lidd 
litt under mangel på tid. 
- I tillegg til de faste og gode kundene 
blant større og mindre bedrifter i 

området, kommer det nå også 
firmakunder utenfra som er i arbeid i 
dette distriktet. Vi har status som 
totalleverandør, og har alt av verktøy 
og tilbehør til bedriftsmarkedet, sier Erik. 
Blant de nye i porteføljen nevner Erik 
en sentralavtale med Byggma.
- Det betyr at vi har en intensjonsavtale 
med Fibo Trespo i Lyngdal. Vi er 
spente på dette, og ser fram til å 
høste nye erfaringer. I denne 
sammenhengen leverer vi arbeidstøy, 
verneutstyr og verkstedutstyr. Vi har 
dessuten fått all leveranse til Øgrey 

sine to lager, og dette gir oss faste, 
gode leveranser. I litt over ett år har 
vi også en avtale med Aker Solutions, 
der vi leverer et bredt spekter av varer. 
De merker en betydelig økning i 
antall oppdrag på hydraulikk.
- Hydroscand-oppdragene drar med 
seg mye positivt for vår del. Det 
genererer salg av andre varer samtidig, 
sier han. 
- Vi hadde tilbygget i gang i fjor, og nå 
fungerer dette veldig godt. Det har 
gitt oss et stort løft i den forstand at 
vi nå har god plass under tak til alle 

varer. Vi trenger ikke ha noen 
containerløsning, og logistikken er 
mye bedre enn før. 
Messer er populært – også høstmessa 
som Tools Farsund har avholdt to år 
på rad. 
- I august 2013 møtte det mellom to 
og tre hundre personer, og det er jo 
veldig trivelig. Vi serverer god mat og 
inviterer diverse verktøyleverandører 
til å komme og holde demonstrasjoner 
av nytt verktøy. Vi ser jo av oppmøtet 
at kundene våre liker dette, avslutter 
Erik. 

M for Mobilbank

Mobilbank gjør at du har full kontroll over pengene uansett hvor du er. Alt fra overføringer 
og transaksjoner til godkjenninger av fakturaer og aksjehandel. Last ned appen DNB bedrift 
nå, og kom i gang med det som kan vise seg å bli en enklere hverdag.

dnb.no

NÅ LANSERER VI MOBILBANK 
FOR BEDRIFTER

Så blir det enklere for deg som har tusen 
andre ting å tenke på.
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FlekkefjordVelkommen til en 
hyggelig handel

Bjørn Holm Hansen¨
avd. leder

Merete Bjørnestad
kontor

Johnny Krossli
Sjåfør

Heidi Tobiassen
butikk

Eli Oma Urstad
butikk

Thor Helge Hansen
lager

Tørner Mydland
lager

Jan Otto Trælandshei
Sjåfør

Cato Treland 
proffmarked

Odd Martin Løvik
lærling lager butikk

Trond Liestøl
proffmarked

Som en ny jobb med gamle kolleger
Avdelingsleder Bjørn Holm Hansen og kontormedarbeider Merete Bjørnestad forsøker å oppsummere opplevelsen av å komme inn i kjeden 
Rosfjordgruppens Montér byggevarehus på den måten. - Alt er nytt, forklarer Merete og sikter til administrasjon og rutiner.
- Varene kommer mye raskere ut til kundene, og det er veldig positivt, supplerer Bjørn. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Det har gitt oss 
en god trygghet å 
komme inn i et 
såpass stort sels-
kap, sier han. 
- En trygghet som 
også innebærer 
samspill mellom 
alle fem avdelin-
gene. Mange av 
våre kunder har 
allerede merka 
effekten – at vi 

klarer å skaffe varer raskere – for alle 
linjer er kortere i den nye ordninga.  
Vi slipper en omvei via et hovedkon-
tor i Oslo når vi skal ha tak i ting. 
Merete fokuserer på opplæring og på 
sosialt samvær. 
- Vi har hatt en samling med alle våre 
proffkunder her allerede, der Trond 
Rosfjord presenterte seg selv, 
selskapet, forandringene og 
forventningene. Det ble veldig godt 
mottatt, sier hun. 
- De bet seg merke i at logistikken 
skal forbedres, og at ruta til Hidra 
skal opprettholdes to ganger i uka. 
Det er viktig. Vi strekkes oss langt for 
å tilpasse oss alt det nye, og vi synes 
opplæringsbiten er veldig bra. 

