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Et arkitekttegnet hus i Farsund 
er pusset forsiktig opp, og er 
fylt opp med kuriosa og en 
familie med sansen for det 
originale. Sånt blir det 
bygningsvernpris av. 

Side 4-5

Tools – Lister Industriverktøy - runder 10 år i 
Farsund i september. En mann har vært med siden 
oppstarten, og han står nå til rors. Møt Erik med 
mannskap i Lundevågen.

Side 28-29

Noen vil ha fritidsfunkis i byen, andre vil ha ombygget på 
en fjellknatt i en fjordarm, og atter andre liker tradisjon 
med komfort og bygger nytt i gammel stil. Se hva 
Hansen Bygg steller med – helt i nærheten. 

Side 8-9

Det er hensyn å ta når det skal bygges om på gamle hus i 
vernesonen. Se hvordan resultatet ble da Anne-Beth og 
Ommund Fintland bestemte seg for å restaurere bestefars 
gamle hus fra 1914.

Side 10-11

Stort og høyt, men ikke ruvende 
i trehusbebyggelsen i Sundeveien 
ligger Brøvigs Minde Barnehage 
med nytt og funksjonelt tilbygg. 
Bli med og ta en titt innenfor.   

Side 12-13

Når en bilmekaniker svinger 
hammeren uten å lage tegninger 
av byggverket først, da kan det 
bli riktig så vellykket. 
Se Ronny Solbergs flotte 
veranda med nedsenket 
basseng og flott badehus.  

Side 34-35

www. k va v I k p o S t E n . n o
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I skrivende stund har vi endelig kjent 
på varme, etter en lang og kald vår. 
Byggeaktiviteten i vårt distrikt Lister er 
nå i full gang, både for byggmestere og 
private som skal ferdigstille, gjøre klart 
til sommeren. Hytteturistene har 
allerede ankommet og utvider, bygger 
terrasser og pynter opp sitt andre hjem 
til glede for oss næringsdrivende lokalt. 

Våre to nye Montér-butikker i 
Flekkefjord og Kvinesdal er i full drift – 
med god og økt aktivitet begge steder 
det året vi nå har lagt bak oss som nye 
eiere der. Vi er godt fornøyd med å 
utvide “familien” og med fem Montér-
butikker i Lister har vi et bredt og godt 
utvalg å tilby markedet. Enda en lastebil 
kom nylig på plass, i Kvinesdal, og kjører 
også to faste dager til Sirdal med 
vareleveringer. 

Tools Farsund har i år 10 års jubileum. 
De har hatt en god utvikling gjennom 
disse årene og står sterkt i sitt marked 
med solid kompetanse innen sitt fagfelt. 
Og, feiring blir det over sommeren. 

Men, på tross av god aktivitet, særlig 
sommerstid, er vi avventende til høst og 
vintermånedene som kommer. Også 
lokalt vil vi merke nedskjæringer som 
følge av reduksjon i offshorebransjen. 
Flere industribedrifter i Lister som lenge 
har hatt gode ordrer fra denne bransjen, 
har allerede vært nødt til å nedbemanne.  
Med mindre kjøpekraft blir det mindre 
handel, noe som næringslivet i vår 
region nok må forberede seg på.  

1. juli i år iverksettes nye 
byggesaksregler.  Det er omfattende 
endringer som har som mål at det skal 
bli enklere for folk flest å bygge små 
bygg og enkle tilbygg, med enklere 
prosess og mindre byråkrati hos 
kommunene.  Mer om dette finner du i 
avisen – og våre fagfolk er på plass for å 
hjelpe våre kunder. 

I årets Kvavikposten presenterer vi 
noen nye byggeprosjekter i regionen og 
ikke minst det mange gjør : Oppfiksing. 
Takk til dere som har åpnet hjemmene 
og hyttene deres og vil dele gode ideer 
til bygg og bo. Våre mange 
byggmesterkunder har et bredt tilbud til 
markedet, utført i høy kvalitet.

Vi gleder oss til fortsatt utvikling – 
sammen med de ansatte i våre fem 
Montér-butikker, Tools Farsund og 
Øydna Sagbruk, som står på for våre 
kunder.  Takk for solid innsats!

Vi ønsker alle våre kunder velkommen 
innom våre butikker, til en hyggelig 
fagprat.  God sommer og god lesing!
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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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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

Nye byggesaksregler 
– til glede for noen og ergrelse for andre

Tekst og foto: Kari Mørk

- Det er viktig å vite at det er 
byggesaksforskriften, SAK, som er 
endret, og ikke teknisk forskrift, TEK, 
opplyser Geir Tønnessen, ingeniør 
hos Montér Lyngdal. 
- Etter de nye forskriftene kan du selv 
bygge uten å byggemelde:
- Levegg med høyde 1,8 meter i inntil 
10 meters lengde når ingen del av 
veggen er nærmere nabogrense enn 
1 meter. 
- Levegg med høyde 1,8 meter i inntil 
5 meters lengde når veggen er 
nærmere nabogrense enn 1 meter 
eller den står i nabogrensen.
- Minst 1 meter fra nabogrense: 
- En frittliggende bygning mindre enn 
50 kvadratmeter og med maks 
mønehøyde 4,0 m med maks 
gesimshøyde 3,0 meter. Bygget kan 
være av typen “uthus” så som garasje, 
redskapsbod, lekehytte eller liknende, 

men må ikke inneholde en boligdel og 
kan ikke ha kjeller.
- Minst 4 meter fra nabogrense: 
- Et tilbygg til bolig inntil 15 
kvadratmeter, der tilbygget ikke 
inneholder boligdel. 
  Typiske tilbygg etter denne regelen 
vil være: overbygd inngangsparti, bod, 
hobbyrom,
  utvidet carport eller garasje, og 
terrasse som er høyere enn 50 cm 
over bakken.
- Forstøtningsmur inntil 1,0 meter 
høy når avstand til grense er mer enn 
1,0 meter.
- Forstøtningsmur inntil 1,5 m høy 
når avstand til grense er mer enn 4,0 
meter.

Det er omfattende endringer som 
har som mål at det skal bli enklere 
for folk flest å bygge små bygg og 
enkle tilbygg. Men det som blir 
enklere for den ene naboen, kan 

utløse en krangel med den andre 
naboen. Slike krangler har hittil ofte 
handlet om trær og busker, om 
grenser, veirett, snømåking, og om 
fordeling av fellesutgifter. Og nå også 
altså om bygging «på grensen».
Et viktig poeng når det gjelder 
eventuelle tvistesaker mellom naboer, 
er at så lenge den som bygger holder 
seg innenfor rammene, vil det ikke 
være rettslig grunnlag for å forfølge 
saken.

- Selv om det i disse tilfellene ikke er 
noe krav til nabovarsling, er det alltid 
både greit og lurt å informere naboen 
før du setter i gang, mener Geir.
- Dessuten må byggene fremdeles 
utføres etter de tekniske forskriftene 
– TEK – og må heller ikke stride mot 
andre regler som for eksempel regler 
om avstand til vei eller jernbane. Det 
må heller ikke være konflikt med 
ledninger i grunnen.

De nye reglene skal altså gjøre det 
enklere for deg å bygge på din egen 
eiendom, i tillegg til at det skal sørge 
for en enklere prosess og mindre 
byråkrati hos kommunene. 
Søknadsgangen for småbygg har 
nemlig fram til 1. juli i år laget mye 
papirarbeid og skjemaer for 
innbyggerne, og det har skapt mye 
byråkrati hos kommunene. Når 
regelverket forenkles, er tanken at 
kommunene kan bruke mer ressurser 
på å ta andre oppgaver og å veilede 
innbyggerne, i stedet for å behandle 
byggesøknader for små bygg som for 
eksempel garasjer. 
Ikke la nytt regelverk hindre deg: Er 
du det minste i tvil om et småbygg 
eller tilbygg som du ønsker å oppføre, 
ta kontakt med våre fagfolk på Montér 
– vi hjelper deg til å realisere 
prosjektet. 

1. juli 2015 kommer det 
nye byggeregler. 
Etter den tid kan naboen 
din sette opp et byggverk 
på inntil 50 kvadratmeter, 
bare 1 meter fra felles 
tomtegrense. 
Det kan bli en utfordring 
å beholde det gode 
naboforholdet når det 
blir tillatt å gjøre 
sånne ting. 
Men, fortvil ikke: 
Det er hjelp å få!

NYHET!

- Når bygget er ferdig – enten det er frittliggende bygning eller tilbygg – må kommunen 
likevel å få tilsendt tegninger og situasjonskart som viser størrelse, høyde og plassering sånn 
at kommunens opplysninger kan ajourføres, påpeker Geir Tønnessen hos Montér Lyngdal
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- Det var flere som rådet oss til å rive ned veggen 
og lage kjøkkenet i ett med stua, men vi har valgt å 
beholde det sånn som det var, inklusive anretningen. 
Hvis du lurer på hva en anretning er, så er det et 
værelse hvor retterne legges opp og anrettes før de 
bæres inn. Dette er som regel et mindre rom 
mellom kjøkkenet og stua – i dette tilfellet dagligstua. 

Også kjøkkenet er behørig bevart med opprinnelig 
innredning, men piffet opp med mange, gode detaljer 
som gjør at øynene stadig finner noe spennende å 
se på. En gammel krydderhylle, en rad med 
porsjonsformer i glad rødoransje farge, en 
hylleinnredning med små skuffer i sink som står 
godt til kjøleskapet i børstet stål, for å nevne noe. 
Ikke minst, det uredde valget med sort-hvitt rutete 
gulv sammen med glassene i veggen mellom 
kjøkkenet og anretningen, som er stripet i klart og 
frostet glass. 

Vi beveger oss igjen i den flotte trappen, opp en 
etasje, og ankommer en lang korridor med hele ni 
nummererte dører til romslige kott. 
- Noen av kottene har enda et kott innenfor. Og her 
er utgangen til takterrassen, viser Siri. 
Utenfor er det fin utsikt til Norsundbrua og fjorden 
som blinker blått i sola. 
- Vi har valgt å beholde den originale skiferen på 
taket, viser hun. 
- Jeg synes den er vakker, og hvis vi blir nødt til å 
gjøre noe med den, blir det å ta den ned, rense den 
og legge den opp igjen, sier hun enkelt. 
Innenfor korridoren ligger bad og toalett, også i 
original stand fra 1950-tallet.
- Litt morsomt, sier Siri. 
- Badet er produsert i Italia, og kjøpt via Steen & 
Strøm i Oslo. Vi har ikke lagt inn moderne fasiliteter 
her heller, så etter dusj eller bad må man gå et 
annet sted for å finne strømkontakt til føneren. 
Funkisstilen kan være litt tungvint, men en velger jo 
sjøl hvordan det skal være. 

Huset ligger i det som har vært og skal bli en vakker 
hage. 
- Det var fullstendig overgrodd her da vi tok over. 
Nå har vi blant annet klippet rododendron-buskene 
i den formen vi vil ha dem, og vi har laget en platting. 
Neste skritt er å lage en levegg mot veien. 

Det er alltid nok å holde på med for den som har 
gammelt hus å stelle med. 
- Det er godt at vi har sol på takterrassen mens vi 
holder på med å klippe fram hagen, da, sier en 
smilende Siri Ore Elle. 

Tekst og foto: Kari Mørk

Hvordan bor man i et sånt hus?
- Tja, vi flytta hit fra et helt vanlig hus i 
Vanse. Ungene trodde vi var gale, og 
spurte hvorfor vi ville ha et så stort 
hus nå som de skulle flytte ut. Vi har ca. 
180 kvadratmeter flate pr. etasje her. 
Men det blei greit – de unge har fått 
hver sin leilighet i første etasje, svarer 
Siri og smiler litt. 
- Det var jo mye å pusse opp sånn i 
starten, og ikke hadde vi så mye 
møbler at vi kunne fylle opp, heller. 
Men ved hjelp av bruktbutikker, 
loppemarkeder, gaver og søk på 
internett har vi fått det sånn som vi vil 
ha det. Vi har til og med fått gaver av 
folk som er ganske ukjente for oss, 
fordi de har kommet over ting de 
synes passer i vårt hus. 

Det første man legger merke til når 
man kommer inn i entréen – eller skal 
vi si hallen? – hos Siri, er den brede, 
vakre trappen med fint utsmykket 
gelender. Men hvis man gir seg litt tid 
til å se seg omkring, dukker det ene 
lille tablået etter det andre opp. En 
kommode med seks skuffer malt i tre 
av årets farger, en sofa under trappen 
sammen med en hvit pinnestol og et 
bord med knall oransje understell, en 
stor og hvit og gammel kiste med en 
lampe oppå. 
- Det er bestefars ammunisjonskiste 
som jeg har arvet, sier Siri enkelt. 
- Jeg holder på med å lage skjerm til 
lampen, og på veggen bak henger det 
en gammel skoleplansje med blomster. 
På veggene er det original, bred panel i 
finer, og hallen har en egen peis. 

Selv om en ikke kan unngå å fylles med 
en viss spenning og forventning for hva 
som finnes en etasje opp, legger man 
godt merke til hvordan trappen er. 
Den er god å gå i, med rikelig plass til 
foten i inntrinnene og ikke for høye 
opptrinn. 
- Den er litt skjev, men vi synes ikke 
det gjør noe, for vi har vennet oss til 
det, sier Siri. 

I andre etasje er det tre store stuer, 
kjøkken og en anretning. 
- Vi har beholdt det så originalt som vi 
har kunnet, forteller hun, og viser at de 
har satt innsats i peisen i den første 
stua, tv-stua. 
- Siden innsatsen er mindre enn 
åpningen i den originale peisen, fikk vi 
et problem med marmoren som 
omrammer den. Sånn marmor er 
vanskelig å få tak i nå, men alle 
vinduskarmene i andre etasje har 
tilsvarende marmorplater. Vi løste 
problemet med å bruke en vinduskarm 
i den innerste stua. Der lager vi en 
sittebenk i stedet. 

Midterste stue er spisestua. Når de 
blir mange rundt bordet er denne et 
naturlig valg, for her kan det uten 
problemer dekkes til 15-20 personer. 
- Vi fant dette bordet på Living i sin tid. 
Det var så stort at det nok var 
vanskelig å omsette, så vi fikk gode 
rabatter på det, forteller Siri. 
Hun viser rundt i enda et rom med 
uredde kombinasjoner. Hypermoderne 
spisebord i lysnet eik står i fin kontrast 
mot hvite spisestuestoler med stålben, 
en skjenk fra tidlig 1900-tall, 
retromønstret bordduk, og original 
teak i vinduer og dører. 
- Dessverre er ikke karnappvinduet 
det originale, sier hun. 
- Opprinnelig sto det et vakkert 
blyglassvindu her, og vi hadde håpet på 
å få til noe lignende igjen. 

Den innerste stua – dagligstua – ligger 
vegg i vegg med kjøkkenet. 

