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FARSUND 
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Les om Farsunds-patriotene som har
pusset opp et vakkert, gammelt hus i
Farøyveien. De har bestemte meninger
om bevaring, detaljer og kvalitet

LYNGDAL
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Høyt, fritt og med nær avstand til ferskvann,
sjø, båtliv, badeliv på Sørlandsbadet og
shopping i Lyngdal. Hyttefeltet Skomrak
Indre ligger sentralt, med naturen som
nærmeste nabo

Utbygging på Krågenes boligfelt er i gang.
Her ser du utsikten fra en av tomtene.

En vågal idé om et tilbygg som skulle gi
assosiasjoner til gamle tiders kobling
mellom bolighus og driftsbygning har blitt
til et spennende byggverk i glass og tre,
koblet til et skipperhus i Spind

FLEKKEFJORD 

s. 14

Gamle hus og trange gater og smug preger
Hollenderbyen i Flekkefjord. Men her har
det kommet topp moderne leiligheter bak
en av de gamle fasadene

Les mer på side 6 og 7

FARSUND
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En feriebolig i jordfarger og naturlig grånende treverk glir godt inn i
terrenget mellom fjellrabber og skog. Her har familien utsyn mot
Spindsfjorden og gode muligheter for avslapping og ferieaktiviteter

w w w. k v a v i k p o s t e n . n o

LYNGDAL 

s. 33

Radarpar i sitt rette miljø – Trond Rosfjord og Kenneth
Frigstad har begge rundt 30 års fartstid i Rosfjordgruppen.
Les litt om hvordan de drøser og mimrer i tida

Det nye tilbygget på barnehagen er stort, men ruver

- Kommunen godtok løsningsforslagene takstein hvis vi tenker på sterk vind og
ikke i den gamle trehusbebyggelsen.
vi kom med, blant annet på grunnlag av eventuelle stein som kan løsne, mener
www.kvavikposten.no2017
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• 2 hensyn i prosjekteringen. Joakim.

Kjære leser!

Bygget er preget av fleksible løsninger. Terrenget rundt barnehagen var
I det store allrommet som blant annet utfordrende og har krevd mye
brukes til måltider, er det store bearbeiding opp til dagens standard.
foldedører som kan åpnes eller lukkes Det er laget en ny parkeringsplass, og
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ROLLUP WEB

Avdelingsleder

Rollup - genialt, elegant og enkelt!

kontakt oss for tilbud
på ditt prosjekt:
Tlf.: 40 23 80 98 • post@digidesign.no

Mob. 90362203

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!

oso@byggeforretning.no

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

Lyngdal ByggF_85 x 117 24.05.16 12:12 Side 1
www.digidesign.no

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.

NETTUTGAVE
www.kvavikposten.no
Teknisk/webmaster
for nettutgaven
Christian Sakshaug, Comunic AS
www.kvavikposten.no
Rosfjordgruppen
består av Lyngdal Byggeforretning
– Montér Lyngdal, Farsund,
Flekkefjord, Vanse og Kvinesdal, samt
Tools Lister Industriverktøy, Øydna
Sagbruk og Rosfjord Eiendom.
For mer informasjon, se våre
nettsider på www.rosfjordgruppen.no
Kvavikposten inneholder
reklametekster.

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

www.digidesign.no

-for helse og velvære

Tylø behersker alle faser av produksjonen,
fra skisse til ferdig produkt:
-profesjonelle løsninger av nye bademiljøer
-utviklet, testet og produsert under eget tak
-en markert forskjell fra et tradisjonelt saunarom

Det er vi som leverer

husets øyne
Som standard får du:
• Støydemping
• Vakuum impregnering
• Varige produkter
• Energieffektive produkter

©RRA49•RUDI®

I Lyngdal bygges nå en del mindre hytter
– en ny trend. I mange år er hytter bygd
omtrent store som hus i vår region.

UTGIVER
Rosfjordgruppen, Postboks 130
Kvavik, 4575 Lyngdal
Tlf.: 38 33 08 50
post@byggeforretning.no

nyhet

BYGG terrasse
uten fliser
og sprekker

Tradisjon for nyskaping

Passer
spesielt godt til:
Kebony, malmfuru,
royalimpregnert virke,
varmebehandlet
virke og
sibirsk lerk

Ekspert på norske forhold siden 1935
GLAVA® leverer til bygg, marine/offshore, akustikk/
himlinger og VVA/VA/industri. Våre produkter er
utviklet og testet for norske forhold,
norsk byggeskikk og norske forskrifter.
Vi har kompetansen og logistikken
som gjør oss til Norges ledende totalleverandør i vår bransje.

glava.no

www.nordan.no
Norsk delelager gir
rask service og oppfølging!
-skreddersy dine prosjekter i samarbeid med oss I www.tylo.no

Med HDS, ESSVEs nye system for montering, kan du enkelt skjule
skruene i sidene på bordene. Til det bruker du et spesialtilpasset

monteringsverktøy.
Skruene
er i syrefast stål
kan brukes i all
Ta kontakt
med et av våre
salgskontorer
forA4,gjennomgang
slags klima og gir holdbar montering over tid. Med HDS fra ESSVE
av muligheter
mersalg
bygger du for
terrasse
du hareller
gledetilleggsalg
av i lang tid. på våre produkter.
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Midt i
Det er de enige om, både
selger og kjøper av leilighet på
Storekvina – dette er midt i.
- Midt i blinken, sier Sindre
Kvinlaug og ser seg rundt
på utsikten fra terrassen
i solskinnet.
- To minutter å gå til butikken,
det samme til toget, mindre enn
ti minutter med bil til sentrum
i Kvinesdal. Altså sentralt og
på samme tid passelig
tilbaketrukket. Og det skal
bli greit å få noen nye naboer,
mener han.

Tekst og foto: Kari Mørk
Utbygger og selger Ole Johnny Solås
sier seg enig. Han er født og oppvokst på
stedet, og grep muligheten da den bød seg
til å kjøpe tomt og begynne utbygging.
- Dette er det første av tre leilighetsbygg, sier han. – Men jeg selger unna de
første før jeg går videre i prosjektet.
Hvorfor Storekvina?
- Tja, sier Ole Johnny. – Mange grunner
til det. Kvinlaug nevnte at det er korte
avstander til alt en trenger for å leve godt.
Samtidig er det tilbaketrukket nok til å ha
det fredelig. Det har ikke vært tradisjoner
for leilighetsbygg her, men noen må jo
være den første til å begynne. Jeg har tro
på dette.
Fra leilighetene er det praktfull utsikt
over elva Kvina som flyter dovent forbi.
- Det er mye sol her, kommenterer Ole
Johnny. – Fra morgen til kveld.
Bademuligheter, fiske, padling, rikt dyreliv i
skogen omkring. Toget går ofte i begge
retninger, og avstanden til Kristiansand er
tilbakelagt på en times tid, til Stavanger tar
det omtrent to. Det går busser til og fra
Kvinesdal sentrum, med de fasilitetene vi
ikke har her.

Uteområdene

- Det er to boder mellom hver dobbel
garasjeplass, så den ene boden har inngang
fra innerst i garasjen, mens den andre har
inngang fra gårdsplassen. Det er gode parkeringsmuligheter for gjester også – stor
plass.
Adkomsten til leilighetsbygget går via
en vei under jernbanebrua. Toget passerer
bak en slak jordvoll bak garasjen.
- Når toget kommer eller går, har det så
lav hastighet at det nesten ikke høres, forteller Ole Johnny.
- Jeg merker det ikke engang, sier Sindre
som har bodd i leiligheten sin i ca et halvt
år. – Toget siger stille inn på stasjonen, og
ligger lavt i terrenget i forhold til leilighetene som har god isolasjon.
Lekeplassen skal opparbeides og ligger
skjermet til i det ene hjørnet av tomta
rundt leilighetsbygget.
- Det gjør at leilighetene passer for de
fleste, både småbarnsfamilier, enslige, og
godt voksne folk, sier Ole Johnny Solås.
▲
Sindre Kvinlaug og Ole Johnny Solås nyter sola og
kaffen på balkongen

▲

På sett og vis blir det da det beste fra
by og land. Man kan stupe inn i bykulturen
og gjøre det man skal, for så å trekke seg
tilbake til sitt landlige distriktsliv. Det er
kun få minutter med bil til skole og barnehage, og da kan man vel legge til «barnevennlig» på plussida også.

Glimt fra Sindres kjøkkenkrok: Åpent, lyst og trivelig

FAKTA OM STOREKVINA
Storekvina er et lite tettsted som ligger ved Sørlandsbanen i Kvinesdal
kommune. Det første samvirkelaget
ble etablert i 1912 og det er fremdeles butikk i grenda. Ny butikk ble
bygget i 2000 på stasjonsområdet og
er nå med i butikk kjeden Coop SørVest.
På Storekvina kaller folk sentrum for
«Myra». På begge sider av fylkesveien
ble det i bygd høye hus og i mange
av disse ble det etablert butikker,
kafeer og bakeri.

To typer

Det er fire leiligheter i hvert bygg, henholdsvis på 73 og 66 kvadratmeter.
- Det er samme pris på begge, forklarer
Ole Johnny. – For mens den ene typen har
litt større stue, har den andre større balkong veranda. Byggene er oppført etter
egne tegninger, og vi har trukket stuene i
første og andre etasje på den ene sida litt
fram, for å skjerme innsyn på balkongene
på den andre sida. Det fungerer fint.
Alle leilighetene har det som Ole
Johnny betegner som «to soverom pluss
bod eller soverom». I praksis betyr det tre
soverom, siden alle tre har vinduer.
Leilighetene leveres med parkettgulv og
Strai kjøkkeninnredning, og alle har parkering og egen bod i garasjeanlegget.

FAKTA
Betongarbeider:
Tømrerarbeider:
Ventilasjon og elektro:
VVS:
Byggevarer:

Ole Johnny Solås
Kenneth Hægeland, Lars Terje Hovden og Terje Bergsaker
ERV
Nøkland Rørleggerservice AS
Montér Lyngdal

Storekvina stasjon ligger i Kvinesdal
kommune, 446,36 km fra Oslo, 135,9
moh. Den ble bygget ferdig av tyskerne under 2. verdens krig og åpnet i
1943 da Sørlandsbanen ble tatt i
bruk fram til Moi. Stasjonen er ikke
bemannet.

www.kvavikposten.no2017
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Sort og hvit
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Eksempel på nyhet innen kjøkken fra Aubo.

Kaia Roal

Lyngdal

PRODUKTPRESENTASJON
Aubo kjøkken
«Black Oak» og «Black Oak Line» er bare
to av nyhetene i kjøkkensortimentet til
Aubo hos Montér Lyngdal. Vi forhører oss
med Kaia Roal om kjøkkentrender i tida,
og hun viser oss disse eikeproduktene
som kan velges i svart eller hvit utførelse.
- «Line»-frontene skaper en veldig eksklusiv effekt når de monteres sammen
med de slette flatene, forteller Kaia. –
Mørke farger på kjøkkenet er i skuddet
som aldri før, gjerne i blanding med varmere farger som for eksempel finer i
brune toner og blankt kobber i håndtak.
En kan også kombinere det med for
eksempel kraner og lamper, som selges
andre steder, i disse moteriktige utførelsene. Det er også ganske vanlig å velge
overskapene i en lysere farge, for at ikke
rommet skal virke for mørkt.
Men kjøkken er mer enn skap, og Kaia
er en god los gjennom produkter for
enhver smak.
- Vi har hele spekteret fra det ultramoderne til det tradisjonelle, og vi leverer alt
fra eksklusive heltreprodukter til rimeligere, men fullgode, varianter. De aller fles-

te frontene kan bestilles malt i en farge
etter eget ønske også. Blant nyhetene på
benkeplater, er kompositt. Det består av
99 prosent stein og en prosent limstoff, og
det gir en matt overflate som mange liker.
Vi ser også at en del av kundene våre foretrekker å bruke glass som sprutplate over
benker og koketopper, og det er fordi det
er enkelt å sette opp og ta ned, pluss at
det er mulig å sette opp hva som helst bak
glassplatene. Bilder, for eksempel, eller
barnetegninger.
Vi ser at det ligger muligheter for å få
noen gode idéer til kjøkkenløsninger hos
Kaia.
- Du kan få alt akkurat som du ønsker
det. The sky is the limit! Kom bare innom,
så tar vi en prat og sjekker mulighetene.
Har du ikke et standard rom til nytt kjøkken, så tilpasser vi, og du får et skreddersydd kjøkken etter dine behov.