Bjørn påpeker viktigheten av å ha 
medspillere i byggevarehuset som 
kjenner system og rutiner godt, og 
som har lang erfaring i bransjen. 
- Cato er en god mann å ha med. Han 
har jobba i Montér Lyngdal i to år, 
og han var her på huset før vi kom 
med i Rosfjordgruppen, påpeker han. 
- Her hos oss ser vi optimistisk på 
markedet i år i forhold til i fjor. Fra 
november 2012 var det ingen større 
prosjekter på gang her i Flekkefjord.
- Ja, det har vært som å trekke ut en 
propp, sier Merete. 
- Og det skyldes to veldig viktige 
faktorer: At det løsner i markedet, og 
at vi har fått en ny optimisme i 
forhold til å være en del av Rosfjord-
gruppen. 

I Montér Flekkefjord har de delt inn 
markedet ikke bare mellom privat og 
proff, men også mellom fastlandet og 
Hidra – de kaller det kort og godt 
«Hidra-markedet».
- Det er et godt marked for oss med 
mange gode kunder som vi har hatt i 
årevis. Vi opplever det som veldig 
aktivt også på hyttemarkedet der nå, 
sier Bjørn.
- Vi våger oss på en liten konklusjon, 
sier Merete med et smil:
- Våren og sommeren er her, vi er i 

gang, og vi skal strekke oss langt for 
at det skal bli bra for alle!
En av medarbeiderne på Montér 
Flekkefjord har en litt spesiell fartstid 
både i forhold til firma og lokaler. 
- Jeg var daglig leder i Monter 
Flekkefjord  i dette bygget fra 2006 til 
2012, forteller Cato Treland.
- I 2012 begynte jeg først i Montér 
Vanse, og siden i Montér Lyngdal. 
Deretter kom jeg tilbake hit til 
Flekkefjord, som ble en del av 
Rosfjordgruppen, fra 1. mars i år. 
Han mener at han jobber i en 
spennende og utfordrende bransje.
- Vi i bransjen har mange baller i lufta 
– og varespekteret  er enormt 
sammenlignet mot mange andre 
bransjer. 

Cato er vel tilpass med folka som 
jobber i systemet i byggebransjen, 
både når det gjelder det kollegiale og 
i jobb med kundene. 
- Proffkundene våre tåler at vi kaller 
en spade for en spade. De kommer til 
oss igjen og igjen, nesten som en 
partner. Jeg tror bransjen binder, og vi 
har en veldig høy trivselsfaktor. 
På spørsmål om han merker forskjell 
fra forrige gang han jobba i Flekkefjord, 
svarer han enkelt:

- Noe er blitt mer krevende etter at 
vi kom inn i Rosfjordgruppens rutiner, 
men ledelsen gir oss mulighet for å 
bruke sunn fornuft og ta en del egne 
beslutninger innenfor rimelighetens 
grenser. Det gjelder blant annet at vi 
kan ha en viss lagertilpasning i forhold 
til etterspørsel. Det er ikke sikkert de 
samme varene går like godt i alle fem 
varehusene, for sånt kan være veldig 
lokalt på variasjon.
Han mener også at det er en udelt 
fordel at det kan være en viss 
sirkulasjon på personalet mellom 
Montér-varehusene i Rosfjordgruppen. 
- En blir kjent overalt, og får bedre 
oversikt over det totale varespekteret 
hos alle. Logistikken er god, så det er 
ikke noe problem å raskt få tak i 
varer som en vet finnes på ett av de 
andre stedene.
Cato setter stor pris på humor og 
kollegialt samvær også. Han blir litt 
ettertenksom. Kollegene på huset på 
Montér Flekkefjord er i hovedsak de 
samme som da han slutta for å 
begynne i Montér Vanse.
- Det å komme tilbake til «gamle» 
kolleger etter to års fravær … det 
var ikke gitt at det skulle gå knirkefritt. 
Men jeg kunne ikke ha blitt bedre tatt 
imot enn jeg blei her, avslutter Cato 
Treland.

Bente Tagholt 
butikk

NYHET!

Bjørn Holm Hansen
Avdelingsleder
Mob. 47204720
bhh@byggeforretning.no



w w w . k v a v i k p o s t e n . n o S I D E  •  3 1

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

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

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

Produktpresentasjon Kebony:
Miljø- og vedlikeholdsvennlige materialer

Produktpresentasjon Jotun Drygolin Ultimat:
En heldig hybrid

Kebony er en patentert modifiseringsmetode – det vil si en måte å 
impregnere trevirke på – som er utviklet gjennom forskning 
og utvikling i Norge, Sverige og Canada.