Når huset 
er et 
titteskap
Noen samler på frimerker, andre på gamle biler. 
Siri Ore Elle har lagt sin elsk på bruktgjenstander og 
gamle ting. I huset ved Norsund-brua i Farsund bugner det 
av lekne ideer og sjarmerende tablåer – i et hus som er 
holdt strengt til det opprinnelige sånn som det var da det 
ble oppført i 1954.

FAKTA:
I 2014 fikk ekteparet 
Bjørn og Siri 
bygningsvernprisen, 
som deles ut av Farsund 
Byforening. 

I begrunnelsen sto følgende: 
«Huset ble oppført i 1939 og bygd 
om av arkitekt Thilo Schoder i 
1954. Schoder tegnet flere bygg 
her i Farsund i etterkrigstiden og 
er kjent for mange. Han hadde sin 
utdannelse fra Tyskland og var 
kjent med periodens 
karakteristiske trekk. Huset i 
Lyngdalsveien er en skatt innvendig 
og arkitekten har gjort en spesielt 
god jobb med de mange plassbygde 
interiørløsningene, som er godt 
ivaretatt av husets nåværende 
eiere. Elle har bevart husets hvite 
farge, de mange teakvinduene og 
beholdt skifertaket, som er en av 
Farøys viktigste fellesnevnere.»

En annen kuriositet, er den buede overgangen mellom 
tak og knevegger blant annet på soverommet og badet. 

«I rommet innenfor rommet…» Det er 
nok ikke mange som har tilgang til så 
mange romslige kott på rad som Siri har. 
Ni stykker, og noen av dem har et kott 
inni kottet. 

Stort og romslig inngangsparti – en hall med peis, sittegruppe 
under trappen, en fargerik kommode og mange ting å se på. 

Fascinerende linjer og mønstre når trappen svinger 
opp eller ned mellom tre etasjer.

Tre romslige stuer er forbundet med hverandre i 
andre etasje – og med adgang til anretning og kjøkken
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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

Geir Egil Tveiten
Sjåfør

Per Espeland
Sjåfør

Velkommen til en 
hyggelig handel

Roald Trædal
Lager

Jan Gletne 
Lager

Hanne Tollisen Torgersen
Butikk

Jan Tore Birkeland 
Lager

Gunn Anita Birkeland
Butikk

Trond Rosfjord
Daglig leder
Mob. 90799686
trr@byggeforretning.no

Velg en ytterdør fra SWEDOOR og  
skap ditt eget inngangsparti som passer din stil.

Besøk www.swedoor.no.  
La deg bli inspirert av vår dørverden.

Digits Prisma Pulse Square Lilly Identity

LA DIN YTTERDØR 
VISE HVEM DU ER.

www.swedoor.no
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- Her har vi bygget et nytt hus i gammel tradisjon, 
forteller Silje Hansen. - Denne fritidsboligen har alle 
fasiliteter, deles av to familier, og ligger svært idyllisk 
til i Spind med utsikt til sjøen. 

- Oppfatningen av hva som er ferieidyll er ikke lik for alle, sier ingeniør Kjetil Tønnessen i Hansen Bygg. 
– For noen er drømmen om en hytte i sjøkanten, mens andre liker det mer urbant og har fritidsbolig i byen. 

- Det er mange idyller i nærområdene rundt Farsund, forteller Erik Hansen i Hansen Bygg. 
– Vi er heldige, og har svært mange av våre oppdrag lokalt, både i byen og i skjærgården. 
Den suksessen vi har skyldes ikke minst alle våre dyktige ansatte og våre samarbeidspartnere

Tekst og foto: Kari Mørk

De er entusiastiske, og med rette. Den 
nye sommerdrømmen som ble kjøpt i 
2012, befinner seg på en avsats med 
solid fjell i ryggen og en utsikt som kan 
slå pusten av noen og enhver. 
- Det er lunt her, sier Merete enkelt. 
- Ingen annen vind enn sønnavinden får 
tak i oss, og den er sjelden. 

Adkomst til hytta er enten pr båt 
sommerstid eller pr en smal sti 
vinterstid. Fra brygga forserer man en 
trappesti for å komme opp. Vel oppe er 
det bare å nyte den formen for 
avslapning man ønsker, for her er det 
fred, ro og ikke innsyn.
- Vi har en utedusj som vi etter 
ombyggingen har fått varmt vann i, vi 
har utedo med elektrisk toalett, vi har 
brønnvann med tinglyst rettighet, og vi 
har i grunnen alt det vi trenger og vil 
ha.  Siste gangen utedusjen var i bruk 

for sesongen i fjor, var forresten 14. 
desember, sier Merete og ler. 

Denne hytta har altså vært i familiens 
eie bare noen få år, men mye har 
skjedd. 
- Vi var egentlig ikke på hyttejakt, for vi 
delte en hytte på Langøy med min 
familie – altså der jeg har feriert siden 
jeg var liten, forteller hun. 
- Da vi kom over denne hytta, som 
opprinnelig ble bygget på 1970-tallet 
var vi ikke i tvil. Opprinnelig var den på 
ca. 46 kvadratmeter, men med tilbygget 
har vi nå økt arealet til omtrent 75 
kvadratmeter. Her var det en hems 
med to bittesmå soverom med en 
bratt hems-trapp tidligere, kjøkkenet 
var lite, og ved siden av det var enda et 
soverom. Vi bestemte oss for at vi 
måtte bygge om og bygge til, supplerer 
Halfdan. 

De fikk kontakt med sivilarkitekt Erik 
Tveit som er partner i arkitektfirmaet 
Spiss Arkitektur og Plan A/S i 
Kristiansand. Tveit er fra Farsund og 
kjenner området godt, og vet derfor å 
gi gode råd.
- Farsund er oppdragsmessig en del av 
mitt nærområde, og jeg er ofte til 
stede her borte. I akkurat denne saken 
hadde jeg jo litt tidspress på meg. Det 
var på grunn av at den forrige eieren 
hadde søkt om tillatelse til å bygge på, 
og at den fristen var i ferd med å gå ut, 
men det gikk fint, forteller han med et 
smil.

Hva setter han fokus på når han skal i 
gang med et prosjekt av denne typen?
- Jeg tar utgangspunkt i stedet. Jeg må 
kjenne på kvalitetene både i terrenget 
og i eksisterende bygg. Hva jeg tegner, 
varierer selvsagt med beliggenheten, 
men jeg har som regel tre kriterier jeg 
begynner med: Utsikten, sol- og 
vindforholdene, og om det er bygg på 
plassen fra før av som skal eller kan 
brukes. Dette stedet tåler veldig mye, 
tatt i betraktning den massive 
bakveggen i stein bak hytta, forklarer 
han. 
- Den gjorde at vi 
kunne være litt dristige 
med tilbygget. I samråd 
med eierne, valgte vi 
en løsning som tillot 
oss å gå i høyden for å 
få volum og utsikt. 
Deretter måtte vi ta 
et «clean cut» - vi 
måtte rett og slett 
skjære av en del av den 
gamle hytta for å få 
plass til tilbygget i 
bakkant. Men det er 

vellykket, for det viser veldig tydelig 
forskjellen mellom gammelt og nytt. 

Erik Hansen i Hansen Bygg fikk 
oppdraget med tilbygget, og han er 
også fornøyd med resultatet. 
- Det har blitt en moderne fritidsbolig 
med stil, mener han. 

Foruten utsikten over fjorden, er 
omgivelsene rundt hytta spesielle og 
flotte. Det er bygget en stor, god 
platting mellom knausene, hytta og 
uthuset. 
- Pynten er en favoritt, viser Merete. 
- Her har vi brukt drageren i den 
gamle hytta til å lage sittebenker av, og 
her er det fredelig og fint å sitte i stille 
sommerkvelder. 

På uteplassen er det rikelig med plass 
til å omgi seg med familie og venner, og 
det er akkurat det familien Melbye har 
tenkt å gjøre. 
- Vi kommer til å være her så mye vi 
kan, sier Merete.
Halfdan og Camilla nikker enige. 

- Vi tar hovedentreprise, om ønskelig, 
sier daglig leder Erik Hansen hos 
Hansen Bygg.
- Det betyr hele prosessen fra A til Å, 
fra idé til ferdig bygg. 
- Det innebærer tegninger, kontakt 
med arkitekt, søknader og 
godkjenninger, materialberegninger 
med priskalkyler, og helt fram til bygget 
står klart, legger ingeniør Kjetil 
Tønnessen til. 
- Vi sørger for logistikken i hele 
byggeperioden, og holder styr på alle 
deler av byggeprosessen. På den måten 
har byggherren – altså husbyggeren – 
kun en person å forholde seg til. Vi 
mener det forenkler det hele for 
kundene våre. 

Hansen Bygg har nå tre personer i 
administrasjonen. Erik Hansen som 
daglig leder, Silje Hansen som skjøtter 
alt det administrative, og Kjetil 
Tønnessen som arbeider med det 
ingeniørtekniske. Til sammen 
engasjerer firmaet 19 personer 
inklusive administrasjon og to lærlinger. 
- Vi holder et stort fokus på å bruke 
lokale underleverandører og partnere, 
understreker Erik. 
- Vi er så heldige at vi har absolutt de 
fleste oppdragene våre lokalt, i 
bykjernen og ved fjorden og i områdene 
rundt byen. 

I den andre enden av stil-skalaen ligger 
et nytt byggeprosjekt som Silje Hansen 
viser. I Spind ligger et vakkert, 
tradisjonelt utseende hus – hvitmalt og 
med smårutete vinduer. Her holder 
blant andre Ellen Aasland Reinertsen 
til med mann og barn, og de deler 
huset med en annen familie. 
- Vi er så heldige at vi har fått bygge på 
det som er småbruket til min manns 
familie, forteller Ellen. 

- Det betyr at vi har storfamilien rundt 
oss i flere av husene her. Vi som eier 
dette huset har tegnet det selv, og har 
fått arkitektene hos Asplan Viak til å 
finpusse idéen vår. Vi er veldig godt 
fornøyde, understreker hun.
Ellen og mannen Kaare Helle holder til 
daglig til i Oslo med to små barn.
- Nå ser jeg fram til å være her mye, 
sammen med alle de andre, sier Ellen.

For å vise spennet i de prosjektene de 
har tar Kjetil Tønnessen oss med til et 
nytt bygg, midt i bykjernen i Farsund. 
Husets eiere heter Liv Bjørnsen og 
Terje Thunem, og de kommer fra 
Sandnes.
- Ideen med hvordan huset skal se ut 
både utvendig og innvendig, er vår 
egen ide, forteller Terje. 
- Arkitekter er Lister Arkitektur og 
Byggteknikk som har utarbeidet 
tegningene etter vår idé. Vi ønsket oss 
en fritidsbolig som ligger sentralt, lunt 
og med gode fiskemuligheter nær 
sjøen. 

De valgte funkisstilen fordi de mener 
den at huset lettere kan passe inn i 
terrenget og passer til tomten, som er 
veldig liten og skrånende. 
- Dessuten kan man med de 
byggeklossene som brukes i funkishus 
lett komme opp i høyden og få gode 
boareal, og ikke minst terrasser som jo 
er en fordel for å være mye ute. Vi har 

full takhøyde på alle nivåer, og de store 
vindusflatene gjør at vi nesten kan 
være ute og inne samtidig og nyte den 
fantastiske utsikten til sjø og båtliv, sier 
han. 
Liv og Terje mener at denne siden av 
Farsund er mye lunere og mange 
ganger varmere enn flere andre deler 
av Farsund by og ikke minst Lista-
landet generelt. 
- Fjellet nord og vest for huset gjør 
denne tomten til noe unikt med sin 
lunhet og varme fra fjellet bak . 
Dessuten er tomten nær båthavna og 
Badehuset med stupetårn, og det er 
gåavstand til sentrum og butikker. Vi 
nyter utsikten i alle rom, ja til og med 
fra senga kan vi kikke rett ut på havet.  
Vi bruker ikke huset på årsbasis 
foreløpig, men legger ikke skjul på at vi 
har tenkt på det når vi har designet 
huset med tanke på fremtiden slik at vi 
har den muligheten åpen, avslutter 
Terje Thunem.

Det mener Merete Schiørn Melbye bestemt. Hun vet hva 
hun snakker om, for Oslo-jenta har tråkket sine 
sommersandaler i området siden 1958, og senere fulgte 
mannen Halfdan og deretter døtrene Camilla, Cecilie og 
Line villig med. 

Barndommens sommerdrøm 
ligger i Spind

Kortreiste byggtjenester
HANSEN BYGG: HANSEN BYGG:

Spisestuen står i et tilbygg med utsikt til sjøen. Lun, fin stemning og friske farger. 

Soverom med sjøutsikt. Dette ligger i tilbygget bak den opprinnelige hytta, og rommene i andre etasje er beiset lyse.

Fem fornøyde fjes. Siv.ark. Erik Tveit, Erik Hansen i 
Hansen Bygg, Camilla, Halfdan og Merete som 
stolte hytteeiere.
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Huset er nå ført tilbake til så nært det 
opprinnelige som mulig etter at 
moderniseringsspøkelset hadde herjet 
med vinduer, kledning og innvendige 
vegger på 1960-tallet. 
- Ytregarden og alle husene omkring 
ligger i vernesonen, forklarer Anne 
Beth. 

- Men for oss var det også viktig å få 
tilbake mest mulig av den gamle 
sjarmen i huset. Det kan være ganske 
værhardt her i enden av vannet, så en 
kan jo forstå at de hadde satt 
plastkledning på huset for å spare 
vedlikeholdsarbeid, og de store 
«moderne» vinduene var det jo mange 
som satte inn i gamle hus. 

Dette huset er på 103 kvadratmeter i 
grunnflate, har full kjeller, og oppunder 
mønet ligger «Øvsteloftet» med tre 
små værelser. 
- Grunnmuren er solid, og rundt en 
meter i tykkelse. Den var det ikke 
behov for å gjøre noe med. Nå er det 
sønnen min som sitter i det ene 
rommet og leser til eksamen. Han 
bruker sin bestefars gamle kontor til 
det, forklarer hun. 

Utvendig har huset fått ny kledning, 
nye og tidstilpassa vinduer, og omtrent 
50 prosent av den gamle skiferen på 
taket er lagt opp igjen. 
- Resten var ødelagt, men vi var 
heldige å få kjøpt original, gammel 
stein. Inngangsdøra er lagd etter mal 
fra den gamle, men vi valgte å sette inn 
vinduer for å få inn mer lys i gangen. 
Her har vi også gjort en tilpasning. Vi 
har lagt inn bad med toalett og dusj 
med tanke på å skulle slippe å gå i 
trappene når vi blir eldre. Det var et 
lite toalett her, men vi har utvida det 
og tatt noe plass fra gangen. Også 
baderomsdøra er ny, men etter gammel 
modell. De andre dørene i første 
etasje har vi pussa ned og malt opp 
med mange strøk maling, forteller hun. 