TØFT VÆR KREVER
TØFF MALING

Leverandører til
kjøkken på Montér:
Sprutplater:
FIBO, BerryAlloc, Vikeså
Glassindustri
Vasker:
Intra, Blanco
Håndtak:
Aubo, Nibu, Habo
Hvitevarer:
Miele, AEG, Electrolux, Zanussi,
Whirlpool, BEHA, Norcool
(Kjølehjørne, kjøleskuff), Røros
Metall AS (Ventilatorer, Kjøleskuff og
Vinskap), Flexit (Ventilatorer)

Ytterst ute mot det åpne Stadthavet ligger Kråkenes Fyr, et av Jotuns
mange testfelt. Her får vi virkelig testet DRYGOLIN mot det værharde
norske klimaet. Slik vet vi at DRYGOLIN er så robust som den må være
for å tåle tøffe og varierte værforhold. Derfor beskytter DRYGOLIN
også flest norske hjem, og har gjort det i mer enn 50 år.
Vil du vite mer om hvordan vi tester
og utvikler vår maling, besøk oss på
jotun.no/drygolintesting

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER
27838 Jotun AS Drygolin_2017_Gjordetselv_205x276.indd 1

27.03.2017 11.05
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Lyngdal

Velkommen til en
hyggelig handel

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

Trond Rosfjord
Daglig leder

Siv Rosfjord Loga
Økonomisjef

Geir Tønnessen
Proffsalg

Dag Birkeland
Proffsalg

Judith Hansen
Proffsalg

Øyvin Sandal
Regnskap

Sonja Lian
Regnskap

Merete Bjørnestad
Regnskap

Bjørn Arild Skaar
Regnskap

Vidar Hindersland
Butikk / salg byggvare

Kaia Roal
Salg byggvare

Ronny Kolnes
Salg byggevare

Arild Kvelland
Butikksjef

Katrine Johnsen
Butikk

Hanne Tollisen
Torgersen
Butikk

Gunn Anita Birkeland
Butikk

Annette Sunde
Butikk

Jan Vadøy
Butikk

Frank Jahnsen
Lagersjef

Thor Oddvar Rekvik
Lager

Jan Gletne
Lager

Jan Tore Birkeland
Lager

Dag Andreas Birkeland
Lager

Roald Trædal
Lager

Pezic Mirsad
Lager

Raymond Vilshammer
Lager / sjåfør

Per Espeland
Sjåfør

Hans Erling Kolnes
Lager
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KRÅGENES BOLIGFELT

Vi er i gang med utbyggingen
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KRÅGENES BOLIGFELT

Krågenes boligfelt byr på mange gode kvaliteter:
Nærhet til både byen og naturen, utsikt mot vannet,
godt turterreng, nærhet til Alcoa-parken og pent
opparbeidete tomter i terrenget, for å nevne noe.
Avstanden til Farsund sentrum er ca
fire kilometer, og til Vanse sentrum er det
omtrent åtte.
Krågenes er et såkalt «åpent» boligfelt,
og det betyr at både privatpersoner og
profesjonelle utbyggere kan kjøpe tomter
og bygge hus.
Et stort, moderne hus er under oppføring på en av de innerste tomtene, og
beboerne kommer til å få praktfull utsikt
over hele området.
Vi har laget en liten fotomontasje (hus
venstre side) i forbindelse med dette bygget for å vise at det her kan oppføres både

store og mindre bygg, at stilen ikke er
bundet men opp til den enkelte tomteoppkjøper.
Hansen Bygg har lagt planer for en serie
mindre boliger i dette området, så det vil
være muligheter for et bredt utvalg til
enhver smak og pris.
Ta kontakt med Dag Rosfjord på
Montér Farsund, Kenneth Frigstad på
Montér Vanse, eller Erik Hansen i Hansen
Bygg for mer informasjon.
På Montér bistår vi med hele jobben fra
planlegging til nøkkelferdig hus.

Fra venstre: Kenneth Frigstad fra Montér Vanse, Erik Hansen fra Hansen Bygg
og Dag Rosfjord fra Montér Farsund representerer eierne av byggefeltet:
Hansen Bygg og Rosfjordgruppen

Se www.krågenes.no

Talgø levegger med glass
Nå kan du sitte i le for vinden
og samtidig ha utsikt. Hos oss
på Montér kan du nå få kjøpt
de nye leveggene fra Talgø.
De finnes i flere ulike utgaver,
og burde dekke le-behovet
for de fleste.
PRODUKTPRESENTASJON

Levegger
fra Talgø
Nina Kolnes

Farsund

- Leveggene er Royal-impregnerte, og er
holdbare, forteller Nina Kolnes hos
Montér Farsund.
- De kommer i enten dempet grå eller
brun farge, i enten 60 eller 120 centimeters bredde, og i de bredeste kan du velge
mellom ett eller to glass, alternativt tett
vegg uten glass.
Det betyr at du kan tilpasse både etter

hvilken størrelse du har på uteplassen, og
hvor du vil ha utsyn.
- Eller hvor du ikke vil ha innsyn, sier
Nina.
- Veggene er enkle å montere, og du
behøver ingen tykke stolper i sammenføyningene med mindre du skal montere
mange på rekke og derfor trenger en avstiving av veggen. Du kan også feste dem på

dekke av betong eller tre, fjell eller på bakken.
Nina understreker at veggene har lik
kledning på begge sider, som betyr at du
ikke får en «vrangside» sånn som du ofte
får på innsiden av et rekkverk eller et
gjerde.
- Like fint på begge sider! Ingen synlige
skruer på veggflatene, og alle glass er i

herdet 4 millimeter glass, montert i solide
rammer.
Illustrasjonsfotoet viser en av veldig
mange mulige måter å lage seg «le med
utsikt». Hvis du vil ta leveggene nærmere i
øyesyn, kan du stikke innom Montér
Farsund. Der står de utstilt i et utemiljø
ved byggevarehuset.

www.kvavikposten.no2017
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På en høyde med utsikt over Hagestadvannet og
grønnkledde åser i Lyngdal ligger et nytt hytteområde,
Skomrak Indre. Her er det planlagt til sammen
17 hytter i en prisklasse for et bredere utvalg av
kjøpere enn til de større, kystnære hyttene.
Tekst: Kari Mørk
Foto: Kari Mørk og Igland Eiendom
- At hyttene regnes som både «mindre
og rimeligere» betyr ikke at det er spart
på kvaliteten, understreker Guttorm Høgli.
– Her er det valgt både royalimpregnert
kledning og en type flate betongtakstein,
som begge er kvalitetsprodukter med lang
levetid og lite vedlikehold.

Ulik utførelse

Hyttene leveres i to ulike varianter,
henholdsvis «Åkke» og «Møje», og disse
to gir et utall varianter av løsninger og
kombinasjoner.

- Stilen på fasadene i feltet er regulert,
i den forstand at det er fastlagt at det skal
være grå royalimpregnert Marnar kledning
og Zanda Minster takstein, og at det er
disse to hyttetypene å velge i. Men innenfor disse rammene kan hytteeieren velge
sine egne løsninger med blant annet
anneks som kan føres opp med det
samme eller senere, man kan ha fullt loft
og derved få to etasjer i hytta, åpen løsning med galleri opp på sovehems, eller
vinduer, og så videre. Velger man hel 2.
etasje i tillegg til anneks, gir det nærmere
120 kvadratmeter gulvareal, sier Guttorm.

Eksempel på hytte med åpen galleriløsning i andre etasje

Nært til vann og skog

Dette nye hyttefeltet ligger nært til
Hagestadvannet, til sjøen, til skogsarealer
med turmuligheter, og det er en sti herfra
over til Skomrak Boligfelt.
- Det er mange som setter pris på
muligheten til å komme over på sykkel- og
gangstien som går fra boligfeltet ned til
Alléen og til Sørlandsbadet, påpeker Bård
Bulæg. – Det er også mulighet for båtplass
både i Paradisbukta i Rosfjorden og i
Gitlevåg i Grønsfjorden.
Hyttene har romslige tomter fra ca 460
til over 1.200 kvadratmeter. I tillegg oppar-

Bård Bulæg og Guttorm Høgli i Bygg Teknikk Lyngdal

beides det et flott fellesareal i feltet, med
god plass til lek og aktivitet for hele familien.
- Salget gikk overraskende raskt på de
første sju hyttene, sier Guttorm. – To ble
solgt allerede bare på tegninger, selv om
markedet var litt dystert på den tiden. Vi
starta i november 2016, og før ferien er vi
ferdige med den sjette hytta, mens den
syvende er ferdig i november.

Stort og smått

Bygg Teknikk Lyngdal ble aksjeselskap i
2008, har vokst jevnt, og teller nå 15 mann
inklusive fire lærlinger.
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- Vi tar inn to nye hvert år, og det er
moro å se når de utvikler seg via praksis
til fagbrev og kanskje videre. Mange går
hele trappa fra start til topp, sier Guttorm.
Firmaet gjør alt fra store til små oppdrag, eneboliger og fritidsboliger.
I prosjektet Skomrak Indre har de en byggeleder med ansvar for jobben, mens Bård
og Guttorm går til og fra med andre oppdrag og prosjekter.
- Jeg synes vi er blitt bedre på å delegere, mener Guttorm.
- Det er viktig for å avlaste seg sjøl, sier
Bård. – Vi liker best å jobbe så nært at vi
kan gå hjem til middag, men dette er jo en
livsstil, så jobben blir ofte med hjem.
▲
Åpen kjøkkenløsning i hyttene i Skomrak Indre

▲

Utsikt fra galleriet mot stue og utsikt

Lister Industriverktøy

Ekspansjon
og oppsving

Erik Lyngsvåg Andreassen
Daglig leder

Terje Tjøtta
Selger, industriverktøy

Bjørn Steinar Østensen
Selger, industriverktøy

Tor Arne Lien
Selger, industriverktøy

Etter en forventet nedgang
i omsetningen gjennom
fjoråret pga nedgang i
aktiviteten hos oljerelatert
industrikunder, er Tools
Farsund Industriverktøy
igjen på god kurs fram
og opp.
Tekst og foto: Kari Mørk
- Vi har tatt det igjen på andre ting, og
første kvartal i år var større enn samme
kvartal i fjor, sier en fornøyd daglig leder
Erik Lyngsvåg Andreassen.
- Vi har blant annet en økt aktivitet på
hydraulikk, og kundemassen øker stadig.
Vi har utstyr til å ta nødreparasjoner ute
i felt, men det absolutt greieste er om
kunden kan komme hit så vi kan ta det
her.
Bedriften har hatt en utbygging i
løpet av det siste året, og har nå økt
arealet for hydraulikkreparasjoner, og de
har i tillegg fått et eget varemottak.
- Totalt ca 80 kvadratmeter, forteller
Erik. – Det betyr at det er mer armslag

Tor Arne Lien i full sving på lageret.

Bjørn Steinar Østensen er spesialisten på hydraulik. Her monterer han en kobling på en spesialslange.

for hydraulikken og mer orden på varemottaket. Det forenkler mye for oss, og
det er veldig bra å skille disse. Vi er i
stadig ekspansjon, og det har vært enkelt
og praktisk å bygge ut, siden grunnen
tilhører Rosfjorgruppen.
Tools Farsund har nå ansatte i totalt
fire stabile årsverk.

- Det er veldig greit å ha en fast stab,
mener Erik. – Det gir en god fagkunnskap, som er nødvendig for oss i forhold
til kundene våre. Vi har gledelig vekst i
kundeporteføljen også, og det krever at
vi henger godt med på hva som rører
seg i bransjen.
Erik minner samtidig kunder og sam-

arbeidspartnere om den årlige messa
hos Tools Lister Industriverktøy.
- Her på huset, siste fredagen i august.
Sosialt, og noe godt på grillen!
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Flekkefjord

Velkommen til en
hyggelig handel

Cato Treland
Avdelingsleder

Heidi Tobiassen
Butikk

Eli Oma Urstad
Butikk

Bente Tagholt
Butikk

Trond Liestøl
Proffmarked

Tørner Mydland
Lager

Thor Helge Hansen
Lager

Jan Otto Trælandshei
Sjåfør

Odd Martin Løvik
Lærling lager butikk

VEDLIKEHOLD
AV STORT OG SMÅTT

MERKEVAR

EKUPP

399,Inkl.
mva

Ord.pris 632,- Inkl. mva

STÅLTERMOS
RØD 1,2L
Ståltermos av absolutt høyeste
kvalitet og som tåler virkelig
tøffe tak. Laget i rustfritt
fjærstål med unik patentert
vakuumiseringsteknikk. Patentert
hygienisk autokork som er delbar
for enkel rengjøring. Utstyrt med
bærehåndtak.
Artikkelnr. 489831206

EKUPP SKRUTREKKERSETT
MERKEVAR
7 DELER TT917N

299,Inkl.
mva

Ord.pris 505,- Inkl. mva

Sett som inneholder 7
skrutrekkere for så vel
rette spor som Phillips- og
Pozidriv-spor. Med klinge av
TT-MV-PLUS-stål. Ergonomiske
tokomponentshåndtak med
opphengshull.
Artikkelnr. 174400101

www.luna.no

Annonsemal_122x178_industri_T5_6_NO_INKL_Luna_Avsender.indd 1

02.06.17 12:52

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

NYHET

LIFTMASTER EV-SERIEN
Meget rask og stillegående.
Enkel og rask montering.
Kan betjenes med en app på smarttelefon
(krever fotocelle 770E og gateway 828EV).
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Vanse
Foto: Endre Eilertsen

Velkommen til en
hyggelig handel

Kenneth Frigstad
Avdelingsleder

Tor Ove Sagstad
Butikk

Tove M. Frigstad
Butikk

SIDE • 22

Tor Egil Glendrange
Butikk

Monica Kjørrefjord
Butikk

Endre Eilertsen
Salg byggevare

Arnt Petter
Andreassen
Lagersjef

Åge Hansen
Lager

Idar Ludvigsen
Lager

Jan Rune Undheim
Sjåfør

www.kvavikposten.no

Asak MODUL

Godt grunnlag for
gode opplevelser!
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.