Veldig værbestandig, UV-blokkering, høy glans. Effektiv mot svertesopp og 
alger, beholder inntrykket av nymalt hus lenge. 

Prosessen foregår ved at impregneringsvæsken 
tilføres trevirket under trykk, og deretter tørkes 
og herdes trematerialene ved at de varmes opp til 
over 100 grader Celsius. Til slutt pakkes de.
Prosessen er lukket, og innsatsvæsken – eller 
impregneringsvæsken - blir resirkulert i proses-
sen. Kebony fremstilles av biologisk avfall fra suk-
kerrørsproduksjon.

- Med Kebony blir treet blir mer stabilt og veldig 
mye hardere, forklarer Thor Helge Hansen hos 
Montér Flekkefjord. 
- Samtidig øker levetiden for trevirket betraktelig. 
Væsken som benyttes i impregneringen er paten-
tert av Kebony, og er dokumentert miljøvennlig. 
Kebony fokuserer på miljø, og er derfor et svane-
merket produkt.

Kebony brukes i kledning, terrassebord og kon-
struksjonsvirke, men også som tretak og båtdekk.  
- I kledning regner en at produktet er vedlike-
holdsfritt i minimum 30 år, forklarer Thor Helge.
- Etter en tid utvikler denne kledningen en flott, 
sølvgrå patina som mange synes er fin. Kledningen 
er fremstilt av bærekraftig trevirke, og alle 
Kebonys leverandører har sertifikater som garan-
terer trevirkets opprinnelse.
 
Kebony Kledning bør alltid monteres med syre-
faste eller rustfrie fester. Det anbefales at spiker-
pistoler bør ha en gummifot mot trevirket, og at 
kledningen monteres med et mellomrom på ca 6 
millimeter. 

- Siden Kebony er tørket, kan noen hevelse fore-
komme, opplyser han.
- Selv om maling eller beis er ikke nødvendig for 
beskyttelse på Kebony, går del likevel fint an å 
bruke det hvis du ønsker for eksempel å skifte 
farge på trevirket. Hvis du vil bruke olje, bør du 
beregne lengre tørketid enn det som malingpro-
dusenten spesifiserer. 

Kebony terrassebord har en brun farge med et 
fint fargespill som gir terrassen et særpreg. 
- Også her kommer den fine, sølvgrå patinaen 
etter en tid, og vil skape et helhetsinntrykk mot 
tilsvarende kledning. Husk syrefaste eller rustfrie 
skruer ved montering. 

Kebony konstruksjonsvirke har samme egenska-
per som kledning og terrassebord, og er framstilt 
av førsteklasses furumaterialer med svært god 
råtebestandighet. Også dette virket er vedlike-
holdsvennlig, og det er 
dimensjonsstabilt, sier 
Thor Helge.

Hvis du har flere spørs-
mål om dette produktet, 
ta kontakt med ditt 
Montér byggevarehus og 
få hjelp av våre dyktige 
fagfolk!

Tørker raskt, og gir deg mulighet for å påføre to strøk på en dag. 
Flyter jevnt ut og har gode hefteegenskaper. Lett å påføre, klare 
farger – det beste fra oljemaling og akrylteknologi i ett produkt – 
Ultimat.- Ja, sånn er det, sier Ann Katrin på Montér Kvinesdal. 
- Jotun har tatt det beste fra to typer maling og komponert en 
hybridmaling som har alle disse egenskapene. 
Jotun lover at denne moderne, vannavisende malingen gir en svært 
værbestandig beskyttelse av huset ditt, og at du kan beregne lang tid 
mellom intervallene på vedlikeholdet. 
- På nytt treverk er det lurt å benytte denne malingen sammen med 
Visir Oljegrunning, sier Ann Katrin. 
- Men den kan også brukes på tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller 
malt treverk. Eller trykkimpregnert. Det kan til og med brukes som 
toppstrøk på plast og metall som vi vanligvis finner i bygninger, men 
da bør metallet først grunnes med en egnet grunning. 

FAKTA: 
Tørketider (v/23 grader Celsius, 50 prosent R.H.):
Støvtørr etter 2 timer - Minimum intervall for overmaling 4 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel: Vann/JOTUN PENSELRENS og vann
Forhold under påføring: Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Underlag: Temperaturen i luften og underlaget må være over + 5°C.
Type Alkydoljebasert husmaling forsterket med akryl.
Farger Hvit, A- B- C- base
Glans 40-60 (Halvblank)

Vil du vite mer om dette produktet?
Ta kontakt med ditt Montér byggevarehus og få veiledning av en av våre dyktige fagfolk.