I stua fjernet de tapet og veggplater, og 
noe av laftet som da blei synlig er 
pusset slett og satt inn med fortynnet 
Tyrlin. 
- Jeg liker den gylne fargen, sier Anne 
Beth enkelt. 
- Det var en ganske stor jobb å pusse 
ned, for stokkene var ujevne og fulle av 
hakk etter øks. I taket var det satt 
takplater som vi også har fjernet, sånn 
at bjelkene kommer til sin rett. 

Ved siden av dagligstua ligger spisestua, 
og den har en del interiørdetaljer fra 
gammelt av. 
- Svigermors potteskjulere i 
vinduskarmen, en gammel skjenk, og 
en krakk som er en del av møblementet 
i «Bestemor si stua». 

I enden av 
vannet
I Sirdal, helt innerst i enden av Sirdalsvannet, ligger Stronda 
og Ytregarden. Her har Anne Beth og Ommund Fintland 
restaurert barndomshjemmet hans – et hus som ble bygget 
av bestefaren i 1914.

Sitteplass i gangen mellom soverom og bad 
– her kan en vente på tur til morgenstellet.

Anne Beth Fintland er fornøyd med restaureringen av 
det gamle huset, og ser fram til ny uteplass.

Se din byggevareforhandler 
 eller www.fibo-trespo.no

Fibo-Trespo har en av de sikreste veggløsningene på markedet - 
godkjent i henhold til Våtromsnormen og utviklet for å tåle direkte vannpåvirkning.  
Stort utvalg av dekor og mønster. Se Fibo-Trespo hjelpe Sinnasnekker`n på TVNorge.

Lekre veggpanel fra Fibo-Trespo 
Leveres også tilpasset kjøkken

Se Otto og Kjell montere  
veggpanel på TVN denne høsten! 
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Inne hos Bestemor, i en liten stue 
innenfor spisestua, står en fin 
møbelgruppe av eldre modell. 
- Den tilhørte Bestemor, altså min 
manns bestemor, forteller Anne Beth. 
- Det var jo sånn i den tida, at det 
bodde flere generasjoner under 
samme tak, og da hun ble alene flyttet 
hun ned og hadde egen stue i første 
etasje og soverom på loftet. Svigermor 
sørget for å trekke om disse møblene, 
og jeg synes de er fine. 

Kjøkkenet er beholdt i samme 
størrelse som det var, men har fått nye 
vinduer og ny innredning. 
- Det sto en kjøkkenbenk under de 
gamle vinduene, men siden de nye 
vinduene går mye lenger ned valgte vi 
å ta vekk benken for ikke å få den 

foran lysåpningen i vinduet, sier hun.
- Det er ennå litt tilpasninger som 
gjenstår. Men vi vil bo oss litt inn før vi 
legger inn det siste. Det var opprinnelig 
et kjøkken til, på loftet. Dette har vi 
gjort om til en liten loftstue eller et 
gjesterom, men vi har beholdt 
muligheten for å gjøre det om til 
kjøkken igjen. Jeg ønsker meg nemlig et 
baksterom der oppe, betror hun oss 
med et lite smil. 

Trappa opp er bratt, og enda brattere 
til Øvsteloftet som foreløpig ikke er 
ferdig innredet. Men på loftet er det 
tre soverom, en romslig gang, og et 
godt bad kombinert med vaskerom.
- Kjellertrappa er mye brattere enn 
trappa opp hit, så vi valgte å legge 
vaskerommet her. Vi måtte flytte en 

vegg, men vi synes resultatet har blitt 
bra. Da vi flytta veggen, så vi til å få 
med oss døra som går direkte mellom 
vårt soverom og badet også. Praktisk. 

Ute i tunet står et gammelt 
redskapsskjul. Dette håper ekteparet 
Fintland at de skal få tillatelse til å rive 
for å gi plass til utsyn mot fjorden fra 
tunet. 
- Vi ønsker oss litt mer lys og luft her 
ute, ja. Jeg har sendt en forespørsel, 
men vet ikke svaret ennå. Vi får se. Hvis 
det ikke går, finner vi på en annen 
løsning. Men løa står i alle fall for tur til 
oppussing, og da tror jeg vi får en riktig 
koselig plass utenfor her også, avslutter 
Anne Beth Fintland.  

 

Bestefars hus fra 1914 ligger i vernesonen og har 
blant annet fått tilbakeført vinduer og kledning i 
opprinnelig utseende. Arbeidene er utført av Bygg 
og Service, Sirdal. 

Spisestue med utsikt til Sirdalsvannet, 
og med innslag av gamle ting.

Dagligstue med åpning til spisestua. 
Rommene kan deles ved å lukke skyvedøra.

Bestemors gamle salong er beholdt i «Bestemor si stova», og gir et varmt uttrykk for en tid som var.
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- Det startet med en barnehage her på 
begynnelsen av 1970-tallet, forteller 
pedagogisk leder Randi Johannessen.
- Så ble det daghjem, før det nå har 
blitt en funksjonell og moderne 
barnehage igjen. 

- Det gamle bygget har blitt stående, 
forklarer prosjektleder Joakim 
Gitlestad. 
- Bygget ble oppgradert i himlinger og 
vegger, blant annet av brannvernhensyn, 

og mellom nytt og gammelt har vi laget 
en «gate» som kan stenges med 
brannsikre dører. I det vanlige kan 
dette arealet brukes til andre formål, 
når det er behov for mere tumleplass. 

Nybygget er tegnet og oppført av 
Bjørndal Vedlikehold, og gir inntrykk av 
å være romslig, høyt under taket og gir 
gode lysforhold. 
- Det gamle administrasjonsbygget 
utgjør 140 kvadratmeter, mens 
nybygget er omtrent 650 kvadratmeter. 
Hele prosjektet har en prislapp på i 

overkant tolv millioner, så vi kom i mål 
omtrent som vi hadde planlagt, 
opplyser Joakim og viser rundt inne. 
I tillegg er det en kjeller på rundt 450 
kvadratmeter som står uinnredet 
under bygget, og der kan det eventuelt 
gjøres endringer i framtida om det er 
behov for det. 

- Vi har tre like avdelinger med lik 
rominndeling, sier Randi Johannessen. 
- To av dem har plass til 24 barn, mens 
en har 14. 

Avdelingene preges av lys. Hele 
langveggen mot sjøen er dekket av 
store, gode glassflater som slipper inn 
lyset og gir en fantastisk utsikt. Et sted 
er det plassert en sofa med ryggen 
mot rommet – en plass for stille 
ettertanke over hvor fint det er med 
fjord og fjell og by, kanskje?

- Vårt fokus foruten lyset, har vært at 
bygget skal være funksjonelt og rimelig, 
og at det ikke skal dominere den 
gamle trehusbegynnelsen i området 
omkring, forklarer Joakim. 

Fra barnehjem til daghjem, 
og videre til moderne barnehage

Brøvigs Minde Barnehage har solide røtter i Farsund by. Fra Sundeveien tar det bare noen minutter å komme til 
sentrum, og ny og gammel bygningsmasse ligger i fredelig harmoni med praktfullt utsyn over Vesterfjorden. 

Garderobe med utgang til overbygget skur 
– praktisk og oversiktlig.

Den lange korridoren deler gammelt og 
nytt bygg, og er dessuten kjærkomment 
ekstra areal når det trengs. Dørene kan 
lukkes og gi to ekstra rom. 

Joakim Gitlestad hos Bjørndal Vedlikehold 
er fornøyd med oppdraget og resultatet. 

BJøRNdAL VEdLIKEHOLd: 
- Kommunen godtok løsningsforslagene 
vi kom med, blant annet på grunnlag av 
at vi tok sånne hensyn i prosjekteringen. 

Bygget er preget av fleksible løsninger. 
I det store allrommet som blant annet 
brukes til måltider, er det store 
foldedører som kan åpnes eller lukkes 
etter plassbehov. Med åpne dører er 
det ingen problemer å holde julefest 
– det er plass nok til både barn og 
foreldre. 
- Vi er spesielt godt fornøyd med 
lydforholdene, sier Randi. 
- Med så store, åpne rom skulle en tro 
at det kunne ha blitt dårlige lydforhold, 
men det er det ikke. 
- Det beror seg på at vi har gått 
høyere enn minimumskravene når det 
gjelder lydisolasjon, forklarer Joakim. 

Nybygget har kledning i sibirsk lerk. 
- Ja, det gir en høyere engangskostnad 
ved bygging, innrømmer Joakim. 
- Men samtidig vil jeg understreke at 
man fort tar dette igjen på vedlikehold. 
Sibirsk Lerk vokser svært sent og får 
en høy andel kjerneved i tillegg til at 
treverket har en høy fettandel. Disse 
ulike faktorene gjør sibirsk lerk veldig 
råtebestandig og vedlikeholdsvennlig.  
Bygget har Sarnafil på taket. Det er en 
slags spesialpapp som sveises, og den 
er mye brukt på bygg med flate tak. 
- Dekket er fordelaktig i forhold til 

takstein hvis vi tenker på sterk vind og 
eventuelle stein som kan løsne, mener 
Joakim.

Terrenget rundt barnehagen var 
utfordrende og har krevd mye 
bearbeiding opp til dagens standard. 
Det er laget en ny parkeringsplass, og 
det er laget en ny avkjøring sånn at 
man kjører inn fra bysiden og ut på 
toppen på andre siden for å gjøre 
adkomsten enklere. 
- Vi har dessuten opparbeidet et 
uteområde som vi kaller «Naboparken», 
forteller Joakim. 
- Dette var et brakklagt friområde, og 
opprinnelig ikke med i anbudet. 
Bjørndal Vedlikehold fikk noen midler 
fra Sparebanken Sør for å opparbeide 
et brukervennlig fellesområde for 
naboene, adskilt fra barnehagen, men 
som barnehagen også kan bruke. Hvis 
jeg skal oppsummere dette prosjektet, 
vil jeg si at vi har vært strålende 
fornøyd med samarbeidet med 
byggherren, Indremisjonsforbundet 
Sør, ved deres representant Leidulv 
Nesgård. 

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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Vil du bli sett? Spesialtilbud i FORUM:

GRAFISK

LOGO
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CD-COVER
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WEB
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DIGITAL
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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.com

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

Gammelt og nytt bygg på Brøvigs Minde Barnehage danner 
en lun krok der unger og voksne kan spise maten i friluft.

Pedagogisk leder, Randi Dåvøy Johannessen, hjelper til 
med å lage mat når barna skal ha mat ute.

Det nye tilbygget på barnehagen er stort, men ruver 
ikke i den gamle trehusbebyggelsen. 

«Nabohagen» gir ekstra boltreplass 
til barna om dagen, og brukes av 

naboene om kvelden.  
- Vinn-vinn-situasjon, 

mener Joakim Gitlestad.  
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sannsynligvis  verdens reneste

Huntonit tilbyr en mengde tak- og veggplater anbefalt av NAAF. 
Ferdigmalt eller lasert overlate, betongstruktur og andre 
lekre løsninger for et flott og helsevennlig innemiljø.
Se hele utvalget på www.huntonit.noSANDHVIT EARTH MIST SHADOW

Huntonit Wood Panelbord Sand på vegg og Hvit i tak, str 11x180x2420 mm

Verktøysett med innhold spesielt utvalgt av 
RX-verdensmesteren Petter Solberg og hans mekaniker.

Teng Tools T38 27 deler, 3/8” 

Teng Tools TM127, 127 deler, 1/4” og 3/8” 

494,-  inkl moms395,- eks. moms

2 494,-  inkl moms1995,- eks. moms

I hvert verdensmestersett finnes ett unikt nummer. 
Registrer deg på tengtools.com og du kan vinne fine premier!

KONKURRÉR OG VINN 
FINE TENG TOOLS-PREMIER!

SPESIALTILBUD!
VERDENSMESTERSETT

KvinesdalVelkommen til en 
hyggelig handel

Olaf Søgård
avdelingsleder

Lars Stian Egeland
lager

Jostein Wølstad
lager

Ann Katrin Sivertsen 
butikk

Viktor Søgård
lager

Andreas Reme
butikk

Økende 
optimisme
Hos Montér Kvinesdal råder ingen pessimisme, på tross av at det 
har vært en viss treghet i byggmarkedet en stund. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Nei, vi har ikke hatt det stille her hos oss, poengterer 
avdelingsleder Olaf Søgård. 
- Vi har tatt innpå den omsetningsøkninga som vi 
hadde beregna i løpet av tre år, med omtrent tre 
fjerdedeler allerede det første året, så jeg er veldig 
fornøyd. 

Han legger vekt på flere ting som årsak til at det går 
godt i byggevarehuset i Kvinesdal. 
- God logistikk som et første bud. Vi har fin vareflyt og 
leverer på tida, sier han. 
- Deretter kommer tillit fra kundene våre – enten det 
er proffkunder eller private, og sist men ikke minst: 
Seriøsitet. Vi har vårt marked her i Kvinesdal, i tillegg 

til Sirdal, Gyland og andre nærområder.   

Avdelingslederen legger heller ikke skjul på at han er fornøyd med å ha 
kommet inn i det han refererer til som «Montér-familien» med fem 
byggevarehus i Listerregionen. 
- Det gir veldig god vareflyt, gode rutiner på innkjøp og leveranser, og i 
tillegg har vi en ordning med personalflyt – det vil si at vi kan «låne 
ansatte» av hverandre hvis det er mye aktivitet hos ett av byggevarehusene 
og ledig kapasitet på det andre. Det kan virke som om vi er inne i en veldig 
god periode for vår del, og vi nyter godt av fellesskapet med de andre, og 
samarbeidet med byggmesterne våre. I Rosfjordgruppen er det ganske 
hyppig kurs og opplæring både av våre ansatte og av byggmesterne, og det 
slår jo ut til det beste for kundene, avslutter Olaf. 

Bjørn Morris Egenes
butikk

KOMMER NY

Olaf Søgård
Avdelingsleder
Mob. 90362203 
oso@byggeforretning.no

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:

Johnny Krossli
Sjåfør
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Tekst og foto: Kari Mørk

- Det var litt roligere i fjor, men nå 
skjer det vesentlig mer, forklarer Trond 
Rosfjord, daglig leder i Rosfjordgruppen. 
- Det kan være mange årsaker til at 
det er mer fart på nysalget i år enn i 
fjor, og noen av dem kan være at det 
er enklere å få lån, og at renta er 
gunstig. Vi håper selvsagt at dette vil 
holde seg en stund framover. Vi ser at 
det er et stort behov for 
etablererleiligheter og mindre, 
prisgunstige boliger. Når vi nå åpner 
Hagekleiva Del 2, kan vi tilby noe i alle 
prisklasser, fra rimeligere etablerer- 
eller såkalte «gjennomgangsleiligheter», 
til dyrere arkitekttegnede eneboliger 
med romslige tomter. De siste kjøpes 
gjerne av andre gangs etablerere som 
ønsker noe med mer særpreg når de 
nå har muligheten for det. Men det 
kommer også til å bli oppført et 
terrassebygg i området. 

