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LYNGDAL 

s. 14-15

Du har kanskje sett dette huset på
"Lyngdals tak", men lurer du på hvordan
Alléen ser ut der oppe fra?

FARSUND



s. 35

FARSUND



s. 26-27

I dette huset på Østhassel kan du leve
ferielivet. Men du må dele det med kyr
og svaler

Lunt med utsikt. Les om ekteparet som
har bygget drømmehytta på Langøy

FLEKKEFJORD 

s. 16-17

Idyllisk molovei på Andabeløy. Det er
imponerende at Montér-sjåføren har kjørt
ut her med materiallass, med så små
marginer på begge sider

FARSUND



s. 30-31 LYNGDAL 

Kunne du tenke deg å leie denne utsikten i Spind? Det er fullt mulig
- les om stedet her i avisen

s. 20-21

Det ble litt trangt om plassen etter snart tretti år, men da ble
utbygging og restaurering realisert

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

Sommeren er her og vi kan se tilbake på en
fantastisk forsommer med lyse, varme kvelder.
Det skal være 100 år siden mai var så varm.
Rekord på rekord er slått når det gjelder sol og
varme. I våre butikker gikk vi omtrent direkte fra
vintervær og snø til sommer. Det har yret, alle
skal male og bygge terrasse. Smilende innbyggere
og turister: Endelig varme og håp om en flott
sommer i Norge!
Markedet i regionen har vært på et jevnt og
relativt høyt nivå de siste årene, men mistet litt
fart siste halvdel av 2017. Mye snø i vinter la en
demper på arbeidslysten , og oppstart av en del
private prosjekter ble skjøvet ut i tid. En værmessig dårlig sommer og høst 2017 må også ta
skylden for at vi ikke fikk malt huset, eller skiftet
taket som planlagt. Myndighetspålagte lånerestreksjoner har også gjort at finansiering av nye
kjøp ikke er like enkelt som før.
En gryende optimisme blant bedrifter, særlig i
oljebransjen gjør at vi tror at 2018 vil ende ut
som et normalår. Større konkurser i vår region
viser likevel at økonomien er skjør for noen
bransjer. Våre hjørnesteinsbedrifter er viktige for
lokal sysselsetting. Alloc, Fibo og Nordic i
Lyngdal har gode utsikter slik vi oppfatter, de har
alle måtte omstille seg til å produsere konkurransedyktig i et internasjonalt marked. Tinfos,
Alcoa og bildelfabrikken i Farsund er også store
arbeidsplasser som glir stille under radaren, men
som skaper store ringvirkninger lokalt.
Ubostadbrødrene lager undervannsrestaurant
som skaper internasjonal oppmerksomhet, og
snart kommer det Knertenpark og Anne Kath
Vestly museum. Det skjer mye positivt i distriktet, og vi bor alle i verdens beste land.
Som turistkommuner kunne vi hatt enda mer
hyttebygging for å sikre og forsterke regionens

profil som turistkommuner, også for de mange
næringsaktører som lever av turisme. Turister er
svært viktige også for oss i Rosfjordgruppen – at
de velger å bruke våre butikker i stedet for å ta
med bygge-varer f.eks vestfra utgjør en viktig
andel av vår omsetning. Vi bør alle se og inkludere hytteturistene som fastboende, de er viktige bidragsytere til gode arbeidsplasser i vår
region.
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LYNGDAL:
Trond Rosfjord
Daglig leder

Arbeidet med kommunesammenslåing mellom Lyngdal og Audnedal er i full gang og om
halvannet år en realitet. Det er allerede bestemt
at «Nye» Lyngdal kommune skal rette blikket
mot Lister hva gjelder kommunesamarbeid. Med
alle våre bedrifter spredt i hele Lister synes vi det
er en helt korrekt og god avgjørelse.
Forhåpentligvis viskes enda flere kommunegrenser ut innad i Lister, enten ved enda tettere
samarbeid eller flere sammenslåinger. Vi ønsker
begge deler varmt velkomment – vi har allerede
vært ett bo og arbeidsmarked i mange år.

ANSVARLIG
Siv Rosfjord Loga

Mob. 90799686
trr@byggeforretning.no
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Nettjournalisten Kari Mørk
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Førstesidefoto
Sommer på Østhassel
Foto: K. Mørk
Førstesidehenvisning fra Østhassel:
fotograf Jonas Adolfsen

Mob. 90897687

I årets Kvavikposten, den 36. i årgangen, har vi
et bredt utvalg av artikler om hus- og hyttebygging, barnehage og uthus - både nybygg og rehabilitering. Vi ønsker å løfte frem gode eksempler
på design, byggeskikk og bevaring. Takk til alle
dere som åpner hjemmene, hyttene og byggene
deres for våre lesere og gir oss inspirasjon.
Gratulere til våre gode byggmesterkunder og
deres kunder med resultatene av dette arbeidet.

dar@byggeforretning.no
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Digidesign as - post@digidesign.no
Mob.: 40 23 80 98

VANSE:
Kenneth Frigstad
Avdelingsleder

TRYKK
Agderposten Trykk A/S

Mob. 90966662

Takk til våre medarbeidere i våre butikker.
Dyktige og ansvarsfulle folk, med god fagkunnskap og innstilling, gjør at vi sammen får til mye til
beste for våre kunder.

kef@byggeforretning.no

DISTRIBUSJON
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Cato Treland

NETTUTGAVE
www.kvavikposten.no
Teknisk/webmaster
for nettutgaven
Christian Sakshaug, Comunic AS
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Vi ønsker alle våre kunder velkommen innom
til våre butikker til en hyggelig fagprat. God sommer og god lesing!

Avdelingsleder

Trond Rosfjord og Siv Rosfjord Loga

Mob: 90647342
E-post: ctr@byggeforretning.no

Rosfjordgruppen
består av Lyngdal Byggeforretning
– Montér Lyngdal, Farsund,
Flekkefjord, Vanse og Kvinesdal, samt
Lister Industriverktøy, Øydna
Sagbruk og Rosfjord Eiendom.
For mer informasjon, se våre
nettsider på www.rosfjordgruppen.no
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Avdelingsleder
Mob. 90362203
oso@byggeforretning.no
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ANNEN STANDARD BYGGISOLASJON
GLAVA® Proff 34 er vårt nye hovedprodukt, med ni prosent bedre
isolasjonseffekt enn A37.

glava.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 A4, kan brukes i all
slags klima og gir holdbar montering over tid. Med HDS fra ESSVE
bygger du terrasse du har glede av i lang tid.
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www.nettjournalisten.com
Telefon: 957 75 938

www.digidesign.no

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

SIDE • 2

2 0 1 8 						

www.kvavikposten.no

Heiner Schacht svinger hammeren i sola på Andabeløy. Det er vel ikke så
bemerkelsesverdig at en tømrer gjør akkurat det, men det er andre ting som kanskje
gjør at han vekker litt oppmerksomhet.

Tømrer
for sin hatt
Tekst og foto: Kari Mørk
Arbeidsantrekket. Hvit piqueskjorte,
rødt bandanaskjerf i halsen, kort vest med
to rader knapper, og svarte bukser.
- Helt vanlig arbeidsantrekk for meg,
sier han sindig og setter på seg en brun,
bredbremmet hatt for å markere prikken
over i-en.
Prosjektet tømreren holder på med nå,
er å bygge opp et nytt hus i gammel stil
helt i sjøkanten på Andabeløy.
- Byggherren hadde et gammelt hus stående her. Et med asbestplater som kledning. Alt måtte rives, så jeg har startet
bygging fra grunnmuren og opp.
Asbestsaneringen var det byggherren selv
som tok seg av, for det er spesialavfall, og
den hadde jeg ingen ting med å gjøre, forteller han.
Dette huset er bygget etter gamle bilder og tegnet opp av byggefirma Ellingsen
for å få det så identisk med gammel bebyggelse som mulig.
- Vi begynte i oktober, og nå holder vi
på med innredningen, forteller Heiner.
– Jeg har en mann ansatt og en som kommer inn som hjelper ved behov, men her
har jeg jobbet mye alene.