Thor Helge Hansen

Ann Katrin Sivertsen
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FarsundVelkommen til en 
hyggelig handel

Dag Rosfjord¨
avd. leder

Bjørn Breiland
butikk

Jorunn Åtland
butikk

Jon Lundetræ
lager

Kim Bekkevik
lager

Steinar Berg 
butikk/salg byggevare

Inge Brekne
Sjåfør

Øystein Rogn
proffmarked

Nina Kolnes
butikk

Inga Johannessen
butikk

Jan Arve Salvesen 
butikk

Arve Jørgensen
lagersjef

I godt driv
I hele vår region bygges det fortsatt 
både hus, hytter og leiligheter i godt 
tempo. - Det ser bra ut framover, 
og vi holder på å beregne mange nye 
prosjekter,  sier avdelingsleder 
Dag Rosfjord på Montér Farsund. 

Tekst og foto: Kari Mørk

Han konstaterer at 
media har lett for å 
svartmale og blåse 
opp negativiteter 
innen bolig- og byg-
gemarkedet. Rosfjord-
gruppen med sine 
fem Montér byggeva-
rehus har lang erfa-
ring og stort kontakt-
nett i bransjen. 
- Vi møter jo stadig 
andre i vår bransje, 

og det viser seg å være store forskjeller 
på temperaturen i markedet på landsba-
sis. Her hos oss har vi ikke de store 
svingningene som de har østpå. Det er 
mer ved det jevne her, og en kan vel 
egentlig si det sånn at vi driver godt i 
mindre målestokk enn for eksempel de 
store byggeprosjektene sentralt østpå. 
Der merkes nok svingningene vesentlig 
bedre enn her. 
De ansatte i Rosfjordgruppen merker seg 
moter og trender når kundene henven-
der seg for råd og hjelp. 
- Vi har stadig henvendelser fra folk som 
har sett programmer som eksempelvis 

«Tid for hjem» på tv2, og som vil ha hjelp 
til å gjøre tilsvarende forandringer hos 
seg selv. Trenden er stadig mer vedlike-
holdsfritt ute. Produkter i Royalimpregnert 
tre er veldig populære, og ferdigmalte ting 
også. Folk ønsker seg værbestandige og 
holdbare produkter også i hagen. 
Det kan man jo forstå. De fleste regner 
det antagelig vis for mer komfortabelt å 
feriere i hengekøya framfor i stigen med 
spann og kost.
I og med at det er to nye Montér bygge-
varehus i «familien», disponerer de til 
sammen sju biler i Lister. 
- Det gir god logistikk, sier Dag.
- Men det er ikke bare lastebiler og kran 
som brukes. Vi understreker også at det 
er mulighet for å få helikopterfrakt til 
steder med dårlig framkommelighet på 
annet vis. Vi pakker og klargjør, og bestil-
ler helikopter. Dersom flere slår seg 
sammen og planlegger litt, blir kostnade-
ne for helikopterfrakt tilsvarende redu-
sert i og med at det er flere om å dele på 
det. Jo flere, desto bedre. 
Hvis du har spørsmål angående hus, hytte, 
leilighet, nybygg, oppussing, tilbygg eller 
hva det måtte være innen Rosfjordgrupp-
ens virkeområde, ta kontakt med ditt 
nærmeste Montér byggevarehus. 

Arnt Tore Erichsen 
lager

Dag Rosfjord
Avdelingsleder
Mob. 90897687
dar@byggeforretning.no

Markedsdag på Montér Farsund trekker folk



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

Alt på ett plan i tre etasjer

Tekst og foto: Kari Mørk

- Anders, mannen min, ønsket å legge 
mest mulig vekt på miljøvennlighet og 
lavt energiforbruk, forklarer Ida Gerd.
- Vi mener også at det er viktig at et 
nytt, moderne bygg skal passe inn med 
den gamle skipperhusbebyggelsen i 
området, og det mener vi at dette 
huset gjør. 