Karl Gunnar Mersland, daglig leder i 
Hagekleiva Eiendom AS har en del 
fakta som gjelder Hagekleiva.
 - Vi har totalt 83 tomter, hvorav 45 er 
ledige. Til nå er det oppført elleve 
eneboliger og fem leilighetsbygg, 
forteller han. 
- At boligfeltet spenner over hele 
registeret fra etablererleiligheter til 
større eneboliger betyr egentlig at det 
blir et godt og variert bomiljø. 

Når det gjelder tall og tørre fakta, kan 
han fortelle at tomtene ligger fra 
600.000 – 950.000 kroner for 
eneboligtomter, og de er fra 550 – 
1.460 kvadratmeter store. 

Det er Aktiv Eiendomsmegling som 
står for salg av tomtene, og de sitter 
også inne med annen relevant 
informasjon dersom du er interessert 
i dette byggefeltet. 
Ta kontakt med Torstein Hellestøl på 
mobilnummer 995 44 665, eller stikk 
innom på Aktiv sitt kontor i 
Næringshuset i Handelsparken.  

Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi har diskutert det lenge, og hadde 
mange tanker om hva og hvordan vi 
ville ha det, da vi tok idéene våre med 
til arkitekt Ole Johan Dolva. Vi deltok 
mye i prosessene ved tegnebordet, og 
har ikke endra på så mye etterpå. 
Dolva fant løsninger på våre ønsker og 
behov, og supplerte med sine idéer. Vi 
er fornøyde, sier Lloyd. 

En grunntanke var et hus som skulle 
være mer eller mindre vedlikeholdsfritt, 
og funkisvillaen i Hagekleiva har blitt 
akkurat det. Det er aluminiumsbeslag 
på taket, aluminiumsvinduer med 
soldemping, og fasade med plater som 
har gjennomfarget betongpuss. 
- Vinduene er av typen Schuco, forteller 
Lloyd. 
- De er laget for å dempe varme og lys 
inne i huset, og er nesten som 
«solbriller». Sett utenfra er det mye 
speil i de vinduene, og inne bidrar de 
til behagelig lys, selv i stekende sol. 

Vi følger med inn i denne funkis-
drømmen, og går inn via det Lloyd 
betegner som «garderobe-inngangen» 
- en praktisk løsning for ut- og innfart 
i huset i det daglige, med direkte 
tilgang til garderober og oppbevaring. 
Hovedinngangen befinner seg via egen 
dør rundt hjørnet på huset. 
Gangen midt i huset er lys og 
innbydende. 
- Takvinduene var også vår idé, for vi 
ønsket mye lys. De er laget på mål til 
huset, sier han og viser inn i hjertet av 
huset. 
Her ligger kjøkken, spisestue og stue på 
rad, og innerst en ekstra stue som kan 
skilles fra resten med en stor foldedør. 
- Tanken er å ha alt på ett plan, og at vi 
kan stenge av den innerste stua er 
fordi at ungdommene i huset og vi skal 

kunne leve med hver våre behov 
samtidig. Hele den innerste delen av 
huset kan stenges av, og her er det 
eget bad og to soverom. I tillegg er det 
lagt ferdig til å installere kjøkken på en 
del av deres stue. 

Kjøkkenløsningen har tilgang til 
grovkjøkken, rikelig med skapplass i 
HTH-innredningen, og benkeplater i 
Corian, et akrylprodukt som er svært 
enkelt å vedlikeholde. 
- Disse platene er laget på mål, og kan 
sveises sømløst, sier Lloyd. 
- Dessuten kan de slipes ned med 
vanlig slipepapir om det skulle komme 
et hakk eller en ripe i det. Det samme 
materialet er brukt i håndvaskene på 
badet, og de er støpt etter mål fra oss. 

Smart-huset kan styres digitalt – enten 
fra iPad eller mobiltelefon. Huset kan 
eksempelvis settes på sparebluss i 
feriemodus, og da veksler lyset i 
rommene for at det skal se bebodd ut. 
Her finnes god-natt-funksjon som slår 
av huset, og en tilsvarende for god-
morgen, stikkontakter kan slåes av 
eller på og så videre. Dessuten styres 
samtlige alarmer herfra, og på taket 
står en værstasjon som viser ute 
temperatur og vind styrke/ retning på 
alle bryter panel.
- Alt kan selvsagt styres manuelt også, 
men hovedsaken er at det er 

energibesparende. Hele huset har også 
led belysning i alle rom.Dette huset 
har et forbruk pr år på ca. 20.000 
kilowattimer, mens en vanlig litt eldre 
enebolig kan fort ligge på mellom 
30-40.000 kilowattimer. 

Bygget er oppført av byggefirma Thor 
Magne Hansen og sønn AS. 
- Vi brukte Shucho vinduer, det er 
aluminiumsvinduer med løse glass som 
ble ettermontert. Huset har utvendig 
Weber betongplate med gjennomfarga 
puss. Dette er en hurtigtørkende 
mørtel som er basert på spesialsement, 
mineralske fyllstoffer og tilsetningsstoff, 
og disse arbeidene ble selvsagt utført 
av murer, forteller Frode. 

Både Frode Hansen og Lloyd Nilsen 
har interesser i Hagekleiva i form av at 
firmaene deres er deleiere i Hagekleiva 
Eiendom AS.
- Det er mer bevegelse i markedet nå 
enn det var i fjor, sier Frode. 
- Men det er fremdeles ledige tomter, 
og det er hus under oppføring som 
kommer for salg. I og med at det ikke 
er noen klausul i området, kan folk 
stort sett velge hvordan huset skal se 
ut, uten å ta hensyn til at de skal være 
av en bestemt type eller utseende – 
her er muligheter for alle, avslutter 
han. 

Det er nå god aktivitet i byggebransjen i distriktet. Lyngdal Byggeforretning er en av fire eiere i selskapet 
Hagekleiva Eiendom AS, som har et stort boligfelt på Rom i Lyngdal, i åsen bak Handelsparken. 

Høyt og fritt oppe i Hagekleiva, og med et friareal som nærmeste nabo har 
Lisbeth og Lloyd Nilsen med familien bygget et hus som beskrives som en 
drøm som har gått i oppfyllelse. 

Hagekleiva Smart tilværelse 
med smart-hus 

– et sted å høre hjemme

FAKTA:
HAGEKLEIVA 
EIENDOM AS

Hagekleiva Eiendom ble etablert 2008 med to eiere. Nå har to 
til investert, og Hagekleiva Eiendom AS eies nå av fire aktører: 
Elma Li AS ved Lloyd Nilsen, Thor Magne Hansen & Sønn AS, 
Birkeland Bruk AS og Lyngdal Byggeforretning AS.

«Det spesielle med denne eiersammensetningen er 
konkurranseforholdet mellom de nye eierne. Vi tror det er 
sunt med konkurranse, og det skal det fortsatt være. Det at vi 
har samarbeidet for å fremskaffe klausul frie byggeklare 
boligtomter er av alles interesse, og et samfunnsansvar som vi 
som eiere ønsker å ta. Når tomtene har fått nye eiere ønsker 
alle aksjonærene å komme i betrakting for en leveranse, og vi 
kan love en sunn konkurranse.»Daglig leder Trond Rosfjord i Rosfjordgruppen

Vedlikeholdsfri solkrok på terrassen. 

Takvinduene gir fint lys i gangen

Åpen løsning med kjøkken og spisestue. Lloyd viser «bedehusdøren» - lyddempende mellom to stuer

- Vi bruker Montér på leveranser til alle våre prosjekter i 
Hagekleiva, sier Frode Hansen i T.M. Hansen & sønn

Fantastisk utsikt fra Hagekleiva over Rom og mot fjorden
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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.

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

TØMRER

 KJELL HÅKON 
ÅSEMOEN
Seland, 4440 Tonstad

k-haaaa@online.no - mob.: 99309016

BYGGFIRMA

 Kenneth Hægeland
Brigadeveien 1A, Lyngdal

Tlf.: 38 34 40 53 - Mob.: 976 84 696

MURMESTER

 Arnt Kristensen
Solheiveien 9, Lyngdal

Mob.: 908 45 784

BYGGMESTER

 Arnfinn Johnsen A/S
Loshavnveien 6, 4550 Farsund

Mob.: 99 49 20 08

TØMRER

Jakob Toft
Rosfjord - Lyngdal

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

Vanse - Mobil: 924 80 740

Størrelse: 56x34mm

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

SNEKKER

 Harry Hansen
Torp - Farsund

Mob: 909 66 584

Asbjørn Vere
Tjørve, 4563 Borhaug

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

Åge Jakobsen
Vatneveien - Vanse

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

Byggmester

Trygve Aanensen A/S
Mob: 900 68 680

Fjordsynsveien 2 - Lyngdal
e-mail: trygaan@gmail.com

Utleie av utstyr til byggtørking

Boks 28 - 4575 Lyngdal
Tlf: 38 33 00 80

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

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

TØMRERFIRMA

Lobben Bygg as

Postboks 9

4551 Farsund

Mob.: 97149534

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 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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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

FlekkefjordVelkommen til en 
hyggelig handel

Merete Bjørnestad
kontor

Heidi Tobiassen
butikk

Eli Oma Urstad
butikk

Thor Helge Hansen
lager

Tørner Mydland
lager

Jan Otto Trælandshei
Sjåfør

Cato Treland 
avdelingsleder

Odd Martin Løvik
lærling lager butikk

Trond Liestøl
proffmarked

Ut av 
vinterdvalen
Etter en stille vinter i Flekkefjord, er nå byggeaktivitetene i gang 
igjen. Det er nybygg, ombygg, tilbygg og restaureringer både i byen, 
på Hidra og i områdene omkring byen, innover i landet. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- At vinteren er stille, er ingen nyhet i byggebransjen, 
sier avdelingsleder Cato Treland. 
- Det kan være mange årsaker til det. Værforhold, for 
eksempel, eller økonomi. Mediene er flinke til det – å 
hause opp enhver antydning til nedgang, sånn at folk 
setter seg litt på gjerdet og venter for å se om det 
kommer oppsving igjen. Og det gjør det jo.

Også i Flekkefjord er de fornøyd med «familie- 
medlemskapet» med de øvrige fire Montér bygge-
varehusene som er underlagt Rosfjordgruppen. 
- Vi merker det best på logistikken, og på at det nå er 
veldig mye enklere for oss å komme med tilbud raskt. 

Dessuten har vi den friheten som ligger i at vi kan styre vareinnkjøpene sjøl, 
og det gjør det enkelt å tilpasse vårt sortiment innen kjedekonseptet til den 
kundemassen og den etterspørselen vi faktisk har. 

Byggevarehuset har nå fått eget, klimastyrt listverkrom som de har gode 
forhåpninger til, basert på erfaringene fra andre av utsalgene i familien. 
- Vi forventer oss nok å gjøre fra våren av og utover sommeren, som vanlig, 
avslutter Cato. 

Bente Tagholt 
butikk

Cato Treland
Avdelingsleder
Mob: 90647342
ctr@byggeforretning.no

ANNONSE:

Tekst og foto: Kari Mørk

- Dette området brukes i dag aktivt 
av fastboende på Sogndalstrand 
gjennom hele året, og er et attraktivt 
område for turgåere. Det er flere 
turløyper her, både toppturer og 
lengre turstier blant annet til 
Jøssingfjord, forteller Erik S. Gotfredsen, 
prosjektleder for dette prosjektet i 
Sokndal kommune. 

- Sokndal kommune har over 60 
båtplasser som leies ut til fastboende 
og andre, og i tillegg er den gamle 
loskaien reetablert. Denne ble 
ferdigstilt i 2013, og fungerer som en 
gjestekai for båtturister. I Sogndalstrand 
amfibygg er det tilrettelagt for 
dusjmuligheter samt tilgang til vaske- 
og tørkemaskin før besøkende. Slippen 
er i bruk fra tidlig vår til sensommer. 
Fastboende og besøkende kan slappe 
av ved uteområdene og se på 
aktiviteten ved slippen og ellers nye 
utsikten. Amfiet brukes i varierende 
grad i sommerhalvåret til små og store 
arrangementer. Det er i snitt ca. 800 
publikummere på konsertene. Frem til 
i dag har arrangørene, både kommunale 
og private, måtte bruke større summer 

på å leie inn mobile toalettløsninger. 
Gjennom Sogndalstrand amfibygg vil 
dette behovet nå være dekket. Bruken 
kan sammenlignes med en reise på 1. 
klasse, sier han.

Sogndalstrand amfibygg er tegnet av 
arkitekt Reier Carlsen, ARC-Arkitektur 
AS på Bryne, og inneholder toaletter, 
handicaptoalett, vaskerom, dusj, 
kjøkken og oppholdsrom. Bygget er 
åpent til bruk for allmenheten. 

 
- Dette har blitt et kjempeflott bygg, 

der en har hatt fokus på vedlikeholdsfritt 
materialvalg, sier Nils Jacobsen, 
næringssjef i Sokndal kommune. 

- Gjestekaien i tilknytning til 
Sogndalstrand amfibygg er populær 
blant båtfolket, fordi det også gir 
muligheter for strøm, vann og 
renovasjon for tilreisende turister. 

Utenfor og rundt Sogndalstrand 
amfibygg er det lagt ned mye arbeid, og 
blant annet er det satt opp steinmurer 
som sammenfaller fint med 
eksisterende molo, og som har 
sitteplasser i to ulike avsatser i den 
flotte muren.

 - I samme området som 
servicebygget ligger, er det et stort 
utendørs amfi som også er bygget i 
stein, forteller Nils.

- Dette heter Sogndalstrand Amfi, 
og vi satte en publikumsrekord med 
1800 besøkende på en konsert i 2014. 
Vi håper å gjenta dette i år, når vi nå 
også har en så flott gjestehavn å tilby 
båtfolket. I 2015 arrangerer vi 
Midtsommerfest 20. juni i Sogndalstrand 
Amfi, i juli blir det konsert med Vamp, 
og i august konsert med Tønes. Hvis 
du ønsker mer informasjon, er det 
bare å ta kontakt, sier næringssjefen. 
Han treffes på 907 22 088.

- Dette bygget er i sin helhet satt 
opp i tilnærmet vedlikeholdsfrie og 
miljøvennlige materialer, forklarer 
avdelingsleder Cato Treland, 
avdelingsleder ved Montér Flekkefjord, 
som har hatt leveranser til prosjektet.

- Den utvendige plattingen foran 
bygget er belagt med skiferflis, og 
utvendige vegger er kledt med en 
kombinasjon av Kebony kledning og 
Steni fasadeplater. Vinduene er 
aluminiumsbeslått, sånn at det kreves 
minimalt vedlikehold her også. 

Ytterdørene i malt komposittmateriale 
er meget stabile og er så si 
vedlikeholdsfrie.  

Taket på servicebygget er kledd 
med Kebony takbord, og blir grått 
etter ei tid, sånn at dette bygget vil gli 
veldig fint inn i naturen etter hvert 
som prosessen går sin gang. 