NORSKE KVALITETSPRODUKTER WWW.ASAK.NO

Ge
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Glad i gamle hus
«Detaljorienterte» og
«kvalitetsbevisste» er ord
som byggmester Erik Hansen
i Hansen Bygg bruker når
han skal beskrive ekteparet
Ingeborg Spinnangr Andrup
og Petter Andrup i forbindelse
med renovering av deres
hus på Farøy i Farsund.
Tekst og foto: Kari Mørk
Huset er fra 1932, og føyer seg vakkert inn
i den gamle bebyggelsen på øya. Utsikten
mot Farsund sentrum er upåklagelig, og
ekteparet stortrives både med huset og
med Farsund by.
- Sånne gode Farsunds-patrioter skal en
ta godt vare på, kommenterer Erik. – De
er gode ambassadører for byen.

Detaljene

Petter Andrup har sans for og innsikt i
husdetaljer, som for eksempel sinkbeslagene på vannbordene under vinduene.
- De er formet nøyaktig etter Petters
beskrivelse, forteller Erik. – Fallvinkelen,
den lodda skjøten og den spesielle bøyen
inn under vannbordet gir en lufting som
gjør at fukt ikke kommer i kontakt med
treverket.
- Vi har også valgt varmgalvaniserte
hengsler i stål på vinduene, forteller Petter.
– De er svært holdbare og værbestandige,
og de forandrer ikke utseende med tid og
slitasje. Den typen vi har valgt, kalles
«Berlinerknoppel». Takrenner og nedløp
er for øvrig i sink.
Rundt huset er det lagt en vakker blanding av singel i to ulike grå valører.
Da vi pusset opp fjernet vi en altfor
moderne belegnings stein rundet huset, og
re-etabelerte singeldekke slik jeg husker
det fra barndommen.
Takskiferen er også skiftet, og erstattet
med ny skifer i en annen kvalitet.
- Vi inspiserte taket da den gamle skiferen lå på, og fant at takrennene var fulle av
små skiferbiter.Valget var da enkelt for oss
– det skulle legges nytt tak med skifer av

Denne villaen er en av Farsunds perler. Husrekka i Farøyveien er en viktig del av bykjernen rundt havnebassenget og omtales i en ny bok om lokal byggeskikk utgitt
av Fylkeskonservatoren i Vest Agder

god kvalitet. Det fant vi hos Liskifer i
Nord-Trøndelag. Ja, det kostet ekstra både
på grunn av egenskapene og på grunn av
den relativt lange frakten, men vårt mål
har vært å få huset i god stand også for
framtida, sier Petter.
Kledningen er i kjerneved av furu, og
isolasjonen er trefiber fra Hunto.
- Den puster, påpeker Ingeborg – Den
tar inn fukt, som all annen isolasjon, men vi
valgte trefiber isolasjon fra Hunton fordi
denne tar opp og gir fra seg damp raskere
enn vanlig mineralull.

- Jeg har mange gode minner herfra,
faktisk nesten alle mine barndomsminner
er relatert til Farsund og huset på Farøy.
Det er fint å kunne sette huset totalt i god
stand for kommende generasjoner, mener
hun.
Ingeborg er også kunstner. Hun maler.
På veggen i stua henger et vakkert maleri i
gode farger.
- Jeg har nylig gjort avtale om utstilling
med Galleri Farsund, og ser frem til åpningen 7. oktober.

Opprinnelsen og kunstneren

Byggmester Erik Hansen, Ingeborg Andrup og
Petter Andrup diskuterer planene om nybygg foran
villarekken på Farøy. «Byens innsyn er viktig.
Heller noe nytt enn noe som konkurrerer»
er deres konklusjon

Det er Ingeborgs besteforeldre på farssiden som har bygget huset, og Ingeborg
har tilbragt mange ferier i Farsund.

Erik Hansen i Hansen Bygg er svært godt fornøyd med en oppdragsgiver som er både detaljorientert,
kvalitetsbevisst, og dessuten ønsker ting mest mulig identisk med det opprinnelige

Ingeborg Andrup er kunstner. Den 7. oktober i år åpner hun utstilling i Galleri Farsund.
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Hvorfor velge
Hvorfor velge
veggpanel
fra Fibo?
veggpanel
fra Fibo?
•
Stort dekorutvalg
• Lett å holde ren
• Stort dekorutvalg
• Kan brukes i alle rom
• Lett å holde ren
• Dusj direkte på platene
• Kan brukes i alle rom
• Sikker og godkjent løsning
• Dusj direkte på platene
• Gunstig totaløkonomi
• Sikker og godkjent løsning
• Enkel montering
• Gunstig totaløkonomi
• Enkel montering

Bygg et kvalitetsbad
Bygg et kvalitetsbad

Du kan mikse og matche kombinasjoner slik at det passer din stil. Panelene er
godkjente
i henhold
til Våtromsnormen.
glatte
og sterke
tålerer
Du kan mikse
og matche
kombinasjonerDen
slik at
det passer
dinoverflaten
stil. Panelene
både
direkte
vannsprut
og store temperatursvingninger,
er rask
å tørke av
og
godkjente
i henhold
til Våtromsnormen.
Den glatte og sterke
overflaten
tåler

enkel
å holdevannsprut
ren. Med over
750 ulike
dekorer gir det deg er
uendelige
muligheter
både direkte
og store
temperatursvingninger,
rask å tørke
av og
til
å skape
dittren.
eget
drømmebad.
enkel
å holde
Med
over 750 ulike dekorer gir det deg uendelige muligheter
til å skape ditt eget drømmebad.

fibo.no
fibo.no
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Et behagelig prosjekt
Med begrepet «behagelig prosjekt» sikter byggmester Rolf Einar Huus til flere
ting i forbindelse med oppgradering av eiendommen i Kirkegaten 35 i Flekkefjord.
Tekst og foto: Kari Mørk
Gamle foto: Rudolf Pettersen
- Ting tar tid i gamle bygg, påpeker han.
– Og når byggherren da er mer opptatt av
kvalitet og holdbarhet for framtida, framfor
at ting skal gå fort og kanskje ikke fullt
så nøye, da blir et prosjekt behagelig å jobbe i.

Moderne krav versus
bevaring

- Dette bygget er ikke totalfredet, sier
Rolf Einar, - men vi har hatt en tett dialog
med Fylkeskonservatoren hele tiden, og
har retta oss etter de kravene som ble gitt.
Det er en stor utfordring å skulle gjøre
om sånne gamle hus til moderne og framtidsretta boliger, spesielt de tekniske
kravene i Tek10 opp mot bevaringskravene.
Dette har likevel gått veldig greit, selv om
det har tatt mer tid enn forventa. Blant
annet er alt av rør og el nytt, og alle
vinduer er nye, men utformet etter originalt utseende.
- Fasaden mot øst, langs Kirkegaten, har
original kledning. Denne kledningen er
kopiert og lagt på fasaden mot Anders
Beers gate. Det er Flekkefjord Produkter
som har stått for utfresing av den nye kledninga. De har også kopiert glassfeltet som
er over den gamle døra på østfasaden,
sånn at vi har kunnet legge inn et identisk
over den nye døra i hjørnet, forteller han.

Spennende utfordringer

Rolf Einar Huus forteller at en av de
store utfordringene i et prosjekt som
Kirkegaten 35, er alt som kommer på
underveis, og som man ikke kan vite om på
forhånd.
- Blant annet fant vi «tak på tak» og «vegg
på vegg» inne. Det var som å vandre bakover i historien, men det sier seg selv at
det er krevende, og det er da det er bra å
ha en tålmodig oppdragsgiver.
En annen ting var logistikken med ting
og materialer ut og inn i bygget via
Kirkegaten, som også er den veien brannbilene bruker på utrykning fra brannstasjonen nede i gata.
- Det betydde at vi hadde kun kort tid
vi kunne ha biler med materialleveranser
etc stående i gata utenfor.

Kjøkken med sol og by-utsikt

Moderne komfort

Huset rommer nå fire leiligheter, hvorav
tre er store og en er liten.
- Alle leilighetene er fullt oppdaterte og
klare for å møte framtida. Det er gulvvarme i alle leiligheter, og de tre største har
garasje.
De to leilighetene i andre etasje har et
felles kombinert uteareal og terrasse med
adkomst via garasjene. Hjørneleiligheten
går over to etasjer, og loftet har mange
spesielle løsninger med uvanlige takvinkler,
kott og trapper.

Litt om husets historie

Det er en sentral bit av Flekkefjords
historie som i disse dager er lagt ut for
salg i form av fire nyrenoverte leiligheter i
Kirkegaten 35. Byggets eier, Rudolf
Pettersen, har hele tiden hatt fokus på at
renoveringen og ombyggingen av huset
skal være preget av kvalitet og godt håndverk.
- Det er noe usikkert, men etter hva vi
har klart å finne ut, ble huset bygget i 1835
eller -36. Det hadde tidligere stått flere
mindre bygninger på eiendommen. Huset
er en to-etasjes laftet tømmerbygning med

På et litt senere tidspunkt ser vi at huset har fått buede vinduer og hjørnedør.
Glassfeltet over døren er nå tilbake som det opprinnelige

Byggherren i Kirkegaten 35 er, med rette, stolt av tilbakeføringen av husets fasade til slik det framsto
da det ble bygget. Av dette gamle bildet ser vi at det «nye» huset er veldig likt det opprinnelige

liggende panel og sprossevinduer. Over
hoveddørene er det et «spindelvevaktig»
glassfelt som ble håndlaget av en lokal
håndverker. Kjelleren ble innredet som
bryggerhus og det ble satt inn bakerovn.Vi
har fått opplyst at det skal ha blitt drevet
et lite bakeri til en butikk i byen, i tillegg
bakervarer til eget bruk.
Fra 1911 fram til 1960-tallet har det
vært drevet hattemakerbutikk i huset, og
den siste butikken i samme lokaler var
Minnas Parfymeri. Den bakre delen i første
etasje har vært i bruk som bolig, kontor og
lokale til flere politiske partier siden 1960
tallet og frem til 1998. Fra år 2000 har det
kun vært i perioder til kontor og butikk,
men nedgang i etterspørsel av butikk loka-

ler førte til at lokalet ble stående mer eller
mindre tomt i nesten et tiår.

Huset i dag

- Vi er i dag veldig glade og stolte av at
vi har kunnet tilbakeføre husets fasade til
slik det fremsto når det ble bygget, understreker Rudolf Pettersen. - Det har kostet
mye krefter og penger til å få huset til å
fremstå slik det står i dag, men vi mener at
det var det eneste rette å gjøre for huset,
for sentrum, Hollenderbyen og - ikke
minst - byens innbyggere. Det har vært en
lang og kostbar prosess, men vi er veldig
glade for at vi ikke ga opp, men holdt ved
målet vi hadde om å få husets fasade til,
slik huset ble bygget.

Stor stue med mye godt lys og spennende vinkler. Gulvene var veldig skakke og trengte
en skikkelig oppretting
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FAKTA
Byggmester
Rolf Einar Huus,
aksjeselskap med
sju mann i arbeid,
hovedsakelig
innen hyttebygging.
Firmaet regner seg som mobile over
hele Sør-Norge, og har oppdrag fra
Bergen til Lillehammer og sørover.

For å selge leiligheter er det selvsagt
ikke nok med en gammel og sjarmerende
fasade.
- Alt innvendig er oppdatert til dagens
standard og krav om energi, varme og
brannsikring. Huset har derfor de beste
forutsetningene til å stå i generasjoner
fremover.
Rudolf Pettersen er opptatt av all den
gode hjelpen og tilretteleggingen som
Flekkefjord kommune har bidratt med i
prosjektet.
- Uten all velvilje ville ikke dette ha
vært mulig å få til, understreker han.
– Dessuten har vi vært avhengige av gode,
lokale håndverkere som Byggmester Rolf
Einar Huus, som har gått inn for oppgaven
med sin fagkunnskap og et flott utført
snekkerarbeid.

Her i leilighetens 2. etasje går samme vinkel igjen i
et fint soverom med takvindu

Fordums prakt. Kirkegaten 35 i Hollenderbyen i Flekkefjord har bevart fasaden, men inneholder fire topp moderne leiligheter.
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Teknisk sjef Roy Arne Egenes hos Kvinabadet og Bjørn Morris Egenes fra Montér
Kvinesdal fortaper seg i teknikken som sørger for ren badeglede for kvindølene

Det er brukt benkespiler i osp fra Øydna Sagbruk i badstua

Kvinabadet – over all forventning
Bruken av Kvinabadet har
gått over all forventning,
i så stor grad at man har
valgt å evaluere
åpningstidene
allerede etter fire
måneders bruk, på grunn
av den store pågangen.
Likevel sier teknisk
ansvarlig Roy Arne Egenes
at han sover svært godt om
natten, og at han ikke er
urolig for utviklinga.
I svevet! Det blir mange muligheter for bading i Kvinesdal framover, uansett vær. Foto: Tor Magne Gausdal

Tekst og foto: Kari Mørkt

De første fire månedene passerte vi rundt
16.000 besøkende.Vi vet at anlegget stabiliserer seg etter ca et halvt år, og vi følger
alle oppsatte planer både med vedlikehold,
renhold og ettersyn, sier han.