En ønske-prosess 
Boligprosjektet ble innledet med en 
lang og grundig idé- og skisseprosess i 
samarbeid med arkitekt Dag Roalkvam 
hos Gaia Lista. 
- Vi hadde tomt og vi hadde tanker om 
hva vi ønska oss, men vi visste ikke 
riktig hvordan vi skulle ha det. Her ble 
Dag en utrolig støtte. Han var her flere 
ganger og inspiserte tomta og tok bil-
der som han begynte å lage skisser til 
huset ut ifra. 
Ida Gerd viser blant annet til plassering 
av vinduene. 
- Ingen ting er tilfeldig. Vinduene gene-
rerer lys i hele huset, og alle er plas-
sert sånn at det er noe fint å se på 
utenfor. Noen er lave og beregnet som 
«sittevinduer» - altså at man skal sitte 
og se ut av dem – mens andre er plas-
sert høyt for å treffe utsiktspunkter. 
Hun er svært begeistret for huset som 
nå snart er innflyttingsklart.
- Jeg tenker på det som at jeg ønsket 
meg smuler, og fikk et helt brød! kom-
menterer hun lattermildt.

Tårnseilerrommet
I bakkant av huset, mot vest, i øverste 
etasje, er det et rom som har fått nav-
net «Tårnseilerromet». Her er det 
3,20 meter under den høyeste delen 
av taket, og godt med plass og høye 
vinduer mot utsiktspunkter.

- Tilsvarende rom mot øst har færre 
vinduer og så lenge det er praktisk, blir 
dette vårt soverom, forteller Ida Gerd.
- Men huset er tilrettelagt med alt på 
en flate i første etasje, så etter hvert 
kan vi flytte ned og la dette bli loftstue, 
kontor, gjesterom eller hva vi måtte 
ønske. 
- Jeg pleier å si at vi har fått alt på et 
plan, ja, i tre etasjer, sier Anders. 
- I kjelleren er det garasjer, og her er 
mulighet for å installere heis om det 
skulle bli behov for det. 
Huset skal tjene mange funksjoner, og 
alt er plassert med omhu.
- De rommene en virkelig trenger, som 
kjøkken og stue, må det være størrelse 
på, sier hun bestemt.
- Men jeg ønska meg også to arbeids-
rom for å kunne holde på med det 
som interesserer meg. 
Ida Gerd har en lidenskap for stell av 
gamle tekstiler, og har gått kurs for å 
lære seg å behandle dem korrekt. 
- Her er et maskinrom til vaskemaskin 
og så videre, og et «rent» rom som 
skal brukes til tørking og stryking, sier 
hun fornøyd.

Ute
Uteplassen er belagt med store steiner 
som det støpes imellom for at det skal 
ligne en steinbrygge. Tilsvarende bryg-
ger ligger også foran de to gamle 
husene rett ved siden av. 
- Oldefar var seilskuteskipper. Han og 
oldemor flyttet hit i 1891. Huset de 
bodde i ble bygget i 1820, mens farfar 
bygget sitt hus ved siden av ca. 1920. 
Det ble brukt en del ballastjord rundt 
her, så det er derfor det er så mange 
skjønne villtulipaner å se – ballasten 
kom fra Holland. 
Ute kan man også se hvor fint huset er 
plassert i terrenget.

- Pult-taket er genialt, mener Ida Gerd.
- Det gjør at huset ikke virker pran-
gende, og samtidig ligger det lunt inntil 
fjellet.

Materialkrav
Arkitekt Dag Roalkvam utdyper idée-
ne som ligger til grunn for bygget. 
- Det er ikke noe prinsipp at det skal 
bygges av minst mulig bearbeidet tre, 
forklarer han.
- Men det stilles krav til materialene i 
forhold til ytre miljø, bygningsfysikk, 
avgassing og innemiljø. Dette gjør tre 
til et velegnet og lett tilgjengelig mate-
riale.
Ethvert bygg står i en energistrøm i 
form av sol, vind, temperaturforskjeller, 
varierende temperatur, trykk og så 
videre. Gaia arkitektene er opptatt av 
å kartlegge energistrømmene på ste-
det, hekte seg på dem, og ikke «gå 
mot» strømmen. 
- Vi er og opptatt av å bruke hele 
materialet. Vanlig byggeri overfokuse-
rer på ett aspekt ved et materiale og 
glemmer de andre. Når vi bruker et 
materiale i et bygg, så ønsker vi å 
utnytte alle kvalitetene dette materia-
let har. Tar vi tre, er det først og fremst 
verdsatt som konstruksjon og kled-
ning. Det har imidlertid også en varme-
lagringskapasitet, selv om den ikke er 
så god som betong. Likevel er denne 
varmelagringskapasiteten bra, og får 
treverket stå i en dynamisk fuktveks-
ling blir kapasiteten betydelig, og har et 
større spekter for varmeoverføring. 
Tre har også gjennom sin hygroskopisi-
tet – altså evne til å trekke til seg fuk-
tighet fra omgivelsene – i mange tilfel-
ler en større positiv inn-
virkning på inneklima 
enn ventilasjon har. Det 
er mange sider ved valg 
av treverk.