Dette er et feriehus med helårsstandard, og utvendig er huset dekorert med
taggete lister på kledningen og over vinduene. Det tar seg godt ut.
- Jeg har skåret dem ut selv. Selv med
elektrisk verktøy har det tatt tid.
Heiner Schacht bor på Hidra, og jobber
mye der og på Andabeløy.
- Jeg har mye å gjøre, men det svinger jo
litt med årstidene, forteller han. – Jobbene
er for det meste her ute på øyene, men jeg
tar også småoppdrag inne i byen av og til.
Jeg har jobba her i distriktet siden 2006,
men starta for meg sjøl i 2011.
En av utfordringene med å jobbe slik
han gjør, er logistikken. Han bruker aldri
båtfrakt.
- Nei, jeg får alt levert på Montér-bilen,
og materialene levert direkte på byggeplassen.
«Utfordringen» i denne sammenhengen
er frakten over en molovei. Store steiner
på den ene siden, salt sjø på den andre.
- De sjåførene vet hvordan de skal
kjøre. Det var veldig lite å gå på for en
såpass stor bil, men det gikk, sier han og
virker riktig så fornøyd med både jobben
og logistikken.
Snekkerglede. Listene er produsert av Heiner selv
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Accoya
kledning

POWER

PRECISION

PERFORMANCE

Ekstra sterkt lys

Eksakt og nært – rettet lys

Ekstra holdbar mot smuss,
fukt og slitasje

Foto: Anette Numme

ET HELHETLIG OG NYTT
SORTIMENT – RETT LYS
TIL RETT JOBB
Tiden for tvinnede skjøteledninger, dårlige batteritider og ømfintlig utstyr er over.

PRODUKTPRESENTASJON

Vi har tatt tak i behovet for behovstilpasset arbeidsbelysning.

Accoya kledning

svarer de blant annet; lengre batteritider, færre skjøteledninger og bedre holdbarhet.

Accoya har svært gode egenskaper i
stabilitet og varighet sammenlignet med
vanlig trevirke. Produksjonsprosessen gir
mer enn 75 prosent reduksjon i treets
bevegelser, og dette gjør blant annet at
overflatebehandling varer lengre på trevirket. Det er også veldig formstabilt med
minimal krymping og vridning. Accoya har
dessuten lang råtegarant både over og
nedsenket i jord og ferskvann.
Tester gjort hittil viser at Accoya absorberer oljebaserte produkter raskere enn
vannbaserte.

Fakta

Denne tilbakemeldingen, i tillegg til forskningen, har vi aktivt brukt i utviklingen av vårt
nye belysningskonsept som vi kaller Mareld Pro Lighting.

Vedlikehold som vask av kledningen er
best i fuktig vær eller regnvær, for da er
smusset i overflaten lettere å få av. Bruk en
terrassekost med stive bust, og skyll godt
med hageslangen.

Det nye sortimentet er inndelt i tre segmenter, Power, Precision og Performance,
så det blir enklere for deg å finne riktig løsning til ditt lysbehov.
Ønsker du se flere produkter?
Sjekk ut Mareld på luna.no

Mareld Pro Lighting distribueres og markedsføres av Luna Norge AS.

Leverandør av Accoya er
Fritzøe Engros
For teknisk informasjon,
sjekk faktaboksene.

Accoya fordeler:

• Lyst, pent utseende der ubehandlet
treverk gråner til en jevn sølvgrå
patina
• Egnet for bruk i krevende utendørsapplikasjoner og i ferskvann
• Råtemotstandsklasse 1
• Kvistfritt og fint å bearbeide
• Ekstremt formstabilt og med redusert svelling
• Lengre intervall mellom vedlikehold
• Eleganse og stil, enten treverket er
naturlig eller overflatebehandlet
• Mindre vedlikeholdskostnader i
løpet av produktets levetid
• FSC, PEFC sertifisert og
Svanemerket

Gulv: Eik Andante hvit Live Pure, Castle plank

• Accoya er et modifisert trevirke av
Radiata-furu
• Trevirket er helt giftfritt og tilfører
ikke noen kjemikalier som ikke
allerede finnes i tre.
• Bruksområder som dør- og vinduer,
fasade, rekkverk, terrassegulv,
utemøbler, innredninger, listverk
• 50 års råtegaranti over jord/
ferskvann
• 25 års råtegaranti nedsenket i jord/
ferskvann
• Et 100% naturprodukt - inneholder
ingen giftstoffer
• Hentet fra bærekraftige kilder
• FSC- og PEFC-sertifisert.

Vi har spurt ulike brukere om hva de synes er viktig ved bruk av arbeidsbelysning, da

LIVE YOUR
STYLE

Gulvet fremhever hjemmet ditt! Som et bærende element for
interiøret kan riktig valg av gulv utgjøre forskjellen, og spiller
derfor en viktig rolle i det å skape en konsistent interiørstil.
Vi i BOEN vil gjøre det enklere for deg å finne gulvet som
passer din stil – og din personlighet. boen.com/no
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Lyngdal

foto: BRKLYN

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

SIDE • 6

www.kvavikposten.no2018

Krågenes boligfelt
Tenk deg at du står i stua i det nybygde huset ditt og
beundrer en flott utsikt over vann og vakkert kupert
terreng. Du kan bare åpne døren og gå rett ut i
naturen, høre fuglesangen, og kanskje kikke litt på
en ku eller to som gresser fredelig på den andre
siden av gjerdet.
Området omkring deg bader i sol på en fin
sommerdag som dette, og ungene leker
trygt på lekeplassen, eller de løper rundt
på barns vis mellom husene. Du vet at du
kan være trygg for dem, for her er det
ingen gjennomgangstrafikk, og hele boligfeltet er oversiktlig og rolig. Rett ved ligger
andre etablerte boligområder med flere
barnefamilier og flere muligheter for nye
venner til barna.
Og du selv? Setter du pris på naturen og
liker å spasere en tur? Her finnes mange
nydelige turstier rett ved siden av deg, og
hvis du liker å gå på stranden er det bare
en omtrent 1.500 meter til du kan boltre
deg på kilometervis med strender som
innbyr både til tur og bading.
Hvis du ble litt nysgjerrig på dette, anbefaler vi deg å ta en tur ut i dette boligfeltet
som etableres nå. Vi er i gang med byggingen av både en- og flere etasjes bygg, og
det finnes både fint etablerte tomter klare
til bygging, og urørte tomter som venter
på deg som vil kikke litt og tenke over
mulighetene.