Flerbruksanlegg

Kvindølene har ikke tatt mål av seg til å
sammenligne Kvinabadet med Sørlandsbadet, understreker han
- Nei, dette er ikke noe badeland, og
heller ikke en vanlig svømmehall, det er et
flerbruksanlegg med mange funksjoner. Da
badet åpnet, stengte bassengene på skolen
og i Helsehuset. Her tar vi imot elever fra
alle skolene i kommunen og medlemmene
i svømmeklubben, i tillegg til vanlig publikum. I åpningsuka var det ca 2000 personer innom dørene.
Roy Arne har fulgt med på Kvinabadet
fra det var på tegnebrettet, og han har satt
seg inn i tekniske detaljer langt ut over
alminnelig nivå. Han gnistrer av entusiasme, og har en genuin interesse for det
tekniske og det elektroniske som utgjør
«hjerne og kropp» i badet. Døgnet har

ikke timer nok, og han har vært disponibel
for spørsmål og hjelp så å si døgnet rundt
siden badet åpnet.
- Vi har nå en veldig god dialog med
kommunen angående utvidelse av bruken
av anlegget. Altså ikke utbygging, men
bruksplanene, for å finne fram til hensiktsmessige inndelinger på bruken av tida
badet skal være åpent, sånn at flest mulig
kan få glede av det. Det er en utfordring
framover i tid, for det er allerede vert stor
pågang av besøkende. Det er jo ikke bare
kommunens egne innbyggere som bruker
Kvinabadet, men også turister og tilreisende.

Vakthold og oversiktlighet

Det er pr mai seks ansatte badevakter
på deltid, og like mange tilkallingsvikarer
etter behov.
- Det er to ledere som setter opp vaktplanene, og anleggsansvarlig Arne Johnsen,
idrettskonsulenten i kommunen, var den
som starta opp vaktholdet og la kriteriene
for hvordan det skal være. I begge bassengene er det kameraer som er kobla
direkte mot telefonen til vaktene, og det
er en drukningsalarm som er kobla til
kamera i idrettsbasseng og terapi.
Den ene kortenden av det store bas-

senget består av en hev- og senkbar bunn
som går hydraulisk på trinser.
- Denne delen er beregna på de små, på
svømmeopplæring, og på de som har
behov for grunnere forhold. Bunnen ligger
nesten som et «lokk», er helt hul, og kan
kjøres helt opp i overflata. Vi skiller denne
delen fra resten av bassenget med en
streng med kuler på når den er i bruk. På
grunn av denne utforminga er det nesten
350 kubikkmeter mer vann i dette bassenget enn i et som kun har skrå bunn.
Men det er krevende på renhold, da – vi
bruker dykkere for å komme til under der.
Til renhold av bunnen ellers brukes en
«støvsuger» som rusler og går på bunnen
og trekker med seg eventuelt bunnfall når
det ikke er folk i bassenget.
- Under heve-bunnen kan den ikke brukes. Det er for mye utstyr som den kan
sette seg fast i der. Men vi har lokale dykkere, så det går bra, sier Roy Arne.

lagt hovedfokus på gjenvinning av varme
når vannet gjennomgår hele renseprosessen.
- Blant annet blir brukt vann benytta til
AC (kjøling av hallene) på vei ut.
Idrettsbassenget holder 28 grader i vannet,
mens velvære-/barnebassenget holder 34
grader og boblebadet 38. Vi gjenvinner
vannet via noe av den nyeste teknikken
som finnes på markedet pr i dag, og det
betyr at vi får igjen 70% av det vi bruker.
Det er god økonomi.
Alt dette styres elektronisk via et system som er levert av Enwa.
- Det er lite en kan gjøre mekanisk sjøl
i et sånt anlegg, påpeker Roy Arne, - men
vi har tilgjengelige eksperter på fjernstyring og god support 24/7. Går strømmen,
så går vi hjem. Her finnes ingen samfunnsmessig viktige funksjoner som må holdes i
gang døgnet rundt, så hvis det stopper
finnes det ingen grunn til å ha aggregater
for å holde det i gang.

Rens og gjenvinning

14 meter høyt eller
64,5 meter langt

På Kvinabadet produseres det egen
klor av salt. Det store bassenget har
omtrent 1.000 kubikkmeter vann, og dette
er rensa i løpet av 5 timer. Det blir et stort
antall liter pr badende som skal byttes ut.
Hele rensesystemet er lukket, og det er

Ved inngangspartiet har Kvinesdal
Klatreklubb sitt eget, lille eldorado. Her er
det 14 meter opp på det høyeste, for den
som har sansen for sånt.

2 0 1 7 						

www.kvavikposten.no
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Her vises heve-/senkebunnen godt. Den egner seg veldig bra eksempelvis når det skal holdes svømmeundervisning for små barn. Når den heves, blir det ei god «grunne» å bevege seg på

- De drifter anlegget sjøl, og er veldig
aktive.
Vannsklia i anlegget er Sørlandets lengste med sine 64,5 meter, og det finnes tre
stupebrett hvorav det høyeste er 5 meter.
- Ungdom fra 12 år og oppover er veldig flinke til å bruke anlegget har jeg registrert, sier Roy Arne.
- De kommer mange i flokk og flere
ganger i uka. Det er bra.

Stor betydning

- Materialleveransene til Kvinabadet har
hatt stor betydning for oss her på Montér
Kvinesdal, forklarer Bjørn Morris Egenes.
– Vi hadde leveranser for over tre millioner, og selv om det kanskje er en
beskjeden andel av totalkostnadene på
badet, var det et stort og hyggelig oppdrag
for oss.
I leveransene var både reisverk, nesten
2.700 kvadratmeter Red Air Rockwool
isolasjon, og osp til benker og vegger i
badstua.
- Red Air er en spesiell isolasjon som
kan kles rett på betongen. Det er arbeidsbesparende. I tillegg til Øydnaproduktene
som er brukt i badstua, har vi levert ubehandla eik som er brukt rundt badstua og
inngangen. Bygginga av Kvinabadet var et
stort prosjekt som hadde en fin synergieffekt, og vi har fått mange tilbakemeldinger
på at det var viktig å ha en lokal byggevareleverandør. Vi hadde daglige leveranser
til byggeplassen, i tillegg til at entreprenøren var innom butikken stadig, sier han.

Besøk oss på www.oydna.no

Eivind Rosfjord

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.

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.

Bjarne Vasland

Eric Olav Senum

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.

Kvinabadet er et flerbrukshus, og det sørger
klatreklubben for. Her er en del av klatreanlegget,
representert ved den høyeste klatreveggen.
Ingen plass for høydeskrekk her

Postboks 130, 4575 Lyngdal
Telefon 38 34 37 50 - Telefaks 38 34 37 51
post@oydna.no - www.oydna.no
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Arnfinn
Johnsen A/S
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Johnsen A/S
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BYGGMESTER
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99 49 20 08
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Johnsen
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Rolf Verdal
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Rolf
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Kristensen
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45
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Telefon: 38 34 36 11
BYGGFIRMA

Solheiveien 9,
9, Lyngdal
Lyngdal
Solheiveien
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Mobil:
Mob.:
908 45
45784
78461 45
Mob.:
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56x34mm
Størrelse:

BYGGFIRMA
TØMRER

BYGGFIRMA

2Kenneth
0 1 7 						
www.kvavikposten.no
Rolf Verdal
Hægeland
4580
Lyngdal
Jakob Toft
Brigadeveien 1A, Lyngdal

Vi bygger i ListerStørrelse:
regionen:
56x34mm
Telefon:
38 34- 36
11
Rosfjord
Lyngdal

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

Mobil:
9063
69- 61
45 900 52 971
Tlf: 38
34 40
Mob:
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Så tipper vi litt -og svaret vet du, hvis du har lest
Vanse - Mobil: 924 80 740

BYGGMESTER
BYGGMESTER

Arnfinn
Johnsen
A/S
Arnfinn
Johnsen
A/S

Vinn gavekort for 10.000,- kroner

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

Her gjelder det å holde tungen rett i munnen!
Bjørn Arne Skeime: 959 74 765
Svarer
du riktig på alle ti spørsmålene under, er du med i
Geir Østensen: 959 02 180
trekningen
for til sammen 10000,- kroner.
Dan Skeime:på
959gavekort
04 957

VANSE
BYGG
SNEKKER
Lars Terje Hovden

Ingebjørgsmyra 23, 45 60 Vanse
Mob.: 98 41 52 74
Austad, Lyngdal
E-post: post@vansebygg.no
E-post: sau-oest@online.no

Mob.: 957 07 738

MURERMESTER
MURMESTER

Weissflog
AS
Arnt
Kristensen
Postboks 332, 4577 Lyngdal

Førstepremie er 5000,- kroner, andre premie 3000,- kroner,
og tredje premie 2000,- kroner. Gavekortene kan brukes i
Montèr Lyngdal,
Farsund, Vanse, Flekkefjord eller
Kvinesdal.
BYGGFIRMA
BYGGFIRMA

Rolf Verdal
A
B

Kenneth Hægeland

Nr Spørsmål

4580 Lyngdal

Brigadeveien 1A, Lyngdal

C

01 Hvor
er 53
varemottak
hydraulikkverksted hos Telefon: 38 34 36 11
Tlf.:stort
38 34 40
- Mob.: 976 84og
696
Tools Farsund?
Mobil: 90 69 61 45
Størrelse:
56x34mm
A

Totalt ca 80 kvadratmeter

B

Totalt ca 40 kvadratmeter

C

Totalt ca 60 kvadratmeter

BYGGMESTER
02 Et fagverk
er

Solheiveien
9, 45
Lyngdal
Mob: 90 17
45
Mob.:
908 45 784
E-post:
weissflo@online.no

Arnfinn Johnsen A/S

A

ett oppslagsverk om tømrerfaget

B

Loshavnveien
6, 4550
Farsund
et knuseverk
for finere
steinsorter

C

et rammeverk som tar strekk eller trykk i bærende konstruksjoner

Mob.: 99 49 20 08

03 Firmaet Dalekovod fikk oppdrag for Statnett på prosjektet
“Vestre corridor, Pakke 1”

TØMRER

Tømrer
Arnt Pettersen as

KJELL HÅKON
ÅSEMOEN
Vi utfører byggeoppdrag
i lister regionen
Seland, 4440 Tonstad

www.mester-lyngdal.no
Tlf 91 14 88 99

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

A

i 2005

B

i 2015

C

i 2007

04 Leilighetene på Storekvina kommer i to størrelser på
A

henholdsvis 76 og 63 kvadratmeter

B

henholdsvis 73 og 66 kvadratmeter

C

henholdsvis 73 og 63 kvadratmeter

05 Hengslene på vinduene i Andsups villa på Farøy er
A

i varmgalvanisert sink, og kalles «Berlinerknoppel»

B

I varmgalvanisert stål, og kalles «Berlinerpoppel»

C

i varmgalvanisert stål, og kalles «Berlinerknoppel»

06 Hyttetypene som Bygg Teknikk Lyngdal bygger i
Skomrak indre heter
A

«Åkke» og «Møje»

B

«Åkke» og «Dåkke»

C

«Møje» og «Lite»

07 Farsund Libris har fått et tilbygg som Åshild Vere Jacobsen kaller

SKADE

Hovden Bygg &
Naturservice AS

John Tore Bonnevie
Prosjektleder
Avd: Lyngdal
Mob.: 98259660

Nybygg – tilbygg - restaurering - vedlikehold

v/Svein Hovden

Nye Monodveien 16c
4580 Lyngdal
jtb@froilandbygg.no
www.froilandbygg.no

Vi er der når
du trenger oss!

Tjerslandsveien 80, 4580 Lyngdal
Mob. 90833561 – Tlf. 38345452
Mail: hovdenbygg@naturserviceas.no

A

Kulturhandelen

B

Kulturbokbadet

C

Kulturbokhandelen

08 Krågenes boligfelt i Farsund er
A

ikke et såkalt «åpent felt», men båndlagt til ett byggefirma

B

et såkalt «åpent» felt der både private og profesjonelle husbyggere kan
kjøpe tomter og bygge hus

C

et såkalt «åpent» felt, der bare profesjonelle husbyggere kan kjøpe
tomter og bygge hus

SKADE

09 Talgøs levegger med glass har
A

ikke lik kledning på begge sider, men må monteres med
kledningssiden ut

B

noen moduler med og noen uten lik kledning på begge sider

C

lik kledning på begge sider, og ingen «vrangside»

10 Ronny Kolnes jobber i

design
reklame
profilering
trykksaker
webdesign

kontakt oss for tilbud på ditt prosjekt:
tlf.: 40 23 80 98 • post@digidesign.no

VI E R

PÅ FAC

E BO O

K

layout

www.digidesign.no

Totalleverandør innen
design/layout og trykk

Nettjournalisten
Kari Mørk
e-pos as,
Åvitsland, 4580 Lyngdal
www.nettjournalisten.com
Telefon: 957 75 938

A

Lyngdal med salg byggevare

B

Lyngdal på lageret

C

Kvinesdal med proffmarkedet

SEND INN:
Navn:…………………………………………………………………………………
Adresse og poststed:…………………………………………………………………
Tlf.nr.:…………………………………

E-post:……………………………………

SENDES: 						SVARFRIST:
Montèr Lyngdal, Postboks 130				
1. august 2017
4575 Lyngdal
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Anne Mali Koksvik Amundsen har blitt huseier i Farsund.
I løpet av forsommeren skal hun være ferdig innflytta
i det nyrenoverte huset høyt oppe i Kirkegaten.

I ly for nordvesten

Huseier og byggmester i samtale om huset som har gått gjennom en vesentlig forvandling.