Tekniske krav
Nye bygg er underlagt 
et regelverk som pr i 
dag går under benevnel-
sen «Tek10», der det 
stilles en rekke krav til 
at bygget skal være tett 
og så videre. Hvordan er 
dette forenlig med Gaias 
miljøtanke?
- Tek10 har ikke krav til 
ventilasjonssystem, men 
det stilles krav til luft-
mengder. Om luftmeng-
dene tas inn gjennom 
kanaler og vifter eller 
gjennom vinduer spiller 
ingen rolle. Det er også 
krav til energibruk, og 

våre bygg tilfredsstiller kravene både til 
luftmengder og energibruk.
Innvendig blir det kun én vegg med 
tapet, for øvrig skal det brukes granpa-
nel.
- Dette er for å redusere problemer 
med kvistgjennomslag, forklarer Dag. 
- Veggene skal males med KEIM silikat-
maling for tre. Dette er i dag den 
eneste heldekkende malingen som er 
fri for udokumenterte kjemikalier, og 
som er dokumentert fuktåpen. Dette 
skal gi optimale forhold til inneklima
Også i utvendig kledning er det brukt 
gran, og den skal – sikkert overras-
kende for mange – stå ubehandlet. 
-  Her er der mange myter og lite 
dokumentasjon ute og går! påpeker 
arkitekten. 
- Osp og lerk er populære, men furu 
kjerneved er den av de vanlige ube-
handlede kledningene som har best 
resistens mot råte. Til gjengjeld er vel 
yteveden den dårligste i dette. Mens 
furu og lerk er holdbare på grunn av 
kjerneveden, er gran holdbar fordi cel-
lene lukker seg i død tilstand. 
Vanninntrengning i tettvokst gran er 
nesten like lav som i kjerneved furu.
Huset med alle de spesielle løsningene 
framstår som et resultat av godt sam-
arbeid mellom byggefirmaet Hansen 
Bygg, huseierne Anders og Ida Gerd S. 
Numme, og arkitekt Dag Roalkvam 
ved Gaia Arkitekter på Lista.
- Ja, huset er tegnet spesielt til bruke-
ren og etter brukerens behov, sier Dag 
Roalkvam avslutningsvis. - 
Forhåpentligvis har vi lykkes i å reali-
sere husdrømmen deres!

Med oldefars vakre, gamle skipperhus som nærmeste 
nabo, med en fjellrabb lunende i ryggen, med flott utsikt 
til eng og skog, og med miljøtanken i sentrum – kan det 
bli bedre? Nei, mener Ida Gerd Salvesen Numme. 
Hun storgleder seg til å flytte inn i nytt hus 
hjemme i Spind i sommer.
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Plantegning, ark. Dag Roalkvam, 
Gaia Arkitekter

Fornøyd og forventningsfull huseier: Ida Gerd S. Numme foran drømmehuset

Her vises det såkalte «pult-taket» godt, 
det har helning som en gammeldags skolepult
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Nytt møter gammelt

Tekst og foto: Kari Mørk

Lyngsvågfjorden er en av utallige krin-
kelkroker på vannveien i skjærgården 
her. Oppe i ei li med flott utsikt over 
fjorden, har arkitektkontoret Stiv 
Kuling tegnet et spesielt påbygg på 
feriebolig, i samarbeid med husets eier. 
- Vi legger stor vekt på bruken av 
naturlig lys, forklarer arkitekt Jan 
Gunnar Skjeldsøy.
- Når vi så fikk i oppdrag å tegne en 
hagestue der det før hadde vært en 
åpen uteplass, har vi tegnet inn overlys 
og store glassflater. Vi synes det er 
spesielt moro å jobbe med slike opp-
drag når byggherren deltar så bra i 
prosessene og vi får tillit på faglige 
avgjørelser. Det er ikke alle som er klar 
over det, men skissefasen – der husei-
eren er med – er den viktigste, og den 
som tar mest tid. Etterpå er det tilpas-
sing og justering i samarbeid med 
byggmesteren. 