Du kan selv bestemme hvordan huset ditt
skal se ut, for det er fritt opp til deg. Du
kan også velge hvilken byggmester du vil
ha til å sette opp huset ditt, og den eneste
betingelsen er at byggevarene leveres fra
en av Montérs byggevarehus i Farsund,
Vanse eller Lyngdal.
Vil du vite mer om dette, kan du se prospektet på www.kragenes.no eller du kan
kontakte oss på mobil eller mail.
Velkommen!
Dag Rosfjord – Montèr Farsund
Mob: 908 97687
Mail: dag.rosfjord@byggeforretning.no
Kenneth Frigstad – Montèr Vanse
Mob: 909 66 662
Mail: kenneth. frigstad@byggeforretning.no
Erik Hansen – Hansen Bygg AS
Mob: 913 42 434
Mail: erik@hansen-bygg.no

Erik Hansen fra Hansen Bygg, Dag Rosfjord fra Montér Farsund, og Anita Cecilie Gabrielsen fra Sørmegleren
tar gjerne en prat og en omvisning med deg på Krågenes
Hansen Bygg er i gang med nye boliger

–
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Vi har fortalt litt om Inger Birkeland Slågedal tidligere,
og nå går vi videre med historien om huset som sto til
nedfalls i Vanse, flyttet til Feda, og som Inger har lagt ned
betydelig innsats for å bygge opp og sette i stand mest
mulig likt det opprinnelige.

- Nei, de er ikke håndsmidde, men det
ser veldig likt ut. Disse er såkalt «kaldklipte».
Og på snakk om spiker: Da kledningen
skulle opp, kom naboen som er fetter til
Ingers mor, med en stor kasse med seks
toms spiker. Det var over 30 kilo.

Synlige reparasjoner

Tekst og foto:
Kari Mørk
Det har skjedd en stor forvandling av
det gamle huset som ble varsomt plukket
ned og satt opp igjen med mest mulig av
det gamle intakt. Nå er teglsteinstak, sinkrenner, kledning, vinduer og dører på plass,
og Inger har gjort huset til et lunt og trivelig sted å være.
- Jeg har tatt vare på ting fra hele slekta.
Det er ting som har vært satt bort og
lagret, og som nå har fått en plass der de
kommer til sin rett igjen. Jeg vet hvor hver
ting kommer fra, og det er en god følelse,
sier hun.

Tilbake til det opprinnelige

Det har vært mange overraskelser og
utfordringer underveis, og ennå er ikke alt
på plass, blant annet på loftet.
- Vi har fjernet fire lag med tapet her og
trukket ut et ukjent antall spiker. Deretter
har jeg skurt veggene grundig med grønnsåpe, men blåfargen i stua er beholdt, og
jeg har blandet en identisk farge til bjelkene i taket som er malt med linoljemaling.
Gulvene er også skurt omhyggelig og
satt inn med linolje. På loftet er de gamle
gulvbordene lagt på igjen og reparert der
det har vært nødvendig, og de er spikret
med noe som ligner håndsmidde spiker.

Det ble funnet mange skatter i kott og
på loftet. En gammel dør leder fra gangen
og inn i stua. Den er restaurert med innslag av nye materialer.
- Det er flere som har spurt meg om
jeg ikke skal male den, men det skal jeg
ikke. Den er satt inn med linolje og jeg
synes den er vakker som den er. Likedan
med skuvsengen i hjørnet i stua, forteller
Inger.
Der står en vakker, gammel seng med
slitemerker etter mange inn- og utstigninger. Rundt om i stua er det laget tablåer av
ting som er plassert bevisst sammen. Et
med et bilde av bestemorens søster, og
med hennes kiste på gulvet under. Et annet
med hennes mors gamle dukkevogn og
oppstilte tresko under benken ved siden

av. I kroken ved ovnen troner vedkassa
med to gamle eplekurver i tre med opptenningsved. Alt er samstemt.

Gamle trinn og høye loft

En slak trapp med røde trinn leder opp
til andre etasje.
- Det har vært trapp her tidligere. En
kan se merker etter trinnene i tømmerveggen, og selv om avstanden mellom trinnene ikke passer med den nye, fant byggmester Hennig Lobben ut at det var naturlig å sette den nye trappa her, på samme
plass.
Oppe er det en loftsgang med kott og
to soverom.
- Det var et lavt tak på loftet som var
knapt 1,70 meter høyt, og de fleste kunne
ikke stå her inne. Vi fjernet det, og oppdaget at lyset ble vesentlig bedre på grunn av
det lille vinduet oppe i gavlen, i tillegg til de
små rutete vinduene som vender ut mot
veien. Det er André Rose i Arendal som
har laget kopiene av de gamle vinduene,
etter det ene som var tatt vare på og som
nå er restaurert, samt etter gamle bilder.
Han har laget den tofløyete ytterdøra

FAKTA

Inger Slågedal Birkeland Slågedal ønsker velkommen
til Kittyhuset

Steintrappa fører opp til tona, betegnelsen på en
uteplass som ligger høyere enn hagen

Vakre, gamle ting. Legg merke til døra

Byggmester Henning Lobben har
flytta og snekra opp huset,
Arkitektfirmaet Stiv Kuling har
prosjektert
Elektriker Magne Ro
Rørlegger Hunsbedt
Alf Rune Vrålstad og Andre Rose
har restaurert/laga kopier av
bygningsdeler og inventar.
Navnet ”Kittyhuset” kommer av at
det var Ingers bestemor Kitty
Skjeldsøy, lærerinne på Feda gjennom
mange år, som eide tomta, men som i
alle år bodde i sitt barndomshjem fra
1783 rett over veien på gården som
bror hennes Birger Larsson-Fedde
eide. Han var kaptein og bodde i
Farsund med familien sin. Dermed ble
det aldri behov for bestemor Kitty å
bygge seg hus.
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Det har skjedd veldig mye med Kittyhuset siden kranselaget

Veggene i spisestua har beholdt den opprinnelige blåfargen, og møblene er ting som familien har samlet gjennom årene

også, og til og med brukt deler av den
gamle døra som lå som gulv i vedskjulet.
Det vakre listverket i stua og rundt loftsvinduene er tatt vare på satt og opp igjen.
Det er fem vinduer med fire ulike listemønstre her, og det ene vinduet var dessuten blendet.

- Den brukes både til fyring og matlaging om vinteren, sier hun.
I kroken ved ovnen står en hylle fra gulv
til tak. Den har Inger snekret selv og fylt
opp med servise og kjøkkenting.
I kammerset er det spesielt veggene vi
legger merke til, og det vakre tapetet, som
er kopiert etter ett av de fire tapetlagene
som ble funnet på veggene i stua.
- Og her står «Bjørg», sybordet fra
60-tallet, sier Inger. – Jeg synes det passer
godt inn med det andre her.

Gang og kott

På loftsgangen er det en fin, gammel dør
inn til et romslig kott. Den er laget av
restematerialer.
Gulvene er renset og skurt her også, og
de har en fin patina. På hele loftet er gulvet
tredobbelt. Det ble forsterket for at det
ikke skal gynge når man går over gulvet. I

det ene soverommet står det et originalt
skap og Alf Rune Vrålstad har laget kopi av
to skapsenger av den gamle typen, 1.70
meter lange.
- Her er det også slik at det er gamle og
nye materialer om hverandre. Skapdøra
har utskjæringer, men er malt i grelle farger i nyere tid, og jeg skal male på nytt. Det
blir finere sånn, sier Inger.

Kjøkken og kammers

Kjøkkenet er blåmalt, som gamle kjøkken skal være, og utstyrt med både magasinovn og vedovn med kokeringer på toppen.