Tekst: Kari Mørk
Foto: Kari Mørk og Dialogadvokatene AS, Vanse
- Jeg er hagemenneske, forklarer hun, - og jeg gleder
meg til å ta fatt her. Jeg liker huset, stedet og treverket
i spilene på de franske balkongene og rekkverket
rundt verandaen. Dessuten er jeg heldig som har fått
et sted rett i nærheten av datteren min med familie,
for nå får jeg tid til å passe barnebarnet og kose meg
med det.
Huset var i utgangspunktet et ganske forfallent
prosjekt fra 1950-tallet omgitt av mye rot. Nå er det

tegnet om av Silje og Erik Hansen hos Hansen Bygg, og
huset passer nå godt inn i øvrig bebyggelse i området
rundt.
- Vi liker mye lys, sier Erik, - derfor har vi tegnet inn
mange og store vinduer, og vi har valgt løsningen med
de franske balkongene. Vi har gitt det et litt mer
moderne preg, blant annet ved å ikke bruke belistning
rundt vinduer og dører. Når det blir malt hvitt og
spilene får gråne litt, blir det et fint tilskudd til forskjønning av byen.

FØR:

Dette var utgangspunktet før Hansen Bygg gikk i gang

ETTER:

Mange spennende detaljer i fasaden

Byforskjønning. Huset er diskret i fasaden mot gaten, og vil gli godt inn mellom
øvrig bebyggelse i området

www.kvavikposten.no
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Klar for nytt utekjøkken?
Asak MODUL er et nytt
konsept der du kan bruke
spesielle murblokker til
bygging av hagemurer,
levegger, utekjøkken,
benker, bord, blomsterbed
og mye annet i
uterommet ditt.

Ronny Kolnes

Lyngdal

PRODUKTPRESENTASJON
Asak MODUL

- Designet er enkelt og elegant.
Lange smale blokker gir et stramt
utseende som preges av lange
linjer og tydelige kanter, forteller
Ronny Kolnes hos Montér
Lyngdal.
- Det er kun to delprodukter i
muren - normalstein og toppstein. Med disse to kan man du
bygge komplette uterom med

utekjøkken, bord, benker og så
videre. Muren leveres i to gråtoner som kan benyttes hver for
seg eller settes sammen i kombinasjon for å danne mønstre.

Det leveres en rekke tilbehør
til disse murblokkene også.
- Ja, de ferdige tilbehørsproduktene med beslag festes rett på
muren, så mye enklere kan det

ikke bli. Det er heller ikke vanskelig å montere in-lite utebelysning i dette systemet, sier Ronny.
Klar for nytt utekjøkken med
benker og bord i år?

Ta kontakt med våre dyktige
medarbeidere i ett av våre
Montér byggevarehus og få råd
og veiledning, tips og idéer!

VippsGO - Flytt butikken inn i appen
Sett opp butikken din på 30 minutter.
VippsGO er en helt ny løsning fra Vipps, som er skreddersydd for små butikker og for lag og foreninger som har en kiosk eller et utsalgssted.
Nå kan kunden bestille og betale før de kommer til kassa. Vi snakker om en butikk rett på mobilen.
VippsGO er rett og slett mobilbetaling i sin aller, aller enkleste form.
Les mer på vipps.no
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Diskret med sjøutsikt

Med hytteeierens fargevalg ser det ut som om bygningen er en del av naturen ved fjorden

Høyt på en knaus med
utsikt til Spindsfjorden
ligger en moderne hytte
diskret og vakkert plassert
i naturen. Her er det en
familie fra Rogaland som
slapper av og nyter ferie
og fritid i en ellers
hektisk hverdag.

samme fargen som fjellknausene som
omkranser stedet.
- Jernvitrol er holdbart og gjør det
omtrent vedlikeholdsfritt, opplyser byggmester Erik Hansen i Hansen Bygg, som
har oppført hytta. Det samme gjelder takrenner og nedløp, som er i sink. Hytta er
bygget todelt, sånn at hovedbygget er skilt
fra annekset med en liten, gjennomgående
gang under samme tak. Total størrelse på
hytta er ca 155 kvadratmeter.
Kvavikposten takker for titten, og deler
inntrykkene med våre lesere.

Tekst og foto: Kari Mørk

Hytteeieren forteller at utgangspunktet
for å bygge hytte akkurat her, er at de har
feriert i området i en årrekke, men ønsket
et annet sted enn der de var. De kjøpte en
gammel hytte som ble revet, og etter en
god dialog med Farsund kommune fikk de
lov å bygge nytt med den betingelsen at
nybygget ikke skulle vises mer fra sjøen
enn den gamle hytta gjorde. Det resulterte
i et lavt bygg som strekker seg bakover på
tomta. Senere fikk de også kjøpe tilleggstomt, sånn at de nå har fri tilgang helt
ned til sjøen der de har brygge med båtplass.
Ytterkledningen på hytta er i kjerneved,
og for å dempe inntrykket ytterligere har
hytteeierne valgt å sette den inn med jernvitrol. Det gir en vakker fargetone i varmt
gråbrunt, som står godt til tretaket som
bare skal stå og gråne til det får omtrent

Ingenting å si på denne utsikten. De store vinduene slipper inn både naturen og lyset

Utsikten blir med, også på uteplassen

Jernvitrol på veggene og vakkert grånende tak på denne hytta som har lun spiseplass i solveggen

2 0 1 7 						

www.kvavikposten.no
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07 Media 372711

Fleksible på det meste
– bortsett fra kvaliteten

Gilje eXtra
Velger du våre eXtra-produkter får du dører og vinduer
i tre med isolasjonsevne ut over det vanlige.
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Kvinesdal

hyggelig handel

Vinn gavekort for 10.000,- kroner

Nr Spørsmål

A

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
Avdelingsleder
Butikk

Olaf Søgård

NYHET!

B

C

Bjørn Morris Egenes

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

05

byggearbeidene
i henhold til nye
byggesaksregler
lager
lager
Servicebygget på Sogndalstrand har

DRYGOLIN - NORGES
MEST SOLGTE MALING
I OVER 50 år

DRYGOLIN - NORGES
MEST SOLGTE MALING
I OVER 50 år

I Drygolinvær er det Drygolin som holder

Sang Hming Thang
sørge for byggetillatelse og nabovarsel før byggearbeider påbegynnes
Bouchung
Ann Katrin Sivertsen
Sigurd Konrad Egebø
Svein Hadland
C: Viktor
Butikk
butikkselger
Lager
sendeSøgård
inn
tegninger ogLars
situasjonskart
til /kommunen,
når du har
utført Lager Johnny Krossli
StianProffEgeland
Jostein
Wølstad

B:

lager

Sjåfør

Finn Viktor Søgård
Drygolin
– Norges
Lager

Stian Egeland
Reiersen
mestLars
solgte
maling i over 50 årJan
Lager
Sjåfør/lager
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ANNONSE:
A: Kebony takbord og kledning, og Steni fasadeplater

B:
C:
06

Osp takbord og kledning, og skiferlagt fasade

Vil du male huset på halve tiden?
Royalimpregnerte takbord og kledning, og Steni fasadeplater

Sittegruppen på gårdsplassen til Ronny Solberg er laget av

A:

blodlønn som kommer fra gården
blodbøk, som ble satt inn med Ovatrol da gruppen var ny
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

rer

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

vi
tre
dig

B:

ENTEN
ELLER

C:
09
A:

av gammel
venner
hele taket lagt om med nye stein som ligner
skiferog

familie

I Hagekleiva boligfelt på Rom i Lyngdal er det
183 boligtomter, hvorav 45 er ledige

og

10

I huset til Siri Ore Elle er den gamle anretningen

A:

integrert i kjøkkenet

B:

beholdt som den var

C:

integrert i dagligstua

83 boligtomter, hvorav 54 er ledige

Sterke, sikre og vakre takpanner

følg denne enkle oppskriften:

B:
C:

Isola Powertekk
Exclusive

omtrent 50 prosent av den gamle skiferen på taket lagt opp igjen, og resten av
inviter
taket ble lagt med ny stein som ligner gammel
skifer alt du har

går

gi
ne
ne
dig
og
ke
det

BESTE

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.

B:

ha
em

JOTUNS

Her gjelder det å holde tungen rett i munnen!

C:

det
nst:
egg

Kvinesdal

SåVelkommen
tipper vi litt - og til
svaret
envet du, hvis du har lest

83 boligtomter, hvorav 45 er ledige

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

Navn:…………………………………………………………………………………

Stort fargeutvalg i høyglans og matt.
Tilbehør i egne lakkerte Exclusive farger.

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

Tlf.nr.:…………………………………
E-post:……………………………………
3. Mal overgangen mellom over- og underligger
med en vinklet pensel på forlengerskaft.

SENDES:
For flere tips og råd om hvordan du maler huset på
Montèr
Lyngdal, Postboks 130
halve tiden; Kontakt din nærmeste forhandler,
4575
ellerLyngdal
gå inn på www.jordan.no

SVARFRIST:
1. august 2015

Tørre og sunne hus!
www.isola.no

plenum.no
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FAKTA
Bygging av ny 420 kV
AC-ledning mellom Ertsmyra
og Kvinesdal og ny 525 kV
DC-ledning mellom Ertsmyra
og Vollesfjord, omlegging av
eksisterende ledninger
ved Kvinesdal og riving av
eksisterende 300 kV ledning
mellom Tonstad og Feda.
(Kilde: statnett.no)

Tomislav Ciglenečki er et velkjent fjes på Montér Flekkefjord. Han og firmaet Dalekovod er faste kunder der,
og har vært det siden firmaet fikk oppdrag for Statnett på prosjektet “Vestre corridor, Pakke 1” I 2015.
Tekst: Kari Mørk
Foto: Cato Treland
- Men vi har vært i Norge mye lenger
enn det, forteller Tomislav. – Vi har hatt
flere oppdrag for Statnett, og begynte å
jobbe med å sette opp fundamenter for
master til nye høyspentlinjer allerede i
2007. Så selv om det ikke er så lenge vi har
vært her i regionen, har vi altså vært i landet i ca ti år.
Oppdraget inngår i prosjektet med bygging av ny 420 kV AC-ledning mellom
Ertsmyra og Kvinesdal, og ny 525 kV
DC-ledning mellom Ertsmyra ogVollesfjord.
Statnett legger om eksisterende ledninger
ved Kvinesdal og river eksisterende 300
kV ledning mellom Tonstad og Feda.
- Vi jobber rotasjonsskift med friuker,
men har ordinære skift med vanlige fridager når vi er på jobb. I de ukene vi har fri
liker vi selvsagt å reise hjem for å være
sammen med familiene våre. Vi er anleggsarbeidere alle sammen, og vant til å leve på
denne måten. Familiene våre forstår at det
er nødvendig å være hjemmefra i perioder
i denne typen arbeid. De støtter oss, og alt
er enklere da, sier han.
Firmaet har også hatt oppdrag i Kroatia,
og da har oppdragene vært likedanne, med
rotasjonsskift og perioder hjemmefra der
også.
Her i distriktet jobber de sammen med
lokale firmaer innen konstruksjon, transport og materialforsyning.
- Vi er veldig fornøyde med samarbeidet
med dem, helt fra vi startet opp, Vi ser at
vi har fått veldig god kontakt med dem i
løpet av disse årene, og samarbeidet er
veldig bra. Det er vi stolte av.
Han har gode erfaringer med Montér
Flekkefjord, også.
- De er en av våre viktigste og største
leverandører av materialer og utstyr, sier
han.

- Kundeoppfølgingen vi får der er mer
enn bare profesjonell assistanse – de hjelper oss med alt vi spør om. Sånn sett er
dette mer som et vennskapelig forhold
enn bare et profesjonelt forhold mellom
en kunde og en selger.
Vi lurer litt på hva som har vært de
største utfordringene i dette jobboppdraget, og Tomislav relaterer dette til den nye
mastetypen som Statnett har lansert i
dette prosjektet.
- Det har gitt oss store utfordringer
som vi har klart å løse, og vi har oppfylt
alle krav på en bra måte. Det er i denne
sammenhengen våre lokale samarbeidspartnere på Montér har måttet steppe inn
fra tid til annen.
Prosjektet skal avsluttes i oktober 2018,
så det blir enda et drøyt år på oppdrag i
Lister for Tomislav og Dalekovod.
- Det er bra. Både kollegene mine og jeg
liker å jobbe og bo her, avslutter han.
På kontoret på Montér Flekkefjord sitter Cato Treland og regner litt på volumet
i trelast leveransene til Dalekovod.
- Det er et solid firma, sier han. – Vi har
et tett og godt samarbeid, og de har svært
god kontroll på det de holder på med.
Siden starten har vi levert ca. 25 fulle
lastebillass med materialer.
Dette tilsvarer ca. 120 kilometer med
materialer om vi legger de på rekke og rad
bortover.
Flesteparten av leveransene har blitt
levert til Dalekovods base på Sandvann i
Gyland,
for deretter å bli videretransport med
helikopter. Det er krevende terreng de
jobber i. Jeg er enig i Tomislavs beskrivelse
av hvordan samarbeidet vårt er. Jeg har
bare godord å si om både han og firmaet
Dalekovod. Det er sjelden man har med så
strukturerte folk å gjøre.

ANNONSE:

Lev naturlig med
interiørtre fra Södra
Lenge har tre vært det mest naturlige valget for å skape vakre
hjem. Massivt tre med flere hundre år i livslengde har en uslåelig
evne i å forsterke sin karakteristikk og skjønnhet med årene.
Gulv, vegger og listverk med hundreårs historie fungerer like bra
i dag som da de ble laget. Massivt tre er en fornybar naturressurs.
Det gjør materialvalget like vanlig for miljøet som for synet og
trivselen.
www.sodra.com/no
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Det nye tilbygget til familien Egerhei er tolv meter
langt og seks meter bredt, og til sammen utgjør
det ca 140 kvadratmeter, inklusive garasjen.
Men dette er mer enn et ordinært tilbygg.