- Investeringen i bygget er følgelig 
høyere på grunn av valget av produkter, 
sier Cato, - men totalt sett vil det i 
årenes løp bli rimeligere enn om det 
hadde blitt brukt tradisjonelle valg av 
materialer, fordi dette bygget jo aldri 
vil ha behov for maling. Produsenten 
garanterer holdbarhet på min 30 år 
uten annet vedlikehold enn normalt 
renhold, og det gjelder jo her også, for 
holdbarheten for Kebony er tilsvarende 
teak, for å ha noe å sammenligne med, 
påpeker han.

Kostnaden for selve bygget skal 
være ca. 5 millioner, og totalkostnad 
inklusive murer og utvendig arbeid er 
ca. 10 millioner. 

31. mai i år åpnet Sokndal kommune sitt nye servicebygg på Sogndalstrand i forbindelse med Sokndalsdagene. 
Entreprenørfirma Holm AS i Flekkefjord som hadde hovedentreprisen for servicebygget, mens BS Graveservice AS 
hadde ansvaret for grunn- og murarbeidet.

Vedlikeholdsfri service

Fra servicebygget er det flott utsikt over 
gjestehavna og moloen Kebony takbord på taket – pent og vedlikeholdsfritt
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Stadig større 
pågang fra vest
Sesongen begynner tidlig hos Montér Vanse. 
Allerede i vinterferien våkner kundene i hyttemarkedet i området, 
og da blir det aktiviteter med både eksisterende og nye hytter. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Ja, vi knytter bånd vestover, til kundene våre fra Rogaland, 
sier avdelingsleder Kenneth Frigstad fornøyd. 
- Kundene våre kommer hit til oss og får hjelp til å ta de 
valgene som trengs. De kommer i god tid, sånn at de kan 
komme i gang tidlig. Mange sender oss spørsmål eller 
bestillinger på mail i forkant av at de kommer hit, og det 
forenkler det for oss også, når vi skal yte best mulig ser-
vice på kortest mulig tid. 

Han har merket en liten endring i måten kundene omgås 
byggevarehuset nå, i forhold til tidligere. 
- Før var det mest far i huset som kom for å handle eller 
spørre om ting, mens det nå har blitt mer og mer til at hele 

familien kommer og alle er med på å ta de valgene som skal tas.  

Et «verktøy» for å gjøre det enklere for kundene å bestemme seg, er da at 
Montér Vanse har vektlagt utstillingene sine sånn at de kan ta de avgjørelsene 
som må tas før de blir sluset videre til byggmestere og andre hjelpere. 
- Det gir en fin flyt i samarbeidet mellom kunden, byggmesteren eller snekke-
ren, og oss, sier Kenneth.

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

Gilje eXtra lydvindu

Et Gilje eXtra lydvindu halverer oppfattet støy i forhold til standard vinduer.

Vi i Gilje er fl eksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.

G
evir 37282

gilje.no

NORSKE KVALITETSPRODUKTER  WWW.ASAK.NO

Utenfor husets fire vegger finnes det kanskje et areal med potensial til å bli et nytt favorittrom?
Hagen og terrassen kan bli en liten, vakker oase – for trivsel, velvære og nytelse. Drøm gjerne om en stille stund 
alene, et hyggelig vennelag eller en skjermet lekestund. Bruk fantasien – la deg bli inspirert på våre nettsider.

Godt grunnlag for 
gode opplevelser!

Kenneth Frigstad
Avdelingsleder
Mob. 90966662
kef@byggeforretning.no

ANNONSE:
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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 2015 
4575 Lyngdal

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!

Isola Powertekk
Exclusive

Stort fargeutvalg i høyglans og matt.

Tilbehør i egne lakkerte Exclusive farger.

Sterke, sikre og vakre takpanner

www.isola.no

Tørre og sunne hus!

Powertekk Exclusive 125x175_Layout 1  22.05.13  08:48  Side 1

NYHET!

JOTUNSBESTE

DRYGOLIN - NORGES 
MEST SOLGTE MALING 
I OVER 50 år

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

Drygolin – Norges mest solgte maling i over 50 år
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Alf OseassenJan Rune Undheim Jan Otto TrælandsheiJohnny Krossli Per EspelandRaymond Vilshammer Geir Egil Tveiten

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

Nr Spørsmål A B C

01 Ombyggingsprosjektet ved Brøvigs Minde Barnehage 
hadde en prislapp på

A: I overkant av sju millioner kroner

B: I overkant av ni millioner kroner

C: I overkant av tolv millioner kroner

02 TOOLS-messa avholdes i år

A: 28. juli og med 12-13 leverandører til stede

B: 28. august og med 12-13 leverandører til stede

C: 28. august og med 8-10 leverandører til stede

03 Familien Melbye kjøpte hytta «Eikenes» i

A: 2012

B: På 1970-tallet

C: 1958

04 I henhold til de nye byggesaksreglene som kommer 01.07.15 skal du

A: ikke bygge noen ting uten å søke om byggetillatelse først

B: sørge for byggetillatelse og nabovarsel før byggearbeider påbegynnes

C: sende inn tegninger og situasjonskart til kommunen, når du har utført 
byggearbeidene i henhold til nye byggesaksregler

05 Servicebygget på Sogndalstrand har

A: Kebony takbord og kledning, og Steni fasadeplater

B: Osp takbord og kledning, og skiferlagt fasade

C: Royalimpregnerte takbord og kledning, og Steni fasadeplater

06 Sittegruppen på gårdsplassen til Ronny Solberg er laget av

A: blodlønn som kommer fra gården 

B: blodbøk, som ble satt inn med Ovatrol da gruppen var ny

C: royalimpregnert virke

07 Familien Midttun/Grimsbys hus i Farsund har

A: Kebony i spilene på inngangspartiet, i de franske balkongene og i gjerdet

B: malmfuru i spilene på inngangspartiet, i de franske balkongene og i gjerdet

C: royalimpregnert materiale i spilene på inngangspartiet, i de franske balkongene 
og i gjerdet

08 På Anne-Beth og Ommund Fintlands hus i Ytregarden i Sirdal ble

A: omtrent 50 prosent av den gamle skiferen på taket lagt opp igjen, og resten av 
taket ble lagt med gammel skifer som de fikk kjøpt

B: omtrent 50 prosent av den gamle skiferen på taket lagt opp igjen, og resten av 
taket ble lagt med ny stein som ligner gammel skifer

C: hele taket lagt om med nye stein som ligner gammel skifer

09 I Hagekleiva boligfelt på Rom i Lyngdal er det

A: 183 boligtomter, hvorav 45 er ledige

B: 83 boligtomter, hvorav 54 er ledige

C: 83 boligtomter, hvorav 45 er ledige

10 I huset til Siri Ore Elle er den gamle anretningen 

A: integrert i kjøkkenet

B: beholdt som den var

C: integrert i dagligstua
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Ring oss på 04800  
– hele døgnet, alle dager.

A for Alltid åpent

Rull ut varmen inne

Noro for norske forhold
Tekst og foto: Kari Mørk

Utstillinga i andre etasje på Montér 
Farsund inneholder blant annet forslag 
til innredning av bad.
- Ja, her har vi utstilt ulike kvalitetsbad 
sammen med veggplater i nye design 
fra Fibo Trespo, forklarer Inga 
Johannessen.

- Montér har flere ulike typer bade-
romsinnredninger å tilby, og vi har valgt 
å fokusere på Noro, og vi har de beste 
innredningene i utstilling her hos oss. 
Noro byr på mange gode idéer fra det 
klassiske med nye ideer til det kubis-
tiske med stramme former. Noro tilbyr 
høy kvalitet og god design i kombina-
sjon med høy funksjonalitet, og møble-

ne har bra lagringsplass, tåler fukt og 
er lette å rengjøre, sier hun.

Tidligere har det i enkelte tilfeller vært 
utfordringer med at kraner som ikke 
er produsert for norske forhold har 
hatt en tendens til å lekke. 
- Vi har fått inn nye kraner nå, og de er 
tilpassa vanntrykket her i Norge. Da 

slipper vi irritasjonen med at paknin-
gene går fort, og lekkasjene er et fak-
tum. Det er bare å komme innom og 
se utvalget, oppfordrer Inga hos 
Montér Farsund. 

- Nei, nå kan du få lavtbyggende var-
mematter i gjør-det-selv-pakker, fortel-
ler Inga. 

- Før du legger ProSmart varmesys-
tem, må du først legge en tynn isola-
sjonsplate som bygger bare noen milli-
meter. Oppå der legger du varmemat-
ten, som leveres ferdig til å kobles til 
strøm i stikkontakten. Du kan gjøre 

jobben sjøl dersom du bare følger 
bruksanvisningen, og du trenger ingen 
elektriker til denne jobben. 

Før montering må gulvet være rent, 
fritt for skarpe gjenstander, og det må 
være jevnt. Når mattene er lagt som 
beskrevet på bruksanvisningen, kobler 
du opp en kontrollboks i nærheten av 

stikkontakten, og legging av det nye 
gulvet kan begynne. 

- Dette systemet egner seg spesielt 
godt for parkett- og laminatgulv, for-
klarer Inga. 

- Prosessen er litt annerledes for 
gulv der det skal monteres fliser, men 
ikke vanskelig. Det er viktig at du er klar 
over at disse varmemattene må legges 

på hele gulvet for å få effekt. 
Varmemattene gir deg en god komfort-
varme, og denne måten å varme opp 
gulvene på har vist seg å være gunstig 
for astmatikere. 

Lurer du på noe? Stikk innom og slå 
av en prat med oss i et av våre byggeva-
rehus, og vi gir deg råd for hva du kan 
gjøre med alle typer gamle, kalde gulv. 

Kalde gulv? Gammelt hus kanskje? Lyst på gulvvarme, men har tanker om å måtte hugge opp betonggulv og bygge 
opp rundt ti centimeter for å få lagt ned varmekabler? Vel, ikke nå lenger. 

Inga Johannessen hos Montér Farsund viser 
kvalitetsbad fra Noro – kom innom for en 
titt og en baderomsprat, oppfordrer hun. 

Kraner som tåler vanntrykket i norske ledninger, 
som er høyere enn andre steder. 

Spesialtilpassede løsninger
Hva ønsker du?

G
evir 37282

Vi i Gilje er fl eksible på det meste, bortsett fra kvaliteten. gilje.no
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Tor Arne Lien
Selger industriverktøy

Bjørn Steinar Østensen
Selger industriverktøy

Erik Lyngvåg Andreassen
Daglig leder

Terje Tjøtta
Selger industriverktøy

Tools Farsund  
- ti år i september

Tekst og foto: Kari Mørk

Erik Lyngvåg Andreassen har vært med 
fra første dag, og sitter nå i 
avdelingslederstolen. Han mimrer litt. 
- Vi begynte på skratsj, sier han. 
- Gjennom disse ti åra har vi bygget 
stein for stein, og det har vært moro å 
delta i dette. Det har vært en pen 
økning stort sett hele tida, og selv om 
vi nå merker at det har skjedd noe i 
oljerelatert virksomhet, har ikke dette 
noen stor innvirkning på totalen. Hos 
oss har det vært den samme, fine 
trenden med en økning år for år. 

Kundemassen er stabil hos Lister 
Industriverktøy. 
- Vi følger kjedebetingelsene til Tools 
uansett, men siden vi er lokaleide og 

ikke sentralt styrt, har vi en større 
frihet og kan ta inn ting utenom Tools-
sortimentet – ting som kundene spør 
etter. I hovedsak kommer kundene fra
Farsund-/Lyngdalsområdet, men vi har
levert verktøy og utstyr til kunde-
prosjekter både i Litauen og Tyskland 
også. Det er klart, hvis vi får en 
forespørsel, så leverer vi til innland 
som til utland. 

Siden forrige «rapport» i fjorårets 
utgave av Kvavikposten, har firmaet 
bygget om deler av butikken og flytta 
disken så den står vendt mot 
inngangsdøren, midt i butikken. 
- Det har blitt en bedre arbeidsplass 
med mer armslag, slår Erik fast.  

De er nå fire mann på post, og det er 
et jevnt tilsig av kunder med ulike 
ønsker og behov. En trenger 
spesialverktøy, en annen må ha nytt 
verneutstyr, mens en tredje har en 
hydraulikkslange som må repareres, så 
raskt som mulig. 
- Vi har veldig god kompetanse på 
dette på huset, forteller Erik, og nikker 
med hodet i retning av Bjørn Steinar 
Østensen, som gjør en god og slagferdig 
jobb for en hydraulikk-kunde som får 
rask hjelp i uhellet med en sprukken 
slange. 

Ti års jubileet skal feires, men idet 
Kvavikposten går i produksjon er 
programmet ennå ikke fastlagt. 
- Vi skal uansett ha Tools-messa 28. 
august, sier Erik. 

- Det er en årlig og veldig populær 
happening. Da kommer 12-13 
leverandører for å presentere 
produktene sine, og de gir gode messe-
rabatter. Vi pleier faktisk å ha hundrevis 
av besøkende den dagen, og det er vel 
ingen som har noe imot matserveringa 
vi står for heller: Skalldyrsuppe og 
grillmat. Vi sender ut innbydelse til 
proffkundene våre i god tid på forhånd. 

Kvavikposten legger ved noen klipp og 
bilder fra Lister Industriverktøy – 
Tools Farsund – sine første år. 

Lister Industriverktøy – Tools Farsund – sine første år 

Tools Farsund – Lister Industriverktøy – runder ti år i år. 23. september 2005 var offisiell åpningsdag, 
og etter det har det gått bare en vei: Opp og fram. 
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Tekst og foto: Kari Mørk

Det var faktisk nøyaktig slik det 
begynte.Tor Egil Glendrange har åtte
års fartstid i Johnsen Maskin AS, men
det siste året har han pendlet fra
Farsund til arbeidsplassen.
- Før jeg begynte i Johnsen Maskin,
hadde jeg fem år i Tess, og jeg har hele
tiden hatt jobb retta mot industrisalg
og innkjøp. En har jo sånn sett litt
erfaring, selv om det stadig skjer nye
ting i markedet.

Nytt i Lundevågen

Med totalt 300 kvadratmeter lokaler
inklusive varemottak og kontor i
industriområdet i Lundevågen og 
1 million kroner i aksjekapital, burde
Tools Farsund være sikret en god
start.

- Markedet i Listerregionen er godt,
mener daglig leder Øyvind Alver i
Johnsen Maskin.

- Antall industriarbeidsplasser tilsier
det.Tidligere har regionen også vært
betjent fra Mandal og Kristiansand.
Vi håper at nærheten til markedet er
en fordel for kundene, mener Edvin
Rosfjord i Rosfjord-Gruppen.