Tett og varmt

Det er ikke alt som er tilbakeført til
gammel standard i Kittyhuset. Det er kom-

fort som ikke er synlig. Vannbåren varme i
gulvet og Hunton treullisolasjon med ti
centimeter i taket og fem i veggene.
- Vi tettet selve tømra med lafteull fra
Sjølingstad Uldvarefabrikk. Det gir god tetting. Det er ikke kjeller i huset, men sålen
er isolert med Rockwool. Dessuten er jeg
glad for at huset er musetett.
Vi takker for titten i Kittyhuset, og
ønsker Inger Birkeland Slågedal lykke til i
det videre arbeidet med å innrede dette
huset som, til tross for opprinnelse på
Lista, ser ut som om det alltid har stått
mellom andre vakre hus på Feda.

Lister Industriverktøy AS
Erik Lyngsvåg Andreassen
Daglig leder

Terje Tjøtta
Selger, industriverktøy

Bjørn Steinar Østensen
Selger, industriverktøy

Tor Arne Lien
Selger, industriverktøy

Videre med Lister
Industriverktøy AS
Lister Industriverktøy AS i Farsund har lang fartstid i
Rosfjordgruppen, mest kjent er virksomheten under
kjedeflagget TOOLS hvor de har vært medlem siden
oppstarten i 2005. De har brukt betydelige ressurser
på å markedsføre seg som TOOLS Farsund.
Terje Tjøtta

Tekst og foto: Kari Mørk
Pr i dag, i 2018, har de hatt stor suksess
med konseptet, og er velkjente blant proffene i Farsund og omegn. Det er fire mann
ansatt, og alle er godt kjent med produkter og marked.
Som følge av en omstrukturering i kjeden
opphører nå samarbeidet med TOOLS.
- Nå går vi ut av kjedesamarbeidet, sier
avdelingsleder Erik Lyngsvåg Andreassen.
Han forklarer dette med at det er totalt
14 forretninger på landsbasis som nå er
gått ut av TOOLS.
Felles for disse er at de har private eiere,
noe som ikke samsvarer med kjedens
fremtidige planer.

- Men det betyr definitivt ikke at vi skal
slutte å selge industriverktøy, vi fortsetter,
akkurat som før.
Ingen ting endrer seg, annet enn logoen.
Det blir samme fjesene å møte når du
kommer til oss, og vi holder det samme
varespekteret fra de samme leverandørene. Leverandørbetingelsene vi hadde i kjedesamarbeidet har vi også fått med oss.
En kan undres over om alt arbeidet med å
innarbeide kjedenavnet har vært forgjeves.
- Nei, sier Erik. – Vi har for det første bygget opp en god, solid kundekrets som vi
har godt forhold til, og vi vil selvsagt være
lokalisert på samme sted. Jeg tror ikke at
kundene våre bryr seg om hva det står
over døra, for å si det sånn.

Hvordan står det så til med virksomheten
i verktøyforretningen?
- Vi har jevnt høy aktivitet og mer enn nok
å gjøre, sier Erik, og nevner at de nylig
inngikk en rammeavtale med Farsund
Kommune, som omfatter leveranser av
arbeidstøy, verneutstyr, verktøy og så videre.
- I tillegg har flere av våre store kunder fått
økt oppdragsmengde, og da drypper det
på oss også.
Han legger også til at butikken har gjennomgått en ansiktsløftning i avdelingene
for arbeids- og elektroverktøy. Blåkläder
og Milwaukee er varemerker det satses
tyngre på.

- Begge disse leverandørene leverer produkter av høy kvalitet sier Erik og ser
fornøyd ut.
Derfor, hvis du var i tvil: Stikk innom Lister
Industriverktøy AS i Lundevågen og se at
alt er som det pleier å være, logo eller ikke
logo. Du er hjertelig velkommen!

www.kvavikposten.no2018
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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

Arild Berntsen
Lager
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Vanse
Foto: Endre Eilertsen

Velkommen til en
hyggelig handel

Kenneth Frigstad
Avdelingsleder

Tor Ove Sagstad
Butikk

Tove M. Frigstad
Butikk
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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

Remi Lund
Butikk

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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Naturlige løsninger på Lista
Det er noe med nordvesten
på Lista. Det vet alle,
og i dette landskapet er det
nok funnet mange gode
løsninger for å få litt ly
og le for vinden.

Flott bolig i kjent Gaia-stil

Tekst og foto: Kari Mørk
Langs veien ut mot fyret ligger et nytt
hus som gråner vakkert med tid og vær.
- Kravet var tette årringer, det gir lengre
levetid på kledningen, forklarer arkitekt
Bjørn Berge fra Gaia Lista.
Så ler han litt, og kommenterer at den
salte sjøsprøyten nok også kan bidra til
«konservering» av kledning og utbygg.
Thea Andreassen er byggherre i huset.
En travel kvinne med klare valg til hvordan
boligen skal være, i samarbeid med arkitekten.
I første etasje er det mest iøynefallende
en glassdør som leder ut til en vinterhage
med store grovhogde steiner som danner
et ujevnt gulv.
- Dette er klimarommet. Steinene lagrer
den innstrålte solvarmen og her forvarmes
ventilasjonsluften. Rommet har mange
ventiler som åpnes og stenges etter behov,
og som leder varmen både rett inn, og opp
i etasjen over. Det spares mye oppvarmingsutgifter ved å bruke solvarmen som
energikilde, selv vinterstid. Jeg tipper
fyringssesongen kappes med en måned i
hver ende, forklarer Bjørn.
Huset har trefiberisolering og står på
Rockwoolplater. Alle rom i første etasje
har et betongsjikt som er støpt direkte på
Rockwoolplatene, men de har ikke gulvbelegg.
- Betong stabiliserer temperaturen
gjennom døgnet slik at soverommene holder seg passe avkjølt.
Men, er det virkelig mulig å varme opp
et hus med gråstein og kjøle det ned med
betong?
- Ja, det går fint. Samtidig utnytter vi

Klimarommet

såkalt latent varme i luftfuktigheten som
mellomlagres i vegger og tak.
Arkitektkontoret Gaia Lista har jobbet
med disse alternative måtene med å produsere energi på i over tretti år nå, og det
fungerer utmerket. Via ventilene i klimarommet, fordeles varmen dit man vil ha
den. I tillegg er huset klimatilpasset i et
eget vindlaboratorium, både for å redusere
energibehovet og forbedre kvaliteten på
uteområdet. Her har vi funnet frem til
riktig takvinkel og utforming, og har langt
på vei endt opp med samme løsning som i
tradisjonelle Lista-hus.
Huseier Thea har lagt vekt på lys, luft og
utsikt i sitt hus, og det har hun fått.
Gulvene i den åpne løsningen med stue og
kjøkken har store vinduer i begge gavlveggene. Utsikten fra kjøkkenvinduet viser
grønne enger og beitende dyr, mens havet
glitrer mot horisonten på den andre siden.

- Gulvene er av furu og forhåndsbehandlet med oljevoks. Det er derfor de
har denne lyse, fine overflaten, sier Bjørn.
- Dette har vært veldig morsomt og
interessant å jobbe med, sier byggmester
Bjørn Skeime i Sør-Bygg.
De gikk i gang med prosjektet våren
2017, med ferdigstillelse ved juletider.
- Det er brukt mange naturmaterialer
her, og vi ser at nøyaktig planlegging har
vært viktig. Det har vært mye å lære, og et
godt samarbeid. Jeg kan godt tenke meg å
bygge flere bygg etter disse prinsippene.
- Forbruket av plastmaterialer er holdt
på et minimum, og materialene som brukes inngår i naturkretsløpet, påpeker Bjørn.
– Det betyr at de ikke regnes som farlig
avfall, men kan brytes ned uten at det er til
fare for naturen.