Et streif av historie
september i fjor til april i år på å sette det
opp, forteller Henning.
- Samtlige vinduer og dører er på spesialmål i dette bygget. De er 2,5 meter høye,
og det er 30 cm høyere enn vanlig. Vi har
kobla huset og løa sammen via et mellombygg som vi har forsøkt å gjøre minst
mulig synlig ved hjelp av store glassflater
sånn at det går an å se tvers igjennom. Det
kan åpnes på begge sider.

Tekst og foto: Kari Mørk
- Utgangspunktet var skipperhuset vi bygget i 2005, forteller Marius Egerhei.
- Det ble tegnet av Geir Tønnessen som
den gangen hadde Geirs Tegnestue.
Henning Lobben var den gangen ansatt
hos Arnfinn Johnsen, som var vår byggmester på det første prosjektet. Så Henning
har snekra her før.

Catherine og Marius stortrives i det flotte nybygget

Etter gammel skikk

Den opprinnelige idéen for tilbygget var
alltid at det i størrelse og form skulle
minne om ei løe eller en driftsbygning som
lå ved siden av huset. Bygget måtte inneholde dobbelgarasje og ekstra boplass
med muligheter for bad, kjøkken og overnatting. Marius og Catherine kontaktet
arkitektene på Stiv Kuling på Lista for råd
og tegninger.
- De er veldig kreative, så vi ble enige
om å gi dem frie tøyler i utgangspunktet.
På den måten ville vi ikke hemme utfoldelsen og idéene deres ved å gi dem restriksjoner på bygget. Vi hadde lyst på et bygg

utenom det vanlige, og det mener vi at vi
har fått. I utgangspunktet ble det tegnet
med alle fire veggene i glass, men vi har
begrensa det til to. Det ville ha blitt som et
hett drivhus her hvis vi skulle ha hatt glass
rundt det hele, sier Marius.
Det var Henning Lobben som tok oppdraget som byggmester også denne gangen, og han har hatt bare gode erfaringer
fra samarbeid med Stiv Kuling tidligere.
- Da sålen var ferdig, brukte vi tida fra

Glass og bjørk

Hele nybygget er kledd med kryssfiner
i bjørk innvendig, og platene er montert
med en presisjon som gjør at mønsteret
som mellomrommet mellom platene gir,
stemmer overens i hele bygget og i full
høyde. Platene er satt opp med noen millimeters mellomrom, og her er det lagt inn
svart farge for å gjøre mønsteret tydelig.
Platene er satt inn med Osmo hardvoksolje, som er fargeløs og gir en silkematt
overflate.
- Å følge opp en så presis og synlig
montering var ganske forpliktende, kommenterer Henning. - Men det var utfordrende og morsomt, alt sammen.

Trappen opp til allbruksrommet over
garasjen er snekret på stedet av Henning
Lobben.
- Her har jeg brukt bjørk benkeplater,
opplyser han smilende.
- Rekkverket rundt trappen oppe er
laget av doble kryssfinerplater, og er stabilt
og fint. Treverket som er brukt blant annet
i gelenderet og andre detaljer, er svært
kortreist. Det kommer fra ei bjørk som
sto på eiendommen og har vært lagret her
i tolv år.
Rundt hele gulvet ligger et dollbord
som en fin avslutning mot vegg og vinduer,
og på glassveggen i fronten – med praktfull
utsikt innover mot Djupvik – er det montert et fagverk i solide bjelker som gir en
spesiell og flott oppdeling av glassflatene.
- Vi var først litt i tvil om dette, bemerker Catherine. - Vi tenkte kanskje at det
ville bli litt vel spesielt, men vi har ikke
angret.
- Det er en av detaljene vi har endret på
arkitektenes tegninger, bemerker Henning.
– Husets andre etasje hviler delvis på stålsøyler, og opprinnelig var det tegnet inn
stålbjelker også i fronten. Opprinnelig var
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Denne typen bærebjelker kalles et fagverk, og danner en spennende brytning mot den praktfulle utsikten. Til høyre i front ser vi trappenedgangen som har
vegger av doble sponplater

det tegnet inn stålsøyler også i andre etasje på innsiden av glassfasaden, men Marius
og Catherine valgte fagverk i tre i stedet.
Det er skåret til av Ål Trelast og montert
av Hemselaft.
Det er satt opp kjøkkeninnredning i
den ene kortenden av det store allrommet, og her har ekteparet Egerhei brukt
lokale håndverkere til utformingen. Det er
Tommy Fleseland på QLY i Lyngdal som
har laget frontene. Spiseplass har det også
blitt – rundt en stor, gammel høvelbenk
står fargeglade taburetter i metall.
Rommet har raust med gulvplass, så det
kan dekkes langbord til mange titalls personer.
- Vi har hems her også, viser Marius og
klatrer opp for å vise. – Denne trappa har
Henning laget av restmaterialer. Det er
benkeplater og malmfuru, opplyser han.
- Og vi har satt inn ei 12 millimeter
akryldør der oppe, sånn at ungene kan
følge med på hva som skjer i stua nedenfor,

Byggmester Henning Lobben og huseier Marius
Egerhei tester trappen opp til hemsen

Og Catherine tester tilværelsen på hemsen,
der akryldøren slipper lyset ned i stua

Praten går lett rundt kjøkkenbordet, som er en
gammel høvelbenk

Lys og fin trappeoppgang til det store allrommet

Nytt og gammelt bygg er føyd sammen med et
mellombygg med mye glass, som gjør det mulig å
se tvers igjennom det

supplerer Henning. – Håndtakene i toppen
av hemstrappa er også laga av den kortreiste bjørka.
Alt i alt har Catherine og Marius fått et
romslig og flott tilbygg med plass til mange.
- Det ble et større og mer kostbart
prosjekt enn vi hadde regna med i begynnelsen, men vi får se hva vi kan gjøre med
det etter hvert, sier Marius. – Men vi har
fått et moderne bygg med pustende konstruksjon. Det er dampbrems inne, og vi
har brukt trefiberisolasjon. For å følge opp
tanken om ei løe, har vi brukt Ivarcem
bølgeplater på taket.

TEKNISKE FAKTA
• Et fagverk er et bæresystem som består av et rammeverk med staver som tar
strekk eller trykk.
• Et fagverk til en bro eller et tak består av:
– Undergurt – Langsgående nedre del av rammen
– Overgurt – Langsgående øvre del av rammen
– Staver som veksler på å ta strekk og trykk
– Knutepunkter – Der hvor staver og gurter knyttes sammen
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Åshild Vere Jacobsen er svært fornøyd med det nye lokalet i Farsund Libris. Her er det mye gjenbruksmaterialer både i det gamle gulvet som er slipt ned, og i murveggen bak.

Gammel mur og bokkultur
Farsund Libris har nå gjenåpnet med et nytt tilbud
som kalles Kulturbokhandelen. - Jeg skal fremdeles
drive bokhandel, slår Åshild Vere Jakobsen fast.
– Men jeg tenkte at her i byen har vi også plass til
et ekstra miljø for litterære opplevelser.

Tekst: Kari Mørk
Foto: Kari Mørk og Bjørndal Vedlikehold
Små og store arrangementer, forfattertreff
og opplesning med lokale og nasjonale
forfattere, intimkonserter med musikk,
quiz, arrangementer for barn, kulturtreff
og sosialt samvær.
- Dette er ting som kommer i tillegg til
ordinær drift av bokhandelen, understreker Åshild. – Jeg synes ombyggingen og
integreringen av det nye tilskuddet til
bokhandelen er veldig vellykket. Lokalet
er fleksibelt, så det er rom for både små
og større arrangementer. Totalt sett håper
jeg at dette kan bidra til å gi folk en bedre
handleopplevelse når de kommer til vår
bokhandel.

Nytt med gammelt

Snekkeren og mureren, henholdsvis Erik Bjørndal og Johnny M. V. Parsager

I så å si hele byggeperioden har det
vært ordinær drift i bokhandelen ved
siden av ombyggingsarbeidet.
- Det har stått på noen måneder, men
bortsett fra de tre siste dagene før åpning,
har vi forsøkt å holde det operativt og så
normalt som mulig. De siste dagene var
det ikke mulig, for da var hele lokalet
åpent helt opp til mønet mens de monterte nye himlinger og vegger over det
hele, forteller Åshild.

I selve bokhandelen er det altså nye
vegger og nytt tak, mens kulturdelen har
stort fokus på gjenbruk.
- Vi har brukt mye fra det gamle bygget
for å gjenoppbygge denne delen, forteller
Erik Bjørndal i Bjørndal Vedlikehold. – Noe
har vi måttet tilføye fra materialbanken vår,
men ellers er for eksempel den flotte
murveggen resultat av at to store teglsteinspiper ble revet. Åshild og mannen
hadde en stor jobb med å rense alle steinene før bruk.

En realisert idé

Det hele begynte altså med idéen om et
miljø for kulturopplevelser. Siden gikk
veien om arkitektene i Stiv Kuling, som
kom med en tegning ut ifra Åshilds idé.
- Det er den tegningen vi har lagt til
grunn for jobben, påpeker Erik. – Resultatet
ble både større enn planlagt og bedre enn
forventa. Det må være lov å være kreative
i et sånt prosjekt som dette, og da har det
vært godt å ha Stiv Kuling med på grunntankene. Jeg synes Åshild og Øystein har
vært modige som gikk i gang med dette.
Langs den ene ytterveggen i det nye
lokalet er det bygget opp et trev, som et
mini-galleri.
- Her kommer det opp et glassrekkverk
etter hvert, forklarer Åshild, - sånn at folk
kan sitte trygt å lese, prate eller følge med
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hva som foregår nede på gulvet. Hyllene
nedenfor trevet kan dras fram, og under
der er det oppbevaring for stoler og annet
utstyr som kan brukes på arrangementene.
Gulvet er også gjenbruk av materialer
fra etasjen over.
- Mange var skeptiske da vi hadde lagt
det, med alle de lagene med gammel
maling. Men slipt og oljet har det blitt riktig
fint, sier Erik fornøyd.

Vilt forband

En annen, iøynefallende og ikke så rent
liten detalj i rommet, er murveggen. Fra
gulv til tak, fra bokhyller til trev, er det
murt opp en vakker vegg av de gamle teglsteinene fra pipene, og med et lite tilskudd
fra materialbanken til Bjørndal Vedlikehold.
- Veggen dekker blant annet dreneringa
som ligger bak der, forklarer byggeleder
for murarbeid, Johnny M.V. Parsager. – Som
veggen står i dag, er det en dekorvegg, men
det er ikke noe problem å sette opp en
sånn vegg som bærevegg, heller. Det er
helstøpte steiner, men i og med at de er
såpass gamle, kommer de i en rekke størrelser. Vi har mikset og blandet gjenbrukssteinene herfra og fra materialbanken, og
på den måten ser veggen ut som om den
har vært her bestandig. Det blir et helt vilt
forband på grunn av alle de ulike størrelsene - med nye murstein i lik størrelse blir
jo forbandet mye mer strukturert, men vi
er riktig fornøyd med resultatet. Veggen er
impregnert for å få det uttrykket den har
nå. Det har vært et riktig morsomt prosjekt, og sjeldent.
Vi ønsker Åshild og alle gode medarbeidere og hjelpere lykke til med Kulturbokhandelen.

Det har gått hardt
for seg under riving
og ombygging i
Kulturbokhandelen.
Utrolig nok har de
hatt full drift
under hele
ombyggingsperioden,
bortsett fra de
tre siste dagene
før åpninga

Perfekt plen med Viking robotklipper
Drømmer du om en fin og
nyklippet plen – et levende
uteteppe i grønt? Som vi nå
stadig oftere ser, krever det liten
eller ingen innsats å nå den
drømmen. I små og store hager
landet rundt har det kommet en
ivrig tjener som tar jobben med
å klippe plenen uten at du
behøver å skjenke det mange
tankene.
PRODUKTPRESENTASJON

VIKING
Robotklippere
Jan Arve Salvesen

Farsund

- De to iMow robotklipperne som vi forhandler utfører plenklippinga nesten helt
av seg selv, påpeker Jan Arve Salvesen hos
Montér Farsund.
- Man programmerer maskinen etter
eget ønske, og da klipper den plenen helautomatisk. Den klarer seg bra i kupert
terreng, og er programmert til å styre
unna hindringer. Den har en egen dockingstasjon som den kjører tilbake til når
jobben er gjort, eller når den må lades.
Disse robotgressklipperne leveres for å
kunne takle fra 400 kvadratmeter til flater
opp rundt 4.000 kvadratmeter. Mange innstillinger på klipperen kan gjøres via en
applikasjon på smarttelefon eller nettbrett.

Stadig flere robotklippere tar over jobben med plenklipping for oss, og resultatet blir alltid en perfekt nyklippet plen!