Tools Farsund skal satse mot
næringsliv, håndverk, industri og
offentlig virksomhet som setter krav
til kvalitetsverktøy.
- Tools-kjeden har en unik logistikk,
forklarer Tor Egil Glendrange.
- Varer som ikke er vanlig lagervare
leveres påfølgende arbeidsdag.
- Likevel må vi understreke at vi har
et tungt varelager innen kort avstand
i de andre bedriftene, påpeker Edvin
Rosfjord.
Både Rosfjord-Gruppen og Johnsen
Maskin har flere bedrifter under sine
paraplyer.

- Ikke å forglemme kompetansen, sier
Glendrange.
- Vi har mye faglig kompetanse innen
eierselskapene,og vi akter å bruke den!

Når Tools Farsund åpner etter 
fellesferien stiller de tre ansatte til
disposisjon for sine kunder.

Når en fagmann flytter til en kommune og en bedrift samtidig er på
leting etter nyetablering i den samme kommunen, kan det slumpe til å
bli lykkelige omstendigheter av det.
Rosfjord-Gruppen i Lyngdal og Johnsen Maskin AS i Flekkefjord går nå
inn som eierselskaper i nyetableringen Tools Farsund – Lister
Industriverktøy AS. Med seg på laget for å "passe barnet" som daglig
leder, har de verktøyfagmann Tor Egil Glendrange.

Ny industriverktøyforretning
på trappene

TOOLS er en landsdekkende kjede innen verktøy, maskiner og forbruks-
materiell. Kjeden henvender seg til yrkesbrukere og samarbeider med
noen av markedets ledende leverandører av industriprodukter.
TOOLS ble etablert i 1999, og virksomheten er bygget opp rundt fire
hovedstrategier:
Omfattende bruk av informasjonsteknologi - begrenset antall leverandører
i et nært samarbeid - kompetanse i alle ledd - systemsalg med vekt på
hva, når og hvordan kunden ønsker å kjøpe. Les mer på www.tools.no

Rosfjord-Gruppen
Rosfjord-Gruppen består av 3
byggevarehus, sagbruk og eiendom.
Totalt er det 60 ansatte i selskapet.

Om Johnsen Maskin AS
Johnsen Maskin AS ble etablert i
1949. I 1981 overtok Øyvind Alver.
Firmaet har 10 ansatte og 
omsetter for ca. 30 mill. kr.
I 1999 etablerte Johnsen Maskin
AS sammen med to lokalkjente
Verktøyhuset AS i Egersund.
Bedriften har i dag 3 ansatte.
Firmaet disponerer også en stor
utleiepark bestående av 
sveiseutstyr, kompressorer,
høytrykkspylere etc.

- Det er litt hyggelig å konstatere at det er flere
bindeledd mellom eierselskapene i Tools Farsund.
Det var nemlig onkelen til min svigersønn Karl
Martin Loga som i sin tid startet Johnsen Maskin
AS, forteller Edvin Rosfjord.

Øyvind Alver fra Johnsen Maskin AS i Flekkefjord (t.v.), Edvin Rosfjord i Rosfjord-Gruppen i Lyngdal, og daglig leder i Tools Farsund – Tor Egil Glendrange.
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ivitet året rundt

Hos Tools i Farsund er det god aktivitet året rundt.
- Vi vokser oss jevnt og trutt større i det markedet og hos de kundene vi allerede har, og vi får stadig nye sier daglig leder Tor Egil Glendrange. 

Tekst og foto: Kari Mørk

Konseptet med kommisjonslager ute 
på byggeplassene er noe som slår an 
hos kundene, fordi det er tids-
besparende. 
- Vi har også steder der vi holder lager 
ute hos kunden. Eksempelvis har vi 
verneutstyr og arbeidstøy hos Lindland 
Maskin i Lyngdal. Dette er en ordning 
der kunden faktureres etter uttak, og 
vi sørger for lagerholdet på våre ting. 

Tilgjengelighet 
- Mange av våre kunder har behov for 
å redusere antall leverandører for å 
spare tid og penger, og de har behov 
for å få tak i nødvendig ekspertise på 
kort varsel uten å måtte kaste vekk tid 
på å lete etter den, sier Glendrange. 
- Nåtidas krav til optimalisering av 
omløpshastigheten på lageret og nødv-
endigheten av å sørge for at man har 
inne produkter som både har riktig 
kvalitet og pris, gjør at kunden  
vurderer sine leverandører ut fra andre 
kriterier enn tidligere. Man ser på 
tilgjengelighet, effektivitet og tillit til at 
leverandøren har solid fagkunnskap. 
Pris er kanskje ikke lenger en 
avgjørende faktor, så lenge man stoler 
på at produktet treffer i forhold til 
formål og kvalitet. Vi forsøker å strekke 
oss maksimalt for å tilpasse oss be-
hovene hos kundene våre, både når 
det gjelder utvalg og leveringshastighet, 
sier Glendrange.

Et nisjeprodukt
Tools Farsund har nå utvidet vare-
sortimentet med blant annet diamant-
verktøy. 
- Dette er et nisjeprodukt med relativt 
bredt sortiment med produkter innen 
boring, sliping og skjæring av materialer 
som betong og stein. Det er kvalitets-

verktøy i en høyere prisklasse, og det 
er ikke mange forretninger som lager-
fører hele sortimentet, nettopp fordi 
det inneholder så mange ulike produkter, 
forteller han. 

Nye fjes og god PR
De som har besøkt Tools Farsund har 
ganske sikkert registrert et nytt ansikt 
blant de ansatte, nemlig Siw Stålesen. 
At den nyansatte er kvinne, anser Tor 
Egil Glendrange for bare å være en 
fordel, selv i et veldig mannsdominert 
miljø.
- Siv har lang erfaring fra Monter, og 
har god produktkunnskap, understreker 
han.
- Vi leter dessuten etter en fjerde 
ansatt nå. En som kan være ”på hjul” ut 
til kundene våre. Vi legger mye arbeid i 
å finne en person som vi er sikker på 
er den rette i forhold til kunde- 
behandling. Hos oss må man ikke bare 
kunne selge, man må være en problem-
løser i tillegg.

Tor Egil Glendrange er tilfreds med 
utviklingen i bedriften. 
- Vi har fornøyde kunder fra firmaer 
innen alle typer virksomhet, og 
fornøyde kunder gir god omtale – det 
er den beste form for PR vi kan få, sier 
han og er fornøyd selv. 

Diamantverktøy – daglig leder Tor Egil Glendrange 
viser nyansatt Siw Stålesen at det er tyngde i 
dette sagbladet.

Muntert mellom kolleger

Skal det være nytt arbeidstøy? En shorts, 
kanskje? Siw Staalesen viser arbeidstøy-
mote for sommervarme.
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Bjørn Steinar Østensen
Selger industriverktøy

Erik Andreassen
Selger industriverktøy

Tor Egil Glendrange
Daglig leder

Bedre plass 
I ”VERKTØYKASSA”

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

Tekst og foto: Kari Mørk

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

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

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

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

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

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

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

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

Vernesko og arbeidstøy tar mye volum, og har nå fått
god plass til å vises fram
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Stadig stødig Lister Industriverktøy – eller «Tools» som vel de fleste kjenner firmaet som 
– har holdt koken til tross for ustabilitet både i industri og finansmarkeder. 

Bjørn Steinar Østensen
Selger industriverktøy

Erik Andreassen
Selger industriverktøy

Tor Egil Glendrange
Daglig leder

Siv Stålesen
Selger butikk

Vårfest hos Lister Industriverktøy

Fra Norned-anlegget på Feda
Foto: Einar Øgrey Farsund

Tekst: Kari Mørk

- Vi har en økning fra måned til måned, 
og er den eneste i kjeden som har det 
ifølge flere kjedeleverandører, forteller 
Tor Egil Glendrange i Farsund.
- Vi har heldigvis en stabil kundemasse, 
til tross for vanskelige tider. Dessuten 
har vi merket noen av de kortere pro-
sjektene som har pågått lokalt – 
eksempelvis nedriving av deler av tidli-
gere Bredero.

Nært kundeforhold
En av de næreste kundene til Lister 
Industriverktøy er Einar Øgrey Farsund 
AS. 
- Øgrey har hatt en del store prosjek-
ter både utenlands og innenlands, og vi 
har fått følge dem som leverandør på 
verktøy og forbruksmateriell, sier Tor 
Egil.

Kvavikposten henvendte seg til Einar 
Øgrey Farsund AS for å få vite litt mer 
om hvilke prosjekter de har vært 
involvert i, og som gir ringvirkninger til 
andre lokale bedrifter. 

- Einar Øgrey Farsund AS har vært en 
sentral leverandør til ABB i en årrekke, 
forteller administrerende direktør, 
Arne Marthinsen.
- Det startet i 2000, da bedriften mon-
terte mer enn to kilometer med store 
strømskinner hos Elkem Aluminium 
ANS i Mosjøen. I tillegg monterte 
bedriften transformatorer og likeret-
tere på anlegget.

Montasje av elektrisk og mekanisk 
utstyr - eksempelvis turbiner - på 
kraftverk  i Sør-Norge var starten på 
større montasjejobber for ABB. 
- Norned-anlegget på Feda, Valhall-
anlegget i Farsund og Valhall-modulen 
som ble bygget i Lowestoft i England 
er montert av oss, sier Arne.

I 2010 har Einar Øgrey Farsund AS 
utført mekanisk montasje på Borwin 
Alpha-plattformen som
ligger utenfor Tyskland. Plattformen er 
et energiknutepunkt for en stor off-
shore vindmøllepark
og kombinerer krav om offshore-, 
elektro- og mekanisk kompetanse.

- Vi bruker kompetansen og de gode 
produktene hos Tools Farsund, både på 
verkstedet lokalt og
på reisejobber, sier Bjørn Gunnar 
Løvdal, prosjektleder for Einar Øgrey 
Farsund AS på de jobbene firmaet har 
for ABB. 
- Når man arbeider på anlegg eller 
offshore må utstyret være av høy kva-
litet.Går noe i stykker eller slutter å 
virke når man er på en reisejobb, er 
det meget kostbart og  tidkrevende å 
få tak i nytt, understreker han.

Mer enn bare jobb
Lister Industriverktøy har holdt seg på 
et stabilt nivå både når det gjelder 
kunder og varesortiment. Enkelte 
utskiftinger på varesiden har det vært, 
for å tilpasse seg etterspørselen i mar-
kedet. 

Firmaet med sine 3,5 årsverk i 
Lundevågen, legger vekt på kundepleie 
og kundekontakt. 
- I april inviterte vi til «Vårfest» - det 
vil si en messe, forteller Tor Egil.
- Vi sendte ut mail til kundene våre og 
inviterte til lunch i tre dager. Det er 
verdifullt å komme sammen på den 
måten, litt uformelt. Det ble både grill-
lunch og suppe-lunch, og det kom 
masse folk.

Under verktøymessa ble det kjørt 
både spesielle messetilbud og det var 
messelotteri med flotte gevinster. 
- Det håper vi kundene våre satte pris 
på, avslutter Tor Egil Glendrange.

(Bilder fra Øgrey-anlegg og fra messeda-
gene på Tools)
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Tool time – fremdeles
Etter etablering og noen år med økt omsetning og aktivitet har situasjonen roet seg noe på Lister Industriverktøy - TOOLS i Farsund. 
- Mange av entreprenørene og byggmesterne i distriktet har fremdeles mye å gjøre, påpeker daglig leder Tor Egil Glendrange.

Tekst og foto: Kari Mørk

- Det kommer nye byggeforskrifter 1. 
- I og med at vi har såpass mange faste 
kunder som har godt med oppdrag, 
kan vi nå også tilby et stadig bredere 
sortiment. Det kan også bety ting som 
normalt ikke ligger innenfor vårt sorti-
ment, men som vi leverer etter ønske 
fra våre kunder  

Han ser det som utrolig positivt at 
bedriften har en kundemasse som 
kommer fast.
- Det ser ut som om denne delen av 
kundeporteføljen bare øker, sier han.  

Det merkes nå en forsiktig endring i 
markedet etter det som har vært van-
skeligere tider. 
- Vi venter på at markedet skal stabi-
lisere seg i løpet av inneværende år, og 
når det gjør det, er vi allerede på plass. 
Markedet har vært turbulent, men vi 
merker en ny, sakte økning hos oss, 
Tross finansuro tar vi markedsandeler 
lokalt.

Nytt fjes
Nyansatt i Lister Industriverktøy fra 
nyttår i år er Bjørn Steinar Østensen, 
og han har bakgrunn i og lang erfaring 
med industriverktøy, verneutstyr og 
hydraulikk, som er det nyeste satsing-
sområdet vårt.  
- Vi forhandler slanger, kuplinger, olje, 
ventiler og sylindere i hovedsak, men 
resten av sortimentet kan selvsagt 
skaffes, sier Bjørn Steinar. 

Han forteller at det i tillegg til en del 
mindre leveranser til distriktets entre-
prenører, også er signert en avtale på 
leveranse av slanger og kuplinger til 
blant annet Alcoa (tidligere Elkem). 

Kurs
I Lister Industriverktøys sortiment 
finner vi også et produkt som heter 
Fireseal. 
- Dette er en branntettingsmasse som 
vi blant annet har levert til 
Ravneheitunnelen, forklarer Tor Egil, og 
viser prinsippet med et ekspander-
ende skum som sprøytes inn omkring 
for eksempel rør- og ledningsgjennom-
føringer.
- Med en 12 millimeter brannhem-
mende overflate tar det tid før ilden 
kommer igjennom. Dette er et av flere 
produkter som ligger tungt i vårt sor-
timent i TOOLS-kjeden, men som ikke 
mange av kjedeforretningene markeds-
fører. 

Lister Industriverktøy sto også som 
arrangør da ca 30 mann hos Einar 
Øgrey stilte på kurs i branntetting for 
en tid tilbake. Dette var et av 4 kurs 
som vi har holdt i dette fagområdet. Til 
sammen skulle dette utgjøre imot 100 
mann.
- Vi hentet inn spesialister fra lev-
erandøren. Det viste seg nyttig for 
kursdeltakerne å få teori sammen med 
praktisk øvelse i bruken av produk-
tene. Dessuten er slike aktiviteter ting 
som trekker inn både kunder og lev-
erandører, og det er gunstig for oss, 
avslutter han.

- Vi har begynt å trykke logoer og tekst på blant annet arbeidsklær, 
viser Bjørn Steinar Østensen i Lister Industriverktøy – TOOLS 

Ikke ofte at man klarer å fange disse tre i ro på samme sted – fra venstre: 
Tor Egil Glendrange, Bjørn Steinar Østensen og Erik Andreassen

Bjørn Steinar Østensen
Selger industriverktøy

Erik Andreassen
Selger industriverktøy

Tor Egil Glendrange
Daglig leder

Siv Stålesen
Selger butikk
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Bjørn Steinar Østensen
Selger industriverktøy

Erik Lyngvåg Andreassen
Daglig leder

Terje Tjøtta
Selger industriverktøy

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

Tekst og foto: Kari Mørk

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

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

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

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

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

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

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

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

Upåklagelig logistikk. Terje Tjøtta 
signerer for varemottak.