Her skal eføyen klatre og lage ekstra ly

Byggmester Bjørn Skeime i Sør-Bygg og arkitekt
Bjørn Berge fra Gaia Lista

Her kan utsikten nytes både ute og inne
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VEGGPANEL

DET SMARTE VEGGSYSTEMET
“Den perfekte løsningen for baderommet”

Fibo Veggpanel MARCATO 2204 CRACKED CEMENT

Fibo veggpanel er den enkle løsningen på badet.
Med våre veggpanel går monteringen raskt og med vårt
brede utvalg i overflater, farger og flisstørrelser kan du
enkelt skape ditt eget drømmebad.

Se hele sortimentet på
www.fibo.no
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Huset på fjellet
Tekst: Kari Mørk
Foto: Malene Foss og Kari Mørk

Hvis du hører med til dem som tar seg
i å titte opp mot den glasskledde fasaden
på toppen av heia over Bergsaker, skal du
vite at du ikke er alene om det. Karl
Petters Tegnestue ved Karl Petter
Kristensen har tegnet det, byggmester Jan
Sanden har stått for oppføring av bygget,
og Malene og Per Christian Foss eier det.
En smilende Malene tar imot oss og
viser vei til terrassen på framsiden.
- Jo, det er absolutt en flott utsikt her,
bekrefter hun mens vi betrakter «hele»
Lyngdal, sentrum omgitt av grønne heier,
og to fjordarmer som strekker seg innover
i landskapet. – Det har vært et stort prosjekt for oss, og vi har lært mye underveis.
Blant annet har vi endret vinduene. Det
var en del ting som vi kom på at måtte
forandres underveis.
- Sånn vil det alltid være, kommenterer
byggmester Jan Sanden. – Jeg tror neppe at
jeg har vært borti noe prosjekt som ikke
hadde større eller mindre grad av endringer underveis. Noen planlegger grundig og
lenge og ender kanskje opp med bare litt
småtteri, mens andre gyver på og angrer
seg kanskje litt når alt står ferdig.
- Jo, hvis vi skulle gi råd til noen, måtte
det være at de bør ta seg god tid til å studere tegningene før byggingen starter, sier
Malene.
Også i dette huset er det brukt royalimpregnert kledning og aluminiumsbelagte vinduskarmer. Taket har stein, og
glassrekkverket i fronten er laget av
Lyngdal Glassrekkverk.
- Vi ville ha glassrekkverket litt høyere
enn standard, - her er det 1,20 meter høyt
- og det er vi godt fornøyde med, for da
kjenner vi oss tryggere når datteren vår
leker her. Hele terrassen kan stenges av til
et lukket lekeområde og da er det greit for
meg å holde oversikten.

Malene Foss har god smak og sans for interiør

Huset er i to fulle etasjer - Halvparten av
kjelleren er utleieleilighet på ca 75 kvadratmeter, forteller Malene. – Den andre
halvparten beholder vi til oss selv, men
foreløpig klarer vi oss helt fint med bare
en etasje i bruk. Her er alt på en flate, så
det er greit og lettvint i en småbarnsfase.
Vi synes selv at huset er tegnet med en
fornuftig løsning, for her er alle oppholdsrom vendt mot utsikten sånn at vi får full
utnyttelse av den, og på baksiden er det da
svale soverom.
En ting Malene liker veldig godt med
huset, er den store skyvedøra mellom stue
og terrasse. Omgitt av glassflater blir skillet mellom ute og inne nesten utvisket.
- En annen side av det er soloppvarminga, poengterer Jan. – Det spares mye
på oppvarmingskostnadene når en kan ha
så mye bruk av solvarme fra tidlig morgen
til sen kveld.
- Ja, det er bare litt bruk av varmekabler
som skal til om vinteren, men når sola står
på som sterkest blir det virkelig hett her.Vi
planlegger solskjerming, men har ennå ikke
funnet en løsning som virker for oss.
Malene er godt kjent for interiørbildene
som hun legger ut på sosiale medier.Vi blir
med inn, og tar deg med. Nyt bildene!

Huseier Malene Foss og byggmester Jan Sanden fra
Sanden Bygg

Stemningsfullt med god plass til store og små

Malene og Per Christian Foss med datteren Matilde, to år
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Eller, kanskje heller huset på heia.
Men høyt ligger det, og utsikt er det.
Velkommen til en titt i døra i det som
kanskje er Lyngdals mest omtalte hus.
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Prismatch på maling
Montér lanserer prismatch på maling, får vi vite.
Men hva er egentlig prismatch? Vi spør Katrine Johnsen og
Gunn Anita Birkeland på Montér Lyngdal.

PRODUKTPRESENTASJON

MALING

Katrine Johnsen og Gunn Anita Birkeland

LYNGDAL

Husefjell bærer navnet med rette

Storslått utsikt over Alléen, Rosfjorden og Lyngdalsfjorden

Hva er hensikten med denne ordningen?
- Hos oss i Montér tror vi på at et godt
og bredt utvalg produkter til en riktig
pris skal gi kunden den beste handleopplevelsen.Vi vil at våre kunder skal føle seg
trygge på at de alltid får det beste utvalget til best pris, sier Katrine. – I tillegg får
du råd, tips og veiledning av ansatte som
er godt kjente med produktet.
Kan vi ta med hvilken maling som
helst som er billigere, og få den
byttet inn hos Montér?
- Nei, svarer Gunn Anita. – Vi matcher
identiske varer til det som du får kjøpt
hos oss, og du må kunne legge fram bevis
for at produktet er billigere i en annen
butikk.
- Vi har noen vilkår for at det skal kunne
bli en prismatch, supplerer Katrine
Johnsen. – Bevis for billigere maling hos
en konkurrent kan være for eksempel en
kundeavis, en produktannonse eller en
henvisning via mobil eller nett, der det
kommer tydelig fram at identisk produkt
er billigere hos konkurrenten.
Hva er et identisk produkt?
- Det er akkurat samme produktet,
svarer Katrine. – Finner du det, kan du
komme og vi skal matche prisen. I tillegg

Malenes komposisjoner i duse gråtoner

må kjøpet være på samme dato, altså pris
hos konkurrent og pris hos oss på
samme dato. Men det gjelder også for
kampanjeprodukter i annen butikk, og
det gjelder for handel på nett.
Hvilke varer dekkes?
- Både maling og beis, både ute og inne,
svarer Gunn Anita, - men kun lagerførte
varer, og ikke tilbud i andre butikker som
er merket med «Begrenset antall».
Dessuten gjelder det ikke på konkurrentens egne merkervarer, malingsverktøy
eller annet tilbehør, eller lakkprodukter
og vedlikeholdsprodukter som vask, rens
og så videre.
Får jeg refundert mellomlegget hos
dere?
- Dessverre, vi betaler gir ikke ut kontante penger til kunden, men vi trekker
beløpet ifra ved kjøp i vår butikk.
Ordningen gjelder kun for privatkunder
som betaler kontant, og ikke på faktura.
Prismatch har heller ikke tilbakevirkende
kraft, derfor har vi satt at det må gjelde
samme dato, som sagt.
Kom innom for en prat, så viser vi
deg hva vi har. Velkommen til en
hyggelig handel!
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Et barndomsparadis

Slik ser det ut, det nye ferieparadiset til Siw Stålesen og Kjell Hansen i Korshavn