Jeg har dessuten vært på kurs med dette,
og kan nå programmere eventuelle feil
som skulle oppstå og eventuelle oppgraderinger på dem i fremtiden. Det er en service vi tilbyr våre kunder, sier han.
Mange har sikkert lest om flere tilfeller
av pinnsvin som har blitt overkjørt av

robotgressklippere. Dette kan man unngå
hvis man tar visse forholdregler, sier Jan
Arve videre.
– Det viktigste er å la robotgressklipperen stå i ro på natten. Det er da pinnsvinene er ute. De kommer ut i tidlig på
kvelden, mens de stort sett sover og gjem-

mer seg på dagtid. Da er det lett å forhåndsprogrammere til dagklipping. Viking
iMow robotgressklippere er dessuten
raske og klipper plenen på kort tid. Det
bør derfor ikke være nødvendig å kjøre
den om natten.
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Mellom parken og fjorden

Selv om fasadene er de samme, har det foregått omfattende ombygging av Parkgaten 4 og 6.

Med bankparken i Flekkefjord som
nærmeste nabo, ligger to staselige bygg som nå
har fått et grundig løft inn i nåtid og
framtid uten å fjerne det opprinnelige
uttrykket i fasadene.
Tekst og foto: Kari Mørk
Totalt 15 leiligheter i størrelse fra 67 til
119 kvadratmeter. Solrikt, sentralt, og med
utsikt til fjorden og Bankparken.
- Her er heis fra gateplan, så tilgjengelighet er ikke noe problem, sier Bjørn Martin
Jensen fra Holm AS, som har stått for
rehabiliteringen av byggene.
- Til de største leilighetene hører parkeringsplass, og de øvrige kan parkere
eksempelvis i parkeringshuset i sentrum.
Det er kun en kort spasertur gjennom
parken dit.

Moderne leiligheter

Alle leilighetene har minimum to soverom og Strai kjøkkeninnredning.
- Byggene er etterisolert, og har vannbåren varme, påpeker Bjørn Martin.
- Det betyr at siden det er et felles
oppvarmingsopplegg, blir det rimeligere å
holde leilighetene varme.

Leilighetene er lyse og lekre

Det er innlagt fiberkabel, og parabolen
står klar til tilkobling til de leilighetene
som måtte ønske det.
- Vi har også et eget koblingsrom i kjelleren. Det er Telenor som leier dette, og
den leien kommer sameiet til gode, hvilket
betyr lavere fellesutgifter.

Historisk miljø

Om leilighetene er topp moderne,
framstår Parkgaten 4 og 6 som historisk
ærverdige bygg.
Vi hører med Ivar Ole Iversen,
distriktskonservator hos Fylkeskonservatoren i Vest-Agder ved Byggeskikksenteret
i Flekkefjord.
- Fra gammelt av har bebyggelsen i
Flekkefjord vært oppført i tre, opplyser
han. - I 1904 ble det innført murtvang i
byene i Norge, og trebygninger ble ikke
lenger tillatt oppført i bykjernen.
Murtvangen satte sitt preg på den nye
bebyggelsen i Parkgaten. Postgården,
Parkgaten 4, ble oppført i 1923 som

Byggeleder Bjørn Martin Jensen og tømrer Morten Olsen hos Holm A/S
i Flekkefjord er ansvarlige for ombyggingen av Postgården

Fra stua og balkongen er det utsikt til fjorden
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Her står Bjørn inne i det som tidligere var bankens hvelv. Legg merke til tykkelsen på veggen.

En vakker, gammel svingtrapp på baksiden av bygget fungerer som rømningsvei

ANNONSE:

Soverom med utsikt til Bankparken
ANNONSE:

post- og telegrafbygning. Arkitekt var Helge Blix.
Stilpreget er en blanding av nyklassisisme og nybarokk. Karakteristisk er den symmetriske fasaden,
med midtstilt inngangsparti markert av utbygg med
søyler i første etasje. Trappegangen er trukket ut i
fasadens hele høyde og er kronet av en ark med
halvmåneformet vindu. Takformen er mansardtak.
Bygningen har gjennomgått vesentlige endringer
innvendig gjennom tidene, men eksteriøret er stort
sett beholdt som det var ved oppføringen. Ved den
pågående ombyggingen til leiligheter ser det ut til at
det er lagt vekt på å beholde fasaden mot gaten i
store trekk uendret.

Om Parkgaten 6 sier han følgende:

Nes Sparebank ble oppført i 1940. Arkitekt var G.
Tallaksen fra Kristiansand. Bygningen markerer endringen i stilidealer fra 1920-årene til 1940. Fra
1930-tallet var funksjonalismen den foretrukne stilen. Bygningen har mange av funksjonalismens kjennetegn: flatt tak, enkle former, asymmetrisk fasade
uten dekor og vindusbånd. Også denne bygningen
har i hovedsak fått beholde sin opprinnelige fasade
mot Parkgaten
- Vi har fått lov til å endre fasaden på baksiden,
forteller Bjørn Martin videre. – Der har vi laget
romslige balkonger til alle leilighetene, mens fasaden
mot Parkgaten hadde temmelig strenge krav til å
beholde sitt originale utseende.

STØRST I NORGE PÅ BETONGSTEIN TIL TAK

B E TO N G TA K

T E G LTA K

STÅLPANNER

U N D E RTA K
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Farsund

Velkommen til en
hyggelig handel

Dag Rosfjord
Avdelingsleder

Inga Johannessen
Butikk

Bjørn Breiland
Butikk

Jan Arve Salvesen
Butikk

Jorunn Åtland
Butikk

Steinar Berg
Butikk / salg byggevare

Nina Kolnes
Butikk

Alf Oseassen
Sjåfør

Øystein Rogn
Proffmarked

Arve Jørgensen
Lagersjef

Jon Lundetræ
Lager

Kim Bekkevik
Lager

Sven Arild Hjemlestad
Lager

«Høykvalitets hybridmaling»
– hva er det?
- Opus Ultradekk er en
akrylforsterket vanntynnbar
oljemaling som er beregnet på
utendørs bruk, forklarer Jorunn
Åtland hos Montér Farsund.

Jorunn Åtland

Klart for late sommerdager! Her er huset malt og
terrassene beiset og klare til bruk gjennom
sommeren.

Farsund

PRODUKTPRESENTASJON
Opus Ultradekk
- Malingen er god både på glans og farge,
og dessuten ekstra værbestandig. Det kan
jo være en fordel her hos oss på kysten.
Den kan blandes i alle farger, og varer i
opptil 15 år med to strøk. Den tørker
veldig fort og er støvtørr på to timer, så du
rekker to strøk på en dag med godt vær.
Det at Opus Ultradekk inneholder også et
middel som gjør at den beholder glansen
over lang tid, og det gjør at sopp og alger

ikke fester seg så lett. Den kan brukes på
alle underlag – både tidligere malte, beisa
eller trykkimpregnert. Nytt treverk bør
grunnes med Visir før det males.
Men Jorunn er veldig klar på en ting: Du
må vaske før du maler huset.
- Ellers konserverer du jo bare støv,
skitt og sopp under malinga, påpeker hun.
- Dessuten har Kraftvask den egenskapen at den matter ned grunnlaget sånn at
malinga henger bedre. Kraftvask inneholder også soppmidler som er nedbrytbare,
og det løsner og tar vekk smuss som ikke
lar seg fjerne med mildere vaskemidler.
Vask når det regner, så går det lettere.

Hvis du har anledning, kan det være lurt
å male huset før St.Hans på grunn av at
lufta blir fuktigere utover sommeren.
- Unngå å male om kvelden for å unngå
dugg, råder Jorunn. – Da blir malinga skjoldete og stygg. Men mal heller ikke i stekende solskinn. Sør- og vestvegg kan trenge et strøk maling oftere enn nord- og
østveggen gjør. Hvis du sjekker, kan det
hende at du bare trenger å vaske godt på
disse sidene. Men de fleste maler hele
huset på en gang, og det går fint, det også.
Mange kjøper gode, litt mer kostbare
malingtyper, for de vet at da trenger de
ikke å gjøre jobben så ofte. Vi vil bruke

fritiden til noe annet enn å henge oppetter
veggen i stige for å male hus, mener hun.
Hun minner også om at terrassen kan
trenge litt ettersyn og pleie for sommersesongen.
- Opus Terrassebeis er et godt alternativ. Gir du treverket ett strøk, får du en
matt overflate, mens tre strøk gir blank
flate, og da trenger du ikke beise oftere
enn ca hvert fjerde år. Denne terrasebeisen er oljebasert, og det gjør at den holder
lenger. Denne finnes også i mange forskjellige farger.
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Tospann i tre tiår
Hvis Trond Rosfjord og Kenneth Frigstad hadde vært
gift med jobben, hadde de feira perlebryllup på
denne tida, begge to. Og kanskje er det noe i det
– å være gift med den jobben?
Tekst og foto: Kari Mørk
- Det er vel godt og vel 30 år for mitt
vedkommende,
sier
Trond
litt
ettertenksomt. – Og det er en spennende
bransje i stadig utvikling. Jeg lærer noe nytt
hver dag, får stadig nye utfordringer og
møter mange spennende folk.

- Hvis kunden er såpass interessert i det
han holder på med at han har brukt tid på
å komme seg hit, så vil ikke jeg møte han i
døra på vei ut. Da legger jeg jakka fra meg
og går inn igjen.

Å jobbe for «Byggeforretninga» er en
livsstil, det innrømmer han.
- Jeg har jo vokst opp med dette, har gått
i god lære hos min far, og har nok den
samme grunnholdninga til jobb og kunder
som han har. Dette er en koselig bransje
som ikke er så stor, så det er mange kjente
ansikter som går igjen i ulike sammenhenger.
Den menneskelige faktoren spiller en stor
rolle når forholdene er så «små».

Han mener at det alltid er noe å gjøre for
den som ser det.
- Det er alltid noe å ta tak i, selv når de
ordinære oppgavene er gjort. Da kan det
for eksempel tas et ryddesjau som ellers
ikke blir gjort. Det har jeg lært av Edvin
Rosfjord, som jeg anser for å være min sjef
fremdeles. «Det er viktig å aldri være
tomhendt!» sa han til meg. Det er noe
med at enkle grep gir god økonomi. Edvin
har lært meg utrolig mye, også innen
trelast og byggevarer. Jeg er glad for at jeg
begynte mens han enda var aktiv.

Trond begynte for alvor i Lyngdal
Byggeforretning som selger for Øydna
Sagbruk, ved siden av jobben som
byggevareselger i Lyngdal.
- Det var moro, men kunne være tøft.
Spesielt messene. Den gangen kunne de gå
over ni dager med ti timers virksomhet på
stand. Jeg var rimelig sliten da det var over.

Kenneth jobber veldig tett med
Rosfjordfamilien fremdeles.
- Jeg tenkte til å begynne med at det
kanskje ville være vanskelig å «komme
inn» i en familiebedrift, men jeg tok feil.
Trond, Siv og jeg jobber godt sammen, og
jeg kjenner meg veldig likestilt selv om jeg
ikke er familie.

Det er mange ting å trekke fram fra tre
tiår i samme jobben, og Trond henger seg
litt opp rundt et minne fra den første tida
på Øydna, da han og faren Edvin skulle
holde et foredrag for en stor forsamling
arkitekter fra hele landet.
- Dette var i overheadens tid, sikkert 25 år
siden, sier han. – Vi stilte kjekke opp kun
med håndskrevne notater. Det gikk jo bra,
rent innholdsmessig. Rent visuelt var det
vel ikke særlig imponerende, husker jeg.
Men budskapet kom fram, og det var vel
det viktigste.

Han ser tilbake på tida på Østre Vatne.
- Det blei jo trangt da to mann økte til
seks, så det var herlig å komme hit i
nybygget. Og flott å få lov til å være med
på å bestemme utbygginga og hvordan det
skulle bli. Nå er det sånn, at jeg blir her til
jeg ikke er brukandes mer. Da får de heller
sende meg hjem, sier han, og ser ut til å
mene det alvorlig.

Han i Vanse

Heter Kenneth Frigstad, og har hengt med
omtrent like lenge som Trond.
- Joda, jeg er enig i at dette er en livsstil,
sier han. – Jeg er alltid på jobb, på en måte.
Jeg har hatt løpende dialog med en kunde
via mail og mobil uten at han merka at jeg
var i Australia i øyeblikket.
«Alltid på jobb» - men når er det tid for
avkobling?
- Når jeg driver med bilene mine, svarer
Kenneth kontant.
Han er blant masse annet en kjent skikkelse
blant annet i AmCar-sammenheng.
Kenneth entret karrieren i Rosfjordgruppen
da han begynte et åtte ukers kurs i regi av
daværende Arbeidsformidlingen.
- Jeg var arbeidsledig, hadde sikta meg inn
på bilmekaniker, og ble plassert på Østre
Vatne. Etter dag en tenkte jeg: NEI! Men så
var det jo så trivelige folk både å jobbe for
og med. Ja, så har jeg blitt her siden, da, sier
han enkelt.
Han påstår at han elsker utfordringer og at
han aldri blir stressa. Ikke om en kunde
kommer to minutter før eller etter
stengetid, heller.

Episoder

Gjennom 30 år er det rikelig av hendelser
å tenke tilbake på. Når Trond og Kenneth
sitter sammen og kommer i mimremodus,
kommer også historiene:
- Husker du da vi skulle kjøre ut en
limtredrager fra Østre Vatne? spør Trond.
Det gjør Kenneth, for smilet går fra øre til øre.
- Vi hadde en Dazia pickup – ikke særlig
stor. Limtredrageren var veldig lang, men
ikke veldig tung. Den ble surra på, og stakk
ut langt bak transporten. Sjåføren, John,
stoppa på bensinstasjonen rett her borte,
og i det samme kom to karer fra Biltilsynet
forbi. De sa ikke stort, men den ene gikk
bort til bilen og tok tak i limtredrageren
foran. Da han tok i litt, ble vekta bak så
tung at hele fronten på bilen løfta seg fra
bakken, forteller han.
- John fikk ikke lov til å kjøre videre, sier
Kenneth, - men jeg kan ikke huske at vi fikk
noen bot, heldigvis.