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

Bjørn Steinar Østensen med hydraulikkutstyret. 
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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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Bjørn Steinar Østensen
Selger industriverktøy

Erik Andreassen
Selger industriverktøy

Tor Egil Glendrange
Daglig leder

TOOLS – i godt selskap
Lister Industriverktøy – eller TOOLS Farsund - holder koken godt, ikke minst takket være gode og trofaste storkunder som eksempelvis Einar Øygrey 
Farsund. Også i året som har gått siden forrige utgave av Kvavikposten har Øgrey sine ordre hatt betydning for den veksten som har foregått i Tools 
Farsund. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Jo, det har vært noen storleveranser, 
både til Øgrey og andre, innrømmer 
Tor Egil Glendrange, daglig leder i 
TOOLS Farsund.
- Nå ligger vi bra an i forhold til fjor-
året. Vi hadde et oppdrag med full 
opprusting av ca 70 mann, med arbeids-
klær med påtrykket logo, det var  
maskiner, verktøy og utstyr. Alt fra  
blyanter til store maskiner, sier han 
fornøyd. 

Et slikt oppdrag krever at alle har evne 
til ”å snu seg rundt” og ta ting på strak 
arm, for innen offshore relaterte opp-
drag er det tiden som teller mer enn 
kostnaden har de fått erfare.
- Det ble noen uker med lange dager, 
men vi hadde forberedt oss godt og 
utarbeidet utstyrslister som hadde 

vært fram og tilbake mellom oss og 
Øgrey flere ganger for korreksjoner. 

Ordreleveranser med 
spennvidde
Tor Egil medgir gjerne at det kan bli 
spennende og utfordrende dager når 
det kommer kunder som har sitt virke 
litt utenom det vanlige sortimentet i 
butikken. 
- Vi fikk inn en ordre fra et amerikansk 
firma som jobber offshor relatert med 
vedlikehold og service i England. Det 
var en direkte ordre der 30-40 mann 
skulle utstyres med arbeidstøy og 
diverse verneutstyr. Det var moro. Og 
så har vi jo hatt leveranse til Haydom i 
Tanzania, sier han og smiler bredt. 
- Asbjørn Godøy, lærer fra Lista, hol-
der på å bygge opp en mekanisk linje 
på en yrkesskole der nede. Han har 
jobba med dette i flere år, og nå kom 

ordren på skolemateriell innen svei-
sing, platearbeid og verktøy for meka-
nisk industri, stål og sveis. Dette ble 
levert i månedsskiftet mai/juni. 

Og hvis det ikke er oljerelatert i 
Statene eller skole i Tanzania, kan et 
spesielt oppdrag for eksempel være 
ordreleveranse til en som driver med 
vedlikehold og opprusting av fyrtårn 
langs Norges forblåste kystlinje. 

Mange gode kunder
- Men det som holder oss oppe er 
selvsagt de faste, gode kundene i 
Farsund og Lyngdal, understreker Tor 
Egil.
- Det er de folka som er ofte innom og 
handler både smått og stort. Vi har 
kunder i begge kommuner, og er for-
nøyd med den kontakten vi har med 
dem. Det er moro å høre om hva slags 

jobber de får inn og hvilke prosjekter 
de holder på med i øyeblikket. Noen i 
nærområdet, noen i nabokommunene 
innen Lister. 

Ekspanderingsplaner
Når statistikker og grafer peker oppo-
ver, er det et tegn på hyggelig handel 
og stigende omsetning. Men det fak-
tum har også en annen side – økt 
handel krever etter hvert også økt 
varevolum inne, og derved økt plass-
behov. 
- Ja, godt salg krever mer plass, enkelt 
og greit, sier Tor Egil. 
- Vi har søkt om utvidelse av lokalene 
her, og håper at vi på den måten får 
potensial til å øke salget enda mer, og 
å kunne yte enda bedre service over-
for kundene våre. 
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- Vi har brukt året til mye profileringsarbeid,
forteller daglig leder Tor Egil Glendrange.
Han ser klart at markedsføring er en jobb som
krever innsats og arbeid, og han er bestemt 
overbevist om at bedriften er godt underveis i rik-
tig retning.

Vårt hovedområde er i Farsund, Lyngdal,
Hægebostad og Audnedal med kunder fra
næringsliv, håndverk, industri, bønder og offentlig
virksomhet som setter krav til kvalitetsverktøy.

- Vi øker sakte, men sikkert, hele veien. For å nå
det målet vi har satt oss, bruker vi mye kampanjer
med spesielle tilbud fra kjeden.

Nye satsningsområder i tiden framover?
- Vi sikter oss inn mot all næringsvirksomhet som
trenger profesjonelt verktøy og utstyr i hele 
distriktet, og har nå også kommet i posisjon for
levering av sveiseutstyr. Dessuten har vi en fin 
dialog med bilbransjen som vi vil bygge videre på,
sier han.
- Vi driver oppsøkende virksomhet for å vise hva
vi kan tilby, og vi presenterer Tools-konseptet som
blant annet innebærer at bestilte varer leveres ut
innen et døgn etter bestilling.

Dette gjelder varer fra
Luna, Skydda og Essve.

Selvsagt er kunden som
foretrekker et besøk i
butikken for å hente de
varene han har behov for,
hjertelig velkommen.

Likevel understreker han
at det viktigste han kan
tilby en kunde ved siden
av et rikholdig vare-
sortiment, er tid.
- Tid er kostbar vare, sier Tor Egil.
- Alle våre kunder lever av effektiv arbeids- og 
produksjonstid, og den skal vi ikke kaste vekk for
noen.

TOOLS er en landsdekkende kjede innen verktøy, maskiner og forbruksmateriell.

Kjeden henvender seg til yrkesbrukere og samarbeider med noen av markedets ledende

leverandører av industriprodukter.

Tool time hele uka

Tools Farsund runder snart sitt første år. Det er en ambisiøs bedrift vi
møter under de røde vimplene som smeller muntert i 
forsommerbrisen nede på Lundevågen industriområde i Farsund.

Tor Egil Glendrange. Erik Andreassen
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- Ja, vi har våre faste kunder som føler seg fortrol-
ige med Tools’ varesortiment og logistikk. Vi tar 
hensyn til at tid er penger, og legge mye vekt på 
kjappe leveranser, bekrefter daglig leder Tor Egil 
Glendrange. 

Oppsøkende
I øyeblikket holder de på med å innrede og utsty-
re to stk containere som skal plasseres i Bjørnevåg 
i Spind i forbindelse med utbygging av Bjørnevåg 
Turistanlegg, der det skal oppføres 40 nye hytter i 
tillegg til rehabilitering av gamle bygninger, nytt 
serviceanlegg med resepsjon og butikk, SPA anlegg 
og serveringstilbud. Utbyggingen er i regi av bygg-
mester Tor Magne Hansen, med leveranse fra Monter 
Lyngdal, og foretas i flere trinn, der første byggetrinn 
skal være ferdige i fjerde kvartal neste år. 
- For størst mulig effektivitet flytter vi et lager 
med forbruksmateriell ut på byggeplassen. Kunden 
spesifiserer hvilken type varer han ønsker, og i 
hvilke mengder, og vi sørger for å fylle opp etter 
behov. Det er viktig å kjenne prosjektet, så det 
verken blir for mye eller for lite materiell for 
kunden å forholde seg til. Men det går seg til 
underveis, sier Tor Egil. 

Fra söta bror
Tools Farsund har innført en ny type godt 
arbeidstøy – "L.Brador" – fra svenske Skydda.
- Dette er solid og godt tøy som er behagelig å ha 
på seg, forteller Tor Egil. 
- Mye av vårt varesortiment kommer fra Sverige. 
Det er faktisk sånn at de klarer å levere varer 
raskere enn norske produsenter. Skydda, Luna og 

Essve har en utrolig logistikk som passer svært bra 
inn i vårt konsept.

Framtidstilpasset sertifisering
- Næringslivet i hele regionen forventer seg ring-
virkninger fra prøveboringen i Farsundsbassenget 
– vi også, forteller han. 
- For å være forberedt, har vi gått igjennom en  
sertifisering som gir godkjenning for å levere til 
oljerelatert virksomhet. Det kalles en "Achilles" ser-
tifisering – et "certificate of qualification". Vi må 
resertifiseres hvert år, ellers får vi ikke levere så mye 
som en ørepropp!  Så vi er der, og vi er klare for 
oppdrag.

Verktøy med rotfeste

Tools i Farsund begynner å få feste i markedet. Forretningen har nå eksistert i Lundevågen i 
snart to år, og de to ansatte verktøyekspertene har nok å gjøre. 

www.alloc.no

FAKTA - Verktøynytt:

Fram til 29.06.07 – altså en pen, liten uke 
etter at du har fått denne avisen i hånden 
– kan du fremdeles sikre deg en 
"Vårens prisvinner" fra Tools. 
Dette er utvalgte maskiner fra både Bosch 
og Makita, og rettet mot det profesjonelle 
byggemarkedet. Inn i dette sortimentet går 
blant annet en ny spikerpistol fra Makita 
med følgende spesifikasjoner: 

Makita spikerpistoler kom på det norske marke-
det i våres, og er blitt svært godt mottatt..
To av Makitas spikerpistoler kan brukes til alle 
typer byggspikring. De er meget kraftfulle og har 
en ytelse utenom det vanlige. I sortimentet finnes 
også spikerpistol som er spesialtilpasset for 
spikring av utvendig tak og vegger. Makitas seneste 
innovasjon er spikerpistolen som tar både 17 og 
21 grader spiker i samme magasin. Det betyr at 
man slipper å bytte magasin ved skifte av 
gradetall. Makita AN923 lanseres i oktober.

I forbindelse med lanseringen av de nye 
spikerpistolene for proffbrukere presenterer 
ESSVE et helt nytt sortiment av båndet spiker. 
ESSVEs nye spikersortiment inneholder spiker 
med 15, 17, 21 og 34 grader, og kompletterer
den Paslode spikeren som ESSVE tidligere har 
hatt i sortimentet.

Kilde: www.tools.no

Avdelingssjef Tor Egil Glendrange 
hos Tools Farsund er fornøyd med 
utviklingen i markedet.

Erik Andreassen med kunder.

2005 2006

2008

2010
2012

2007

2009

2011
2013

2014

Fire fornøyde fjes – Tools feirer 10 års jubileum i september i år, 
og det skal feires.  Fra venstre:  Terje Tjøtta, avdelingsleder 
Erik Lyngvåg Andreassen, Tor Arne Lien og Bjørn Steinar Østensen. 
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Tekst og foto: Kari Mørk
Før-foto: Rune Grimsby

Villaen er malt varmgrå, og med litt tid 
og tålmodighet skal husfargen 
innhentes av en fin prosess med 
gråning av malmfurua i spilene i 
tilbygget, de franske balkongene og i 
gjerdet som omrammer eiendommen. 
- Det var nok en del som var skeptiske 
da de så hvordan tilbygget skulle bli 
seende ut, men vi var sikre på at det 

var sånn det skulle være, sier Liv 
Midttun når hun åpner dørene til 
hjemmet sitt ved inngangen til 
sommeren i år. 
- Dette var opprinnelig min manns hus, 
men jeg er oppvokst i nærheten, og er 
sånn sett Farsunds-jente som har 
tråkket mine barnesko i området. Vi 
synes huset har en sentral og god 
beliggenhet med kort vei både til byen 
og båthavna, og vi trives godt her. 

Inne i det høye og relativt smale 
inngangspartiet flommer lyset vennlig 
inn gjennom høye vinduer. 
- Innenfor har vi åpnet helt opp mellom 
rommene, forteller Liv. 
- Vi har en farge i alle rom for å skape 
en helhet – den kalles «Chi». Det 
morsomme er at denne fargen endrer 
seg med lyset fra rom til rom. 
Hele første etasje er tilrettelagt for 
alderdommen, som Liv uttrykker det. 
Døren til badet er laget bred nok for 
rullestol, og alle fasiliteter finnes på en 
flate. 
- Dessuten er alt enkelt å holde i 
orden, det er lettstelt. 

I gangen er det åpnet opp for en ny 
trapp ned til kjellerleiligheten og til 
ekteparets kontor som er lagt i den 
tidligere boden. 
- Vi ønsket glass i rekkverket rundt 
trappenedgangen fordi vi mener det 
gir en bedre romfølelse. Leiligheten 
nede brukes av mine to voksne 
bonusbarn når de er her, og da har de 
egen inngang og kan leve sitt liv med 
venner mens de er her. Det er veldig 
praktisk. 

Liv er mer opptatt av å ta vare på sin 
egen og ektemannens smak når det 
gjelder innredning og interiør, enn å 
henge seg på trender. Det utstråler 
hele huset. Det er smakfullt og enkelt 

innredet med bevisste plasseringer og 
gode kombinasjoner. Kunst står i fokus 
som en interesse for begge, og objekter 
fra inn- og utland er plassert i grupper 
på veggene uten at det virker 
overlesset. 

På loftet er tre små rom laget om til 
en stor loftstue. 
- Vi ønsker ikke å ha tv i stua nede, så 
vi har laget oss et rom til det her oppe 
i stedet, sier hun og viser rundt. 
- De franske balkongene er greie med 
dører som kan åpnes og slippe inn lys 
og luft, men hvis vi hadde tenkt oss 
om, så hadde vi kanskje valgt en annen 
løsning siden vi har store takaltaner i 
skråtaket mot sjøen. 
En takaltan er et takvindu som er delt 
horisontalt på midten, og der øverste 
vindusflate kan løftes opp og danne et 
glasstak, mens nederste del foldes ut 
og danner en altan med glass i fronten 
og metallrekkverk i sidene. Selv om 
disse vinduene begynner et lite stykke 
opp på skråtaket, gir det et godt, 
ekstra volum i rommet. 

- Vi måtte bytte takbjelkene her oppe, 
for de gamle var for lave i forhold til 
takhøyden. De nye bjelkene ble laget 
på et lite sagbruk på Skeime på Lista, 
Oseassen heter de. Vi er veldig 
fornøyde. 

Malmfuru 
og franske 
balkonger
Liv Midttun og mannen Rune Grimsby ønsket 
seg moderne komfort i sin villa fra 1960-tallet 
i Farsund. Ved hjelp av egne, gode idéer, 
arkitektkontoret Stiv Kuling, byggmester 
Henning Lobben og Åge Jakobsen ble 
drømmen realisert. 

På loftet har også Livs datter, Bertine, 
sitt eget rom. Hun har også et eget bad 
på loftet. Hun har selv vært med å 
bestemme innredningen, og har brukt 
en romdeler mellom sovealkoven og 
en del med salong. Hennes smak 
preges av trender i tiden: Lyse farger, 
tekster og bokstaver som dekorasjon, 
ingen gardiner. 