Det ligger et i Korshavn, i ei lun vik. Men barndomsparadis er like forskjellige som vi er. Det beror på hvor
vi har vokst opp og hvor vi har fått minner og ballast ifra, og hvem som har satt gode spor i oss.
Tekst og foto: Kari Mørk
Hvis du hører med til dem som tar seg
i I dette Korshavn-paradiset holder Siw
Stålesen og Kjell Hansen til, i sin nyoppbygde hytte med naust og brygge i strandkanten, akkurat som sommerhus skal ha.
- Ja, her har jeg mange gode minner fra,
sier Siw litt drømmende. – Bestefar og
bestemor holdt til her, og jeg var her hver
sommer fram til jeg var midt i tenårene.
Den gangen sto det to store trær rett ved
huset. Der pleide jeg å runse. Jeg satt som

Allrommet har mye godt lys fra store vinduer

en prinsesse og svingte fram og tilbake
mens bestefar tålmodig dyttet meg. Da
min mor bodde her, rodde hun til Farsund
alene for å gå på skole, og da hun ble
større gjorde hun det samme for å gå på
fest i byen.
Huset som står på tomta nå er nybygget i moderne stil.
- Vi forsøkte å restaurere det gamle
sveitserhuset, men det var for sent. Etter å
ha stått tomt i 40 år, ville det ha vært en
kjempejobb å sette det i stand. Det var

med tungt hjerte vi rev det, men nå som
dette nye står ferdig er vi veldig godt fornøyde.
Siw og Kjell har nå 88 kvadratmeter
med store, gode, lyse rom.Vinduene går fra
gulv til tak, og de slipper inn både sol og
utsikt. Det er Hansen Bygg har satt opp
huset, og Siw har hatt det meste av designet på det. Hun vet hva hun vil ha, og som
regel får hun det sånn.
- Siw er veldig bevisst, og veldig god
med interiør, påpeker Erik Hansen.

- Jeg har jo jobba lenge med det, og har
alltid vært glad i å finne fram til farger, linjer og komposisjoner som jeg mener kler
hverandre, svarer Siw.
- Du trenger ikke malerier eller bilder
på veggene her, mener Silje Hansen og
refererer til vinduene med utsikt til alle
kanter.
- Joda, sier Siw, - vi er glade for at det
ble som det ble, også med det vi ser gjennom vinduene på baksiden. Over tørrmuren er lia full av kosmos – altså kusymre
– om våren. Da er det helt gult.

Silje Hansen med Jenny på fanget, Siw Stålesen og Erik Hansen prater hus
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Slik så Siws barndomsparadis ut for lenge siden

I det vinduet hun snakker om går vindeltrappen opp til andre etasje. Den har et
nett design med trinn i tre, og gelenderet
svinger fint med tynne linjer som ser ut
som notelinjer, bare uten g-nøkkel.
Veggene i allrommet er malt Deco-blå,
og rammeverket rundt vinduene og skyvedørene er sortlakkert.
- Det ville ha blitt alt for sterkt med
hele rommet hvitt, så jeg var bestemt på at
det skulle gå i blått på veggene. Det har jeg
ikke angret på, for jeg synes det gir et fint
og maritimt preg. Møblene kommer allesteds fra, noe er arvet, noe ble kjøpt, noe
kom som gaver.
Midt i rommet troner et vakkert spisebord.
- Jeg fikk det av Kjell til 40-års dagen
min, og det har fulgt meg siden. Det er
møbelsnekker Arne Balch-Barth i Vanse
som har laget det.

Besøk oss på www.oydna.no

Utvendig er kledningen i Accoya.
- Fantastisk treverk, sier Erik. – Det har
en struktur som gjør det veldig stabilt.
Ingen vridning, ingen skåling på kledningsbordene. Det står ubehandlet og holder i
mange, mange år.
- Vi hadde ønsket oss flatt tak, men det
fikk vi ikke lov til, sier Siw. - Arkitekten,
Odd Tore Naglestad mente det ikke var
mulig å få det gjennom på grunn av reguleringsplanen i området selv om det faktisk
finnes hus med flate tak rett i nærheten
her.
I stedet for flere ord lar vi bildene tale
for seg selv og vise dere lesere hvorfor
Siw og Kjell trives i lia ved fjorden i
Korshavn.

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.

Hus og naust, begge nye

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

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

Vi bygger wiw wLister
. k v a v i k p o s t eregionen:
n.no2018
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Byggmesteri Lister regionen:
Vi bygger

Åge Jakobsen

BYGGFIRMA

Trygve Aanensen A/S

Nevland / daglig leder
StanleyVatneveien
Hommen
w- wVanse
w . k v a v i k p o sKjell-Oddvar
t e n . n oMob:
900 68 680

TRE3 BYGG AS

BoksDrageland
28 - 4575 Lyngdal
- Lyngdal
Tlf:
38 39 30
61 - Mob: 901 01 209
Tlf: 38 33 00 80
Tlf: 38 34 70 53 - Mob: 47 36 71 81
40 års
erfaring
Mob: 913Over
43 023
- Thor
Magne med trebygg!
Mob: 917 53 851 Vi
- Frode
gjør ikke alt bygg AS
Visitkort
- Strømland
Mob: 992 70Men
429 -det
Kalle
vi gjør kan vi !

BYGGMESTER

Fjordsynsveien
2 - Lyngdal
Nevlands
Byggservice

Vi bygger i Lister regionen:
e-mail: trygaan@gmail.com

Steinbakken 7, 4560 Vanse
UtleieTelefon
av utstyr
957 97 til
632byggtørking
Epost nevland@vabb.no

Tlf.: 91836520 / 90642437
Byggmester

Trygve Asbjørn
Aanensen A/S
Vere

Tlf: 38 39 71 55 - Mob: 908 52 388

Daglig leder / Tømrer
e-mail: trygaan@gmail.com

91 63 74 19

Utleie av utstyr til
byggtørking
stromlandbygg@gmail.com

Alv Bjarne Lervik

Skrumoen- 4580 Lyngdal. Tlf..38 34 35 25
mob. 90 10 25 33 Fax 38343001
E-post oddlei@online.no

Hytter og hus

BYGGFIRMA
v/Henry Omland

ÅgeStanley
Jakobsen
Hommen
Hamranveien 11
Vatneveien - Vanse

Drageland - Lyngdal

Alt
mur30
og 61
flisarbeid
Mob:
950
71 427
38i 39
- Mob:-4580
901 Lyngdal
01 209
Tlf:Svegeskogen
38
34
70
53
-4400
Mob:
36 71 81
5,
MøskelandMob.:
- Lyngdal
48 Flekkefjord
11 47
11 71

Mobil: 913 42 434

Brigadeveien
Tlf.: 38 39 001A,
93 -Lyngdal
Fax: 38 39 00 92 - E-post: erik@hansen-b

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

Fjordsynsveien
2 - Lyngdal ALT INNEN
GRATIS BEFARING 4551 Farsund
Mob:
909
66 584 GRAVING OG
e-mail:
trygaan@gmail.com
Vi tar på oss oppdrag

ALT INNEN
Utleie av utstyr
til byggtørking
GRAVING
OG
BETONGARBEID
VI TILBYR:
Byggmester
TØMRERFIRMA
Handlaftede hus og hytter
Reisverk
hus og hytter
REKEFJORDGRUS
TØMRER
Lobben
Bygg as A/S
Trygve Aanensen
Trapper inne og ute (stairman.no)
Kvalitet vinduerToft
og dører
AsbjørnMob:Vere
Jakob
BETONGSAGING
Tretjære og linolje produkter
900 68 680
Rosfjord
- Lyngdal
ALT
MED-GODE
PRISER!!!
PROSJEKTERING
TAKSERING
Tjørve, 4563
Borhaug
Postboks
9
Fjordsynsveien
2 - Lyngdal
KJERNEBORING
Tlf: 38
34 40
63 - Mob: 900 52 971
NYBYGG
OG
REPARASJONER