Disse to karene har til sammen over 60 års erfaring i Lyngdal Byggeforretning.
Trond Rosfjord og Kenneth Frigstad feirer begge 30 års jubileum i bedriften.

- Det er mange, konstaterer Trond. – Hun
lager alltid mer mat enn det som trengs,
bare sånn i tilfelle det skulle komme noen
innom. Og alle møtene med folk som skal
ha servering…

Oppsummert er det to godt fornøyde
karer som prater om fartstida i Lyngdal
Byggeforretning. Det blir spennende å se
hvordan tilstanden er om nye ti år.
Gratulerer med de første 30, begge to!

Hele Byggeforretningas mor

Herrene drøser videre, og kommer inn på
hvordan alle ting henger sammen i
bedriften. Da kommer også Tove Rosfjord
opp som tema.
- Edvins backup, kommenterer Kenneth.
– Utrolig god til å sy alt sammen og holde
ting på plass. Og alltid finner hun noen
munner å mette. Jeg lurer på hvor mange
tusen måltider det har vært servert der
nede i Svingen?

Både Trond og Kenneth understreker at den gode arbeidssituasjonen i Lyngdal Byggeforretning skyldes
disse to: Tove og Edvin Rosfjord
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Resultat av et vellykket samarbeid
Det mener både eier og bygger av en ny hytte på Bjelland i Flekkefjord. - Jeg kan ingenting om bygging,
men jeg vet veldig godt hvordan jeg vil ha det, og sånn har jeg fått det, oppsummerer Tove Liestøl enkelt.
Tekst og foto: Kari Mørk
Tømrermester Achim Süss begynte på utdannelsen
sin i 1988, og avla mesterprøven ti år etter. Enda ti år
senere, i 2008, flyttet han fra Tyskland til Norge og
startet firmaet «Snekkers» i Flekkefjord.
- Jeg har hatt mange oppdrag alene, men har også
andre fagpersoner som jeg samarbeider med, sier han.
En dag i midten av mai tar han Kvavikpostens
utsendte med på tur for å vise fram en hytte han har
bygget så å si alene på Bjelland. Bare kjøreturen fra E39
og inn viser at det har vært utfordringer i prosjektet,
for veien er veldig smal og svingete.
- Ja, sier han, - det har vært utfordringer, spesielt
med frakten av takstolene. Men det gikk godt, det også.
Men en byggeplass inne i enden av denne veien, og
frakten av alle materialene som nødvendigvis måtte til
– hvordan har han gjort dette?
- Det krever planlegging,innrømmer tømrermesteren.
- Man må være systematisk og nøyaktig. Jeg kappet
alle materialene ferdig på mål på Montér Flekkefjord.
Det ble lettere å frakte på den måten, og med alt på
plass var det bare å sette i gang arbeidet. Det gikk greit
og raskt.
Hyttetomta er i utgangspunktet skilt ut fra et
småbruk på Bjelland, og den ligger lunt mot en fjellrabb
med flott utsikt over et vann.
- Det var ikke store plassen til fundamentering,
forteller Achim – hvis fornavn egentlig er en kortform
av «Joachim», i fall noen lurer.
- Det var en fjellhylle, rett og slett, og det var mye
jobb med fundamenteringen. Vi har utnytta det
maksimalt.
Tove og mannen Kjell Liestøl hadde en ide om
hvordan de ville at hytta skulle se ut. De laget en skisse,
og fikk kontakt med tømrermesteren.
- Jeg tok skissen med, og la opplysningene inn i et
dataprogram, forklarer han.
- Med utgangspunkt i dette har vi hatt jevnlige
møter og diskutert hvordan hytta skulle bli. Vi har
justert flere ganger underveis.
- Det tok litt tid med byggetillatelsen, supplerer
Tove.
- Vi fikk en 50-meters grense fra vannet, men vi er
svært godt fornøyd med det ferdige resultatet. Utsikten
er fin, synes vi, og vi har fått spesielt mye ut av den
siden Achim foreslo muligheten for å bruke
glassrekkverk. Jeg hadde ikke tenkt tanken og visste
ikke at det fantes, engang, men jeg ser nå at det ville ha
blitt veldig innestengt med et høyt rekkverk av tre her.
Nå får vi inn masse lys helt inn i stua. Jeg visste heller
ikke at det gikk an å sette inn så mye glass i gavlen, så
vi hadde tenkt å ha bare ett vindu øverst. Igjen var det
Achim som foreslo å åpne opp for mer lys. Det er sånn
vi har samarbeidet hele veien.
Det ble justeringer fra opprinnelige tegninger også i
entréen, der døren opprinnelig var tegnet inn midt på
veggen.
- Ved å flytte døren lenger mot den ene siden, ble
det plass til et romslig garderobeskap, påpeker hun.

Hytta har åpen kjøkkenløsning og framstår som lys,
praktisk og komfortabel.
- Jeg ønsket meg komfort på hytta også, ellers ville
den ikke bli brukt. Nå er vi her stadig, hele familien, og
vi synes virkelig at vi har fått noe igjen for investeringen.
Det fine med beliggenheten er at det er under en mil
inn til byen, samtidig som vi har en god følelse av å
være på landet og i god avstand fra en hektisk hverdag.
Hytta har varmekabler i oppholds-rommene,
elektrisk peis, og varmepumpe. De har boret etter
vann, og er koblet på eksisterende avløpssystem på
småbruket ved siden av. Er det noe Tove Liestøl savner
i hyttedrømmen?
- Det måtte være mobildekning, da. Hvis vi skal
kommunisere med omverdenen må vi bruke en
spesiell plass i kjøkkenet, og der må mobilen stå helt i
ro og på høyttaler for at vi skal kunne bruke den. Det
blir vel kanskje en ordning på det i framtida, sier Tove
Liestøl håpefullt.

Idéen med å bruke glassrekkverk gir fin utsikt til vannet

Hvis du vil vite mer om
tømrermester Achim Süss,
kan du sjekke www.snekkers.com

Fornøyde med resultatet:
Byggmester Achim Süss og hytteeier Tove Liestøl

Spisestue med utsikt
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Ett sted skal man begynne, og Vanse Bygg begynte på
tampen av 2015. Kevin Syvertsen og Glenn Frøytland
har, når sommeren kommer, sju mann til med seg på
laget i løpet av halvannet år.

Glenn Frøytland og Kevin Syvertsen er godt fornøyd med utviklinga i Vanse Bygg

Nye i et marked med plass til å vokse
Tekst: Kari Mørk
Foto: Kari Mørk og Vanse Bygg
- Vi har jo bakgrunn som tømrere, Glenn
og jeg, sier Kevin.
- Før vi starta opp sammen, hadde jeg
jobb i Nordsjøen i et halvt års tid. Da det
var slutt, fikk jeg meg en annen jobb på
offshore, men da ble jeg spurt om jeg ville
være med på et prosjekt med å sette opp
ei hytte. Etter dette satsa Glenn og jeg
sammen, starta firma og oppretta et aksjeselskap. For å ha kompetansen inne, tok
jeg mesterbrevet i den forbindelsen. Det
er en toårig utdannelse som jeg tok på ca
halve tida.

I det små

Glenn og Kevin starta i det små med
noen få jobber, men det gikk fort slag i slag
med oppdrag.
- Vi har to faste firma som vi samarbeider med, sier Kevin.
- Eikås Hytter og Hus i Hægebostad, og
et firma østpå som heter Nye Hytter. De
holder til på Kløfta, og to av våre ansatte
er på jobb i Sarpsborg for dem i øyeblikket. Disse to firmaene anbefaler oss direkte for kunde, mens de har leveransene på
byggesett.
Mesterbedriften Vanse Bygg har ikke
brukt midler på ordinær markedsføring.
- Vi har vist litt på Facebook, ellers går
det mest på jungeltelegrafen og anbefalinger fra fornøyde kunder til nye kunder.
Det har gått over all forventning.

- Disse prosjektene er det vi satser på
for å ha trygghet for at vi kan holde firmaet i gang hele tiden. Det er kanskje
jobber som er litt ukurante for andre, litt
større byggefirma på grunn av at det blir
en del reising, men vi synes det er greit.
Disse prosjektene foregår ved at de
drar opp på byggeplassen og blir i ca to
uker for å gjøre bygget ferdig utvendig.
Deretter er det tilbake til Farsund og oppdrag som venter der, og så tilbake til hyttene i en omgang for å isolere og i en
neste omgang for å gjøre ferdig innvendig.
- Vi har tolerante familier, alle sammen,
som skjønner at dette må til, i det minste
i en oppstartsfase. Det er de som gjør
dette mulig, kommenterer Kevin.
Til nå har de, i tillegg til lokale prosjekter, hatt oppdrag på Trysil, Hafjell, Geilo, Ål,
Haukeli og andre fjelldestinasjoner.

Lokalt samarbeid

Et firma på størrelse med Vanse Bygg
kan ikke ha all kompetanse på huset, derfor har de vært ute i det lokale markedet
for å knytte til seg nyttige samarbeidspartnere.
- Da vi fikk forespørsel på å sette opp

den første eneboligen, tok vi kontakt med
Alf Quale som jobba på Montér Vanse,
forteller Kevin.
- Kunden hadde fått et overslag på oppføring, men Alf hjalp oss med full omtegning av prosjektet, enda bedre tilpassa
kundens behov. Vi satte pris på det samarbeidet. Etter hvert har det blitt til at vi
kjøper konsulenttjenester på tegning av
Erik Ytterdal på Bjørndal Vedlikehold, mens
Lars Mikalsen har tatt mye betongarbeider,
Morten Håheim har stått for graving, skyting og grunnarbeider. Teknikken står for
mye elektrisk og VVS i våre prosjekter.

Flere mann i arbeid

Fra tospannet Glenn og Kevin, har nå
Vanse Bygg vokst seg anselig større på
relativt kort tid. Innen utgangen av mai
2017 er de 9 mann, inklusive to lærlinger
og en voksen hjelpearbeider som har
begynt på læra tidligere, hoppa over i jobb
på Verket, og som nå har egen lærekontrakt i Vanse Bygg.
- Ja, vi har jo absolutt vært et firma i
vekst, innrømmer Kevin.
- Det var jo verken tiltenkt eller planlagt i oppstarten, men det har gått greit, og

i det første fulle kalenderåret hadde vi
over seks millioner i omsetning. Vi vil jo
gjerne ha ord på oss for å bistå kundene
våre fra idé til ferdig prosjekt, men ingen
oppdrag er for små – vi ønsker å hjelpe
alle vi kan. Vi merker større pågang fra
lokale i markedet nå, og vi jobber for å
legge oss på en konkurransedyktig linje. Vi
tenker at selv om det er mange store
aktører i regionen, er det absolutt rom for
flere.
Framover? Med alle hytteprosjekter og
med 2-3 eneboliger på blokka ser Glenn
og Kevin lyst på framtida.
- Blant annet jobber vi nå med å få
igjennom et prosjekt på Myrdal – det er et
togstopp på Bergensbanen. Der er det en
som skal sette opp ei hytte på ei fjellhylle
uten adkomst for bil. Det blir helikopterfrakt, og omtrent som å bygge hytte på
Prekestolen, vil jeg tro, sier Kevin med en
latter.
- Det blir artig å se hva det blir til.
Men, hovedønsket er selvsagt å jobbe
mer i det lokale markedet. I alle fall på sikt.
Vi følger spent med på utviklinga og de
kommende prosjektene.

Reisevirksomhet

Alle de ansatte i Vanse Bygg er innforstått med at det kan bli mye reising i forbindelse med jobben.
- Vi har gjort det sånn, fordi vi har en
del prosjekter med hyttebygging rundt om
i store deler av Sør-Norge, forteller Kevin.

Her er et par eksempler på prosjekter som Vanse Bygg har oppført siste år
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9990,-

LILLESAND

Elegant leveggserie. Hvit farge og luftespalter gir
en lys og trivelig uteplass.Elementene er grunnet
i ett strøk, og hvitmalt to strøk.

1590,-

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.

LINNESTAD HVITMALT
TERRASSEREKKVERK

PARKBENK

Rekkverk
1157 x 890 mm
Toppbord buet
34x120x4200 mm
Stolpe
90x90x1000 mm

899,-

SANDKASSE RKC
M/BENKELOKK 140 CM
SANDKASSESAND,
SEKK À 25 KG 89,FIBERDUK FOR SANDKASSE 95,-

1395,-

BENKESETT RKC RASTE

690,390,299,-

2350,-

7990,-

Rutsjebane, 3 m 1550,-

Lekehus i moderne design, med over
bygget terrasse. Leveres ubehandlet
og uten takdekke.

LEKESTATIV RKC SWING

LEKEHUS LINUS 3,2 M2

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.

1250,- 1170,- 990,-

1390,-

LEVEGG LILLESAND
180x150 HVIT

LEVEGG LILLESAND
180x150/90 HVIT

LEVEGG LILLESAND
180x90 HVIT

Tilbudene gjelder i kampanjeperioden fra 19. juni til 31. august 2017, eller så langt beholdningen rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene kan fravike fra produktene.

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

LEVEGG LILLESAND
90x150 HVIT