Hagen er et kapittel for seg selv. Den 
er totalt omarbeidet, og har fått 
lettstelte bed som er rammet inn av 
betongkanter og enkelte steder med 

store, lyse rullesteiner. Stramheten i 
installasjonene minner om japanske 
hager.
- Vi trives med å arbeide i hagen, sier 
Liv. 
- Men vi har ikke tenkt å bruke opp 
fritiden vår på å luke gress. Derfor har 
vi forsøkt å lage også hagen så lettstelt 
som mulig. 

På forsiden av huset er det en 
overbygget sitteplass som er bygget 
inne med liggende spiler i malmfuru. 
- Dette blir jo undersiden av verandaen 

over, og vi har satt på plater for at 
taket her nede skal være tett. Inne i 
enden her skal vi ha en ekstra bod. 
Adkomsten til dette uterommet er 
enkel – direkte ut fra kjellerleiligheten. 

Garasjen har en løsning med lysplater 
i taket for å slippe inn dagslyset, og 
langs den ene veggen er det fire solide 
skyvedører. 
- Praktisk. Her skjuler vi alt som kan 
finnes av ting og tang i en garasje, og vi 
synes det ser ordentlig ut. Det var Stiv 
Kuling sin idé med skapene langs 

veggen i garasjen, sammen med 
inngangspartiet og de franske 
balkongene. Lobben kom med idéen 
med takaltanene og inngangspartiet, og 
at rekkverk og vegg rundt terrassen på 
framsiden skulle ha spiler i malmfuru. 
Det var vår egen idé med spilegjerde i 
malmfuru rundt eiendommen for at 
det skulle gå i stil med det øvrige. Hvis 
vi ønsker det, er det ingen problemer 
med å gjøre om garasjen til en lukket 
en med porter senere, avslutter hun 
fornøyd. 

Bak spilegjerdet er det nå to lune, fine sitteplasser 
med heller og tredekke, og blomsterbedet murt 
opp med betongkant

Særpreget inngangsparti med spennende 
spiler og store vindusflater

Liv Midttun tar gjerne et tak i blomsterbedet, 
men vil heller bruke tiden til å nyte hagelivet

Moteriktig pikerom anno 2015

Fransk balkong, sett fra innsiden

Snedig skyvedørsløsning i garasjen

Stue og spisestue, et gjennomgående lyst, romslig og stilig inntrykk

To takaltaner åpner opp for å nyte sommerværet 
Åpen løsning mellom 
rommene i første etasje
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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

Alf Oseassen
Sjåfør

Øystein Rogn
proffmarked

Nina Kolnes
butikk

Inga Johannessen
butikk

Jan Arve Salvesen 
butikk

Arve Jørgensen
lagersjef

Selger bra, tross 
økt konkurranse

Det har vært en rolig vinter også hos Montér Farsund, 
uten at det skaper noe snev av panikkstemning hos 
avdelingsleder Dag Rosfjord. 
- Det er rolig hos alle, og det tar seg opp, 
sier han enkelt. 

Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi selger altså bra, 
selv om marginene er 
knappere på grunn av 
den økte konkurransen, 
sier han.
- For å holde koken, 
tar vi igjen alt vi kan 
på å være 
profesjonelle, ha en 
høy servicegrad og 
sørge for at de 
ansatte er flinke og 
oppdaterte på 

produkter og tjenester. Vi har innarbeidet 
oss i markedet i mange år, og vi har stabilt 
mannskap med mange fjes som kundene 
kjenner igjen fra gang til gang, selv om de 
kanskje som privatkunder ikke er innom 
her annet enn i vårrushet og utpå 
sommeren en gang.

Byggevarehuset er totalleverandør, og det 
vil si at det meste fra A til Å er på plass i 
hyllene og klare for levering. Det som for 
tilfellet ikke er inne, skaffes raskt til veie 
enten fra en av de andre Montér-lagrene 
i Rosfjordgruppen, eller via god logistikk 
fra leverandørene. 

- Også vi merker økt trafikk vestfra, sier 
Dag. 
- De siste to årene har vi økt kundemassen, 
spesielt med folk fra Rogaland. De 
kommer for å oppleve den flotte naturen 
i Farsund, og noen finner seg et fint, 
gammelt hus som de kan restaurere og 
ha som fritidsbolig. Det er halv pris på 
sånne eiendommer i forhold til i 
pressområdene rundt Stavanger, og 
mange av eiendommene ligger veldig fint 
til med utsikt til sjøen. Selvsagt er det en 
del som bygger nytt også, så det er god 
aktivitet på den fronten. 

Inne i Montér-konseptet ligger 
Selvbyggerservice, et tilbud til nettopp 
hus- og hyttefolk som skal bygge nytt, 
bygge ut eller bygge om.
- Vi gir hjelp til kundene våre til 
styrkeberegning og materialforbruk, blant 
annet. Privatkunden som skal foreta 
mindre snekkerjobber kan bare sende en 
mail i forkant av den tiden han regner 
med å være her, så pakker vi og leverer på 
plassen så det er klart til han kommer. 

Lurer du på noe? Ta kontakt med 
nærmeste Montér byggevarehus.  

Arnt Tore Erichsen 
lager

Langlo garderobe: 

SPARE OG 
BEVARE

Tekst: Kari Mørk
Foto: Kari Mørk og www.langlo.no

Montér har et rikholdig varesortiment 
som også inneholder ulike typer 
garderober og oppbevaring fra flere 
leverandører. Tove Menzoni Frigstad 

hos Montér Vanse gir råd og tips til 
valg av innredning og utseende.
- Det første du bør gjøre er å finne ut 
hvor skapet skal stå, for å si det sånn, 
sier Tove.
- Om du har plass i et hjørne, under et 
skråtak eller i et rom under trappen 
– det finnes en løsning for det aller 

meste. Når du har funnet plassen til 
din drømmegarderobe eller 
oppbevaringsplass, er det tid for å ta 
mål. Da er det viktig å være nøye, 
spesielt hvis huset er gammelt og 
kanskje har litt skjevheter i gulvet. 
Målene som skal tas, kalles «lysmål» og 
er de innvendige målene der 
garderoben skal stå. Er du i tvil om du 
klarer å måle rett, ta kontakt med oss, 
og vi hjelper deg, oppfordrer hun. 

Siden det finnes så bredt utvalg av 
løsninger på oppbevaringsbehovet ditt, 
er det viktig at du tenker over hvilke 
behov du har for oppbevaring. Er det 
mange plagg som skal henge, eller skal 
de ligge i skuffer? Har du mange par 
sko som skal ha plass? Ønsker du 
skuffer, trådkurver, knagger eller plass 
til kleshengere? Og vil du ha speil – 
inni eller utenpå skapet? Har du en 
liten plass som du ønsker deg en 
oppbevaringsløsning på, eller har du 
plass til og drøm om et walk-in-closet?

- Det er masse fint å velge i, uansett 
størrelse, sier Tove. 
- Derfor kan det være lurt å stikke 
innom og se det vi har utstilt, og 
kanskje ta en titt i kataloger eller på 
nettet også. Smak og behag er så 
forskjellig, og når man først har 
bestemt seg for hvor 
oppbevaringsløsningen skal være og 
hva som skal oppbevares, kommer 
turen til hvordan det skal se ut. Glass, 
tre eller aluminium? Moderne eller 
retro? Utseendet kan også variere alt 
etter om du vil ha løsningen på 
soverommet, i vaskerommet eller i 
gangen, for eksempel. Hvis du vil, 
hjelper vi deg med å tegne opp 
garderoben sånn som du vil ha den. Vi 
har kort levering på 
oppbevaringsløsningene fra våre 
forhandlere, og hvis du ønsker det 
hjelper vi deg med å finne en erfaren 
håndverker som setter det hele opp 
for deg. Kom innom til en 
oppbevaringsprat! 

Det er bare å innrømme det: Vi har TING. Små ting, 
store ting, klær, leker, kofferter, sko, kontorsaker eller 
hva det måtte være. Nyttige og unyttige ting, gamle 
ting, nye ting og kjære ting. Felles for dem, er at de 
skal oppbevares, og det helst uten at det ser ut som 
om det har strøket et lynnedslag gjennom huset. 

Dag Rosfjord
Avdelingsleder
Mob. 90897687
dar@byggeforretning.no

Markedsdag på Montér Farsund trekker folk

- Det finnes løsninger for nær sagt alle 
oppbevaringsbehov. Ta kontakt med oss! 
oppfordrer Tove M. Frigstad hos Montér Vanse

En ledig veggplass ved ytterdøren er her 
gjort om til romslig oppbevaring
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Tekst: Kari Mørk
Foto: Ronny Solberg og Kari Mørk

«Uteanlegget» er en ikke ubetydelig 
terrasse som bilmekanikeren nylig har 
avsluttet snekringen på. 
- Jeg har ikke bygget alene, forsikrer 
han. 
- Svigerfar har vært til veldig god hjelp, 

spesielt siden jeg fikk problemer da jeg 
skada den ene hånda. 

Dette er en hendelse som ser ut til å 
være godt tilbakelagt, for midt i 
terrassen troner et ovalt 
svømmebasseng med klart vann – 
23.500 liter – mot knallblå bunn. Riktig 
innbydende. - Men kaldt. Jeg har ikke satt i gang 

varmen ennå, for det er jo uansett for 
kaldt i lufta til å bade nå. Men det blir 
vel snart, sier Ronny litt ettertenksomt. 

I rottingsofaen ved husveggen sitter 
tre smellblide gutter og venter på den 
samme varmen. Mellomste mann, 
William, må bortom bassengkanten en 
tur, og han lurer på hvor høyt vannet 
vil rekke hvis han står oppreist på 
bunnen. 
- Omtrent til over nesa di, svarer faren.
- Jeg har kjøpt sikkerhetsduk til å 
montere over, både for å sikre mot 
ulykker og at de små skal ramle uti, og 
for at det ikke skal komme så mye 
gress og sånt i vannet, forsikrer han 
oss andre. 

Badetrappa er montert, og kan vippes 
opp for å gi plass til ramma med 
sikkerhetsduken på. 

I enden av terrassen står Badehuset, 
også nytt fra Ronnys hånd. 
- Nei, tegninger? svarer han på spørsmål 
om hvem som har tegnet huset og 
terrassen. 
- Tegningene kommer etterpå, når jeg 
er ferdig med å snekre. Hvis det er 
behov for dem, da. Kanskje jeg skulle 
ha laget dem først, for da hadde jeg 

Nå er det på 
tide å nyte sommeren

Det mener i alle fall Ronny Solberg i Kvinesdal, 
og ved inngangen til juni er det all grunn til å tro 
at han ikke er alene om den tanken. 
Men Ronny har en ekstra grunn til å vente på 
varmen: Da skal familiens nye «uteanlegg» tas i bruk. 

spart meg en del ekstra arbeid. Men sånn er det, 
sier han og ler. 

Terrassen er buet – hvorfor det?
- Det er nå mest fordi jeg har fulgt en bue i 
belegningssteinene som ligger under her. Materialene 
er Royalimpregnert virke, og i gjerdet rundt har jeg 
montert glass for å beholde utsikten. Jeg fikk hjelp 
av glassmester Jostein Vølstad til løsningen med å 
feste glassene. De aluminiumsfestene som eksisterer 
på markedet er temmelig kostbare, så Vølstad hjalp 
meg å lage en spesiell list med gummipakning for å 
holde glassene på plass. Jeg synes det blei veldig 
greit. 

Gårdsplassen foran huset med terrassen og 
bassenget er relativt stor og åpen, men ligger lunt i 
ly av en bratt skråning. Denne skråningen er 
oversådd av steinbedblomster, og danner en 

fargeglad vegg bak en spiseplass – en gedigen benk 
med bord. 
- Det kommer fra gården her, ja. Det var ei blodbøk, 
og da sittegruppa var ny, var fargen intenst rød da 
jeg hadde behandla treverket med Ovatrol. Det var 
fint. 
- Men det er fint i grått også, kommenterer kona 
Miriam. 
- Det passer inn i omgivelsene. Men det er altså 
ikke meg som har hatt grønne fingre i skråningen 
her. Det er min søster som er flink i hagen, og hver 
gang jeg har hatt fødselsdag eller ved andre 
anledninger har hun kommet med en ny plante og 
satt ned for meg. 

Alt i alt virker det å være en glad og blid gjeng i 
dette huset innerst i en vei midt på Øyesletta i 
Kvinesdal. Og når badesesongen åpner, tipper vi at 
gleden blir enda større.

Innbydende blått, og med badehuset å 
trekke seg tilbake i når kvelden kommer. 

Buet terrasse – eller veranda – med nedfelt 
basseng og glassflater i rekkverket rundt. 

Koselig sitteplass, lunt bak smårutete vinduer 
og en skyvedør med tre felter som lukkes 
eller åpnes etter værforhold og ønsker. 

William, Emil og Johan venter spent på sommeren 
og gleder seg til å bruke bassenget. 

Terrasseskruen 
som gjør barna 
dine gladere!

ESSVE terrasseskrue
-Best i test ihht Testfakta

Seks skjærende riller som sørger 
for at hodet senkes

CorrSeal eller rustfri for 
langvarig rustbeskyttelse

Voksbehandlet 
overflate gir 
bedre gli

To smarte fresespor

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

Egen badstue?

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

Det er noe helt
spesielt med en
TYLØ badstue,

og vi har selvfølgelig også et
bredt sortiment med vedfyrt.

Våre ovner har en unik konstruksjon
som magasinerer varmen.

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

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
 Tlf. 38 25 60 29



Montér Lyngdal Tlf. 38 33 08 50. Åpningstider 7-17 (18) 9-14
Montér Farsund Tlf. 38 39 55 10. Åpningstider 7-17 (18) 9-14
Montér Vanse Tlf. 38 39 61 00. Åpningstider 7-17 (18) 8-14 

Montér Flekkefjord Tlf. 47 82 70 00. Åpningstider 7-16 (18) 9-14
Montér Kvinesdal Tlf. 47 82 70 00. Åpningstider 7-16 (18) 9-14

1190,-
890,- 990,- 890,-

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

BENkESETT RkC RASTESANDkASSE RkC  
m/BENkELokk 120 Cm

LEkEHuS RøDHETTE
Leveres med blomsterkasser og skodder.

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 FuN
Med rutsjebane, 2,3 meter.

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

1295,-

1890,-

495,-

9990,-

690,-

2490,- 6990,-

før 7990,-   

6990,-

990,-

TERRASSEmARkISE mED moToR 
Motormarkiser leveres med 1,5 m ledning og støpsel for  direkte tilkobling til 
strøm. Alle markiser med motor leveres med fjernkontroll. 395x300 cm.
Pris 495x300 cm. Før 8990,- Kr. 7990,-

SIDESEIL 
300x140 Cm 
GRÅ

Hytte i LiSter?ta kontakt – Vi LeVerer Varene tiL du kommer på Hytta

Tilbudene gjelder i kampanjeperioden fra 20. juni til 31. august 2015, eller så langt beholdningen rekker. Vi tar forbehold om trykk feil. Bildene kan fravike fra produktene. 