Lys, mye lys
Mye glass sparer selvsagt energibruk, 
da det reduserer behovet for elektrisk 
belysning til et minimum i dette tilfel-
let, samtidig som det slipper utsikten 
helt inn i stua. Innerst ved sittebenken 
kommer rabber av fjellet bak inn i 
rommet. De runde takvinduene sender 
søyler av lys ned i rommet, der sitte-
benkene er støpt i betong og er 
utstyrt med behagelige, spesialsydde 
sitteputer.

- Vi har her tegna innredningen fast, 
som et møbel, og lagt vekt på egenska-
pene i tre og betong, forklarer arki-
tektkollega Anders Eik Pilskog, og viser 
de formsydde putene i samme friske 
blåfarge som beslaget på peishetta over 
det som skal bli grillplassen i rommet. 
- Trekonstruksjonen i taket minner om 
Japan, hvor hvert bjelkelag er ekspo-
nert og gir høyden i rommet en poe-
tisk dybde.

Bortsett fra veggflatene inne i rommet 
som er i bjørkefinér som er behandla 
med Osmo UV voks 7200, er det i 
hovedsak brukt malmfuru både ute og 
inne. Limtredragere, karmer og ytter-
tak.
Yttertaket ble lagt likt over hele byg-
get, som nå med dette siste er utvidet 
til tre litt umake stiler, men som bindes 
sammen av ensartet tretak. 

Spenstige utfordringer
Tømrer Henning Lobben er mannen 
som har overført planer på papir til 
håndfast bygg.
-  Jo, visst er det utfordringer når det 
nye skal tilpasses det gamle, sier han. 
Sammenføyningen av eksisterende og 
nytt har vært en av dem. Og det er 
interessant å være med å prosjektene 
og utføre konstruksjoner som er litt 
utradisjonelt.

For den som har vært langs de smale, 
slyngete grusveiene i Spind, er det ikke 
vanskelig å forstå at frakten av et ni 
kvadratmeter stort, tungt glassvindu 
kan være en utfordring.
- Kranbilen til Montér gjorde susen, 
mener Henning. 
- Men da vi skulle få på plass den 450 
kilo tunge peishetta måtte det rå mus-
kelkraft fra 5-6 mann til. Det gikk bra 
det også!

Idéen med bygget var at det skulle 
være åpent mot fjorden og skjermet 
mot vær og innsyn i bakkant. 
- Det er fint å være med på å lage et 
bygg som gir deg den roen som stedet 
omkring har, bemerker Henning 
Lobben. 
- Det synes jeg har vært vellykket i 
dette tilfellet. 

Enhver synes best om sitt 
eget, og vi tør påstå at vår 
region kan by på usedvanlig 
mange og veldig forskjellige 
idyller fra fjæra til skogen, 
og videre opp i heia. 
Spennvidden er stor, og der 
noen ønsker det moderne 
og stilrent, vil andre bevare 
det gamle. Her er to 
eksempler som binder 
sammen gammelt og nytt 
på en fin måte. 

Yttervegg i malmfuru og sink. Tømrer Henning 
Lobben i Lobben Bygg og Byggmester Åge 
Jakobsen har hatt oppføringen av huset.

Praktfull utsikt til Lyngsvågfjorden
Naturlig lys er viktig, her via 
runde takvinduer

Henning Lobben viser den praktiske 
lagringsplassen under benkene. 
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Innerst 
i grenda
Stiv Kuling har også vært engasjert i 
renoveringen av et gammelt hus på 
Borhaug. På en grønn flekk med utsyn 
over moloen med sjøen utenfor, ligger 
et lite midtgangshus fra ca 1850. Bakpå 
huset er det stående kledning av malm-
furu, mens de tre andre veggene har 
liggende, hvitmalt kledning. 
- Linoljemaling, bemerker Jan Gunnar.  
- Og alle vinduer er produsert etter 
gammel mal, med håndblåste glass. 
Dette gir liv i fasaden, og er avgjørende 
når man restaurerer gamle hus.  På 
taket er det plater av fibersement, og 
pipa er pusset opp så den ser ut som 
den opprinnelige. 

På framsiden er det stormdører uten-
for inngangsdøra, og inne er det er 
sjarmerende blanding av hypermoder-
ne linjer og gamle detaljer. På kjøkke-
net er kortveggen beholdt med den 
gamle kjøkkeninnredningen, mens det 

er brukt bjørkefi-
nér til å lage inn-
redningsløsnin-
ger som både 
utnytter plassen 
og gjør kjøkken-
syslene enklere. 
- Også her har vi 
tegnet fast inn-
redning, kom-
menterer Anders. 
- Legg merke til 
løsningen med 
kjøleskapet. For å 
spare plass, er det trukket inn gjennom 
veggen og ut i gangen på baksiden. 