BETONGARBEID
Mob.: 97149534
fra hele sørvestlandet
REKEFJORDGRUS
99169499 // marius@brodreneroynestad.no
BETONGSAGING
KJERNEBORING

Hidra

Mobil: 913
42 434
Mob:
909

Mob. 91384758

66 584

E-post aajak@online.no

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

Lobben Bygg as

Harry Hansen

Åge Jakobsen

Torp - Farsund

NYBYGG
OG-REPARASJONER
Drageland
Lyngdal

ALT INNEN
GRAVING OG
TØMRERFIRMA
Byggmester
BETONGARBEID
SNEKKER
REKEFJORDGRUS
Trygve
Aanensen A/S
BETONGSAGING
Mob: 900 68 680
KJERNEBORING
Postboks 9
Torp - Farsund

TØMRER

Harry Hansen

Alt i mur og flisarbeid - Mob: 950 71 427
Skrumoen- 4580 Lyngdal.
Tlf..38- 34
35 25
Møskeland
Tlf: 38 34
70
Mob:
47 38343001
36 71Lyngdal
81
mob. 905310- 25
33 Fax
E-post oddlei@online.no

Tlf 38 32 60 10 – E-post: post@holmas.no

Kenneth Hægeland

Tlf.: 91836520

Adr: Jordet 15 - 4400 Flekkefjord - Org.nr. 919 643 269

OMLAND BYGG

BYGGFIRMA

SNEKKER

BYGGFIRMA

Stanley
Hommen
PROSJEKTERING
- TAKSERING

STRØMLAND
BYGG AS
Mob: Tjørve,
900 68
680 Borhaug
4563
Fjordsynsveien
2 - Lyngdal
Roy Arne Strømland

PROSJEKTERING - TAKSERING
NYBYGG OG REPARASJONER

TØMRER

VI TILBYR:
Handlaftede hus og hytter
Reisverk hus og hytter
Trapper inne og ute (stairman.no)
Kvalitet vinduer og dører
Tretjære og linolje produkter
ALT MED GODE PRISER!!!

BYGGMESTER

Terje Hansen AS

Åge Jakobsen

Nybygg - rehabilitering

PROSJEKTERINGHidra
- TAKSERING
91384758
NYBYGG OGMob.
REPARASJONER
Elar Meriloo - 4440 Tonstad,

- restaurering - betong og mur

Tlf: 38 39 38 04 - Mob: 911 71 997
Mobil: 913 42 434

Skrumoen- 4580
34 35 25- www.bygglaft.com
mob: Lyngdal.
41574825
-Tlf..38
bygglaft@live.no
E-post
aajak@online.no
Tlf.: 38 39 00 93 - Fax: 38 39 00 92 - E-post: erik@hansen-bygg.no
mob. 90 10 25 33 Fax 38343001
E-post oddlei@online.no

GRATIS BEFARING

BYGGMESTER

Vi tar på oss oppdrag
fra hele sørvestlandet

SNEKKER
Terje
Hansen

99169499 // marius@brodreneroynestad.no

Mob.: 97149534

Utleie av utstyr til byggtørking

TØMRER

Åge Jakobsen

Nybygg
- rehabilitering
Harry
Hansen

Trøngsla 5

Farsund
38 39 71 554551
- Mob:
908 52 388
e-mail:
trygaan@gmail.com

AS

Hidra

- restaurering
- betong og mur
Torp - Farsund

Elar
Meriloo
4440
Tonstad,
Alt i mur og
flisarbeid
-- Mob:
950
71 42734 35 25
Skrumoen4580
Lyngdal.
Tlf..38
mob: 41574825
- bygglaft@live.no
- www.bygglaft.com
Møskeland
-10
Lyngdal
BEFARING
mob. 90GRATIS
25 33
Fax 38343001
oddlei@online.no
ViE-post
tar på
oss oppdrag

Mob. 91384758

913 42
434
Tlf: 38 39 38Mobil:
04 - Mob:
911
71 997

Mob: 909 66
584
Vanse
- Mobil: 924 80 740

E-post aajak@online.no

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

fra hele sørvestlandet

OMLAND
BYGG
TØMRER

TØMRERFIRMA

SNEKKER

Torp9 - Farsund
Postboks

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

Lyngdal
Alt i4580
mur og
flisarbeid - Mob: 950 71 427
Møskeland
Mob.: 48 11 11 71 - Lyngdal

4551 Farsund
Mob: 909 66 584

Vanse - Mobil: 924 80 740

Mob.: 97149534

Bjørn
Arne
Skeime: 959 74 765
Mob.
91384758

Elar Meriloo - 4440
Tonstad, 959 02 180
Geir Østensen:

Lobben Bygg as

TILBYGG - REHABILITERING

Rolf Verdal
4580 Lyngdal
Telefon: 38 34 36 11

Mobil: 90 69 61 45
Størrelse:
56x34mm

BYGGMESTER
BYGGFIRMA
BRØDRENE
w w w . k v a v i k p STADDELAND
o s Arnfinn
t e n . Verdal
n o Johnsen A/S
Rolf
Kenneth Hægeland
Loshavnveien
4580 Lyngdal 6, 4550 Farsund
Brigadeveien 1A, Lyngdal

Boks 30, 4575 Lyngdal
Mob.:
Mob.:
51
Telefon:953878
3417
3699
1149 20 08
Bjørn Arne
Skeime:
959
74
765
E-post:
age@staddeland.no
Mobil:
90 69 61 45
Geir Østensen: 959 02 180
Dan Skeime: 959 04 957

Størrelse:regionen:
56x34mm
Vi bygger i Lister
Tlf.: 38 34 40 53 - Mob.: 976 84 696

___________________________________________________________________________________
ADRESSE .:Svegeskogen 5, 4400 Flekkefjord ORG:NR. 951 365 084 MVA
E -POST .:post@holmas.no tlf.38 32 60 10 BANK: 3030.05.20207

TØMRER
BYGGMESTER
SNEKKER

Boks 28 - 4575 Lyngdal
Tlf: 38 33 00 80
Mob: 913 43 023 - Thor Magne
Mob: 917 53 851 - Frode
Mob: 992 70 429 - Kalle

Stanley
Hommen
KJELL
HÅKON
Arnt
Kristensen
Lars9,Drageland
Terje
Hovden
- Lyngdal
Solheiveien
Lyngdal
ÅSEMOEN
Austad,
Lyngdal
Tlf: 38 34 70 53 - Mob: 47 36 71 81
Mob.:
908 45
784
Seland,
4440
Mob.:Tonstad
957 07 738

BYGGFIRMA

- rehabilitering
BoksNybygg
28 -Brigadeveien
4575
Lyngdal
1A, Lyngdal
Tlf:
38
33
00
80
- restaurering
betong
og mur
Tlf.: 38 34 40 53 - Mob.:
976 84 696
Mob:
4338
023
Tlf:913
38 39
04 -- Thor
Mob: Magne
911 71 997
Mob:
971 924
53 80
851
Vanse
- Mobil:
740- Frode