I stua er tømmerstokkene pusset ned, 
samtidig som det er godt synlig at det 
er laft i gammelt treverk. 
- Gulvene er malt til opprinnelig farge, 
og en del av de gamle dørene er 
beholdt som de var, viser Jan Gunnar. 

God romutnyttelse
Loftet er et kapittel for seg, og her er 
så å si hver eneste centimeter tatt i 
bruk, sånn at det har blitt fire ulike 
soverom med hvert sitt uttrykk. Det 
er nesten litt «eventyrhus» på loftet 
der, med lave dører, asymmetri i rom-
deling og vinkler, og et spesialdesignet 
klesskap som står med ryggen mot 
loftstrappen og derfor også fungerer 
som gelender. 
-Det er ikke alltid nødvendig å bygge 
på – alltid ha større plass. Med dette 
prosjektet ville vi vise at husene vi bor 
i ofte er store nok. Ved riktig bruk av 
materialer og god plassutnyttelse er 
gamle hus ofte velfungerende. I det 
store og det hele var idéen å ta vare på 
mest mulig av det gamle, og der det 
måtte skiftes ut, skulle det være helt 
nytt og velfungerende, sier Jan Gunnar. 

- Vi har brukt Hunton trefiberisolering 
og isolert fra utsiden, sier Anders. 
- Det er lagt inn to lag med vindsperre, 
og huset er veldig godt lufta på alle 
måter.   

Altså: Miljøtanker, plassutnyttelse, vern 
om det gamle, nye og funksjonelle 
deler eller detaljer – alt som et  
resultat av godt samarbeid mellom 
huseiere, arkitekter, byggmestere og 
byggevareleverandør. 

Fin blanding av gammelt, nytt og glade 
farger i den gamle stua etter oppussingen

Mye fint å se på, både utenfor og innenfor. Vinduene 
har fått håndblåste vinduer som ser ut som gamle.

Arkitektene Anders Eik Pilskog og 
Jan Gunnar Skjeldsøy i Stiv Kuling

All plass er utnytta, så 
døra til barnerommet 
passer til barnas høyde
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Åpningstider 7-17 (18) 9-14

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

Montér Flekkefjord   
Svegskogen 5, 4400 Flekkefjord 
Tlf. 47 82 70 00
Åpningstider 7-16 (18) 9-14

Montér Kvinesdal   
Industrigt 10, 4480 Kvinesdal 
Tlf. 47 82 70 00
Åpningstider 7-16 (18) 9-14

1190,-
699,- 799,- 699,-

Leveggserie i hvitmalt utførelse. Solid levegg med kraftige espalier.  
Velg blant 4 ulike elementer og skreddersy din uteplass.
Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

LEVEGG LILLESAND 
180x150 HVIT LEVEGG LILLESAND 

180x90 HVIT
LEVEGG  LILLESAND 
180x150/90 HVIT

LEVEGG LILLESAND 
90x150 HVIT

PriskaPP

hytte  
i LiSter?

ta kontakt  

- Vi LeVerer Varene tiL du 

kommer på hytta

BENkESETT RkC RASTESANDkASSE RkC  
m/BENkELokk 120 Cm

LEkEHuS RøDHETTE
Leveres med blomsterkasser og skodder.

SpoRTSBoD RkC ComBI 2 
Leveres umalt og ekskl. takshingel. Utvendig mål: 420x320 cm.

NExø EuRopA HVIT 
Høyde 184 cm.

7’ERN BoD
Klassisk redskapsbod på 6,2 m2 med 
dobbel dør og vindu. Leveres med gulv 
og fundamentramme. Konstruksjon: 
Bærende vegger (19 mm veggbord).  
Utvendige mål: 280x220 cm. 

LEkESTATIV RkC SwING
Rutsjebane, 3 m, kjøpes separat.

LEkESTATIV BoSS 1
Rutsjebane, 3 m, kjøpes separat.

FERDIG HVITmALT 90 GRADERS  
TERRASSEREkkVERk 
Rekkverk hvitmalt 1157x890 mm. Rekkverk-elementer montert med 
“usynlige” stolper i senter og 90x90 mm i ender. 

1495,-599,-

7500,- 8990,-21900,-

1590,-

9990,-

2495,-

495,-