Vanse - Mobil: 924 80 740

BYGGFIRMA

908 33 561 | 918 62 985

BYGGFIRMA

Kristensen
D ELars
• 1Terje
8Arnt
Hovden
Jakob
Toft
Solheiveien 9, Lyngdal

TØMRER
MURMESTER
SNEKKER

Nybygg og restaurering av eldre hus

BYGGFIRMA

Meriloo 959
- 4440
GeirElar
Østensen:
02 Tonstad,
180
Dan Skeime: 959 04 957

MURMESTER
SNEKKER
TØMRER

Tlf: Naturservice
38 39 38 04 - Mob: 911 71AS
997
&

Terje
Hansen
AS
Kenneth
Hægeland

mob: 41574825 - bygglaft@live.no - www.bygglaft.com

Mob.: 97149534

Tlf: 38 32 16 20
www.norgeshus.no

BYGGMESTER

Bjørn
Arne
74 765
Tlf: 38
34 40
63 -Skeime:
Mob: 900959
52 971

4551 Farsund

Nybygg - rehabilitering

- restaurering - betong
og mur
HOVDEN
BYGG

Dan Skeime: 959 04 957

LarsToft
Terje Hovden
Øystein
Staddeland
Jakob

Postboks 9

30 års

erfaring

E-post aajak@online.no
4400 Flekkefjord
mob: 41574825
- www.bygglaft.com
BOLIG -- bygglaft@live.no
HYTTE

VI TILBYR:
Handlaftede hus og hytter
Reisverk hus og hytter
SNEKKER
SNEKKER
TØMRER
Trapper inne og ute (stairman.no)
Kvalitet vinduer og dører
og linolje produkter
Øykjestøveien
7,Tretjære
4580Lyngdal
Lyngdal
Austad,
Rosfjord - Lyngdal ALT MED GODE PRISER!!!
Tlf: 38 34 54 09
- Mob:
230
Mob.:
957930
0795
738

TØMRERFIRMA

Terje Hansen AS

Åge Jakobsen

Harry Hansen

Rosfjord - Lyngdal
Hamranveien
11

BYGGMESTER

TØMRER

Lobben Bygg as

v/Henry
Omland
Jakob
Toft

Austad,
Lyngdal
Rosfjord
- Lyngdal
Mob.: 908 45 784
Mob.:
Tlf:
38 34957
40 07
63 738
- Mob: 900 52 971

VI TILBYR:
Handlaftede hus og hytter
Reisverk hus og hytter
Trapper inne og ute (stairman.no)
Kvalitet vinduer og dører
Tretjære og linolje produkter
Hidra
ALT MED
GODE PRISER!!!

99169499 // marius@brodreneroynestad.no

KJELL HÅKON
Arnfinn
Johnsen
A/S
Lars
Terje
Hovden
Loshavnveien 6,
4550
Farsund
ÅSEMOEN

Austad, Lyngdal
Mob.: 99 Seland,
49 20 084440 Tonstad
Mob.:
07 Skeime:
738
Bjørn957
Arne
959 74 765
k-haaaa@online.no - mob.: 99309016

BYGGFIRMA

Kenneth Hægeland

BYGGFIRMA
Stanley
Hommen

Kenneth
DragelandHægeland
- Lyngdal
Brigadeveien 1A, Lyngdal

Tlf: 38 34 70 53 - Mob: 47 36 71 81
Tlf.: 38 34 40 53 - Mob.: 976 84 696

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

Byggmester

Rolf Verdal

Brigadeveien 1A, Lyngdal

4580 Lyngdal

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

Telefon: 38 34 36 11

Geir Østensen: 959 02 180
Dan Skeime: 959 04 957

BYGGFIRMA

BYGGFIRMA

MURERMESTER

BYGGMESTER
Weissflog
AS
BYGGFIRMA

332, 4577 Lyngdal
ArnfinnPostboks
Johnsen
A/S
Rolf
Verdal
Mob:
90 17Farsund
45 45
Loshavnveien
6, 4550
4580 Lyngdal

E-post: weissflo@online.no
Mob.: 99Telefon:
49 20 08
38 34 36 11

Mobil: 90 69 61 45
Størrelse:
56x34mm

Mobil: 90 69 61 45
Størrelse:
56x34mm

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

2 0 1 8 						
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Byggmester
Vi bygger i Lister regionen:

Åge Jakobsen
Vatneveien - Vanse
SNEKKER

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

Lars Terje Hovden
Austad, Lyngdal

Mob.: 957 07 738

Asbjørn Vere
Tjørve, 4563 Borhaug
Tlf: 38 39 71 55 - Mob: 908 52 388
E-post: sau-oest@online.no

OMLAND BYGG
v/Henry Omland
OMLAND
BYGG
v/Henry
Omland
Hamranveien 11
Hamranveien
4580 Lyngdal11
458048Lyngdal
Mob.:
11 11 71
Mob.: 48 11 11 71

BYGGMESTER

Tor Arne Liland as
Daleveien 17, 4440 Tonstad
Mob.: 97 67 83 67

E-post: bmliland@online.no

Trygve
Aanensen A/S
Boks 28 - 4575 Lyngdal
Tlf:
38 33
Mob:
900006880680
Mob:Fjordsynsveien
913 43 023 - Thor
Magne
2 - Lyngdal
Mob: 917 53 851 - Frode
e-mail: trygaan@gmail.com
Mob: 992 70 429 - Kalle

Utleie av utstyr til byggtørking

PROSJEKTERING - TAKSERING
NYBYGG OG REPARASJONER

Skrumoen- 4580 Lyngdal. Tlf..38 34 35 25
mob. 90 10 25 33 Fax 38343001
E-post oddlei@online.no

BYGGFIRMA
Her
gjelder det å holde tungen rett i munnen!
Svarer du
riktig på alle ti spørsmålene under, TØMRER
er du med i
SNEKKER
trekningen på gavekort for til sammenÅge
10000,kroner.
Jakobsen

Stanley Hommen
Harry
DragelandHansen
- Lyngdal

Førstepremie
er 5000,kroner,
andre premie 3000,- kroner,
Torp
Tlf:
38 34 70
53 -- Farsund
Mob:
47 36 71
81
og tredje premie 2000,- kroner. GavekorteneMob.
kan91384758
brukes i
Mob: 909 66 584

Torp - Farsund
Møskeland
- Lyngdal
Mob: 909 66 584

Nr SpørsmålByggmester

Trygve Aanensen A/S

Tlf: 38Terje
39 30 61
- Mob: 901 01 209
Hansen
Postboks 9 AS

B

Trapper inne og ute (stairman.no)
Oljevoks Mob: 900
68
680
Kvalitet vinduer og dører
Tretjære
og linolje produkter
Linolje
Fjordsynsveien 2 - Lyngdal

C

Gulvlakk
e-mail: trygaan@gmail.com

4551 Farsund

- restaurering - betong og mur

Mob.:
97149534
Tlf: 38 39 38
04 - Mob:
911 71 997

Asbjørn
Vere
TØMRER
Jakob
Toft
Tjørve,
4563 Borhaug
Asbjørn
Vere

- Lyngdal
Tjørve,
4563
Borhaug
Tlf: 38 39
71 Rosfjord
55
- Mob:
908 52 388
Tlf: 38 34 40 63 - Mob: 900 52 971

Tlf: 38 39 71 55 - Mob: 908 52 388

A

VI TILBYR:
01 Hva er gulvene i Gaiahuset
til Thea Andreassen
Handlaftede hus og hytter
behandlet med?
Reisverk hus og hytter

A

Nybygg - rehabilitering

Hidra

Montèr Lyngdal, Farsund, Vanse, Flekkefjord
elleraajak@online.no
Kvinesdal.
E-post

Vatneveien - Vanse
BYGGMESTER

Mobil: 913 42 434
Tlf.: 38 39 00 93 - Fax: 38 39 00 92 - E-post: erik@hansen-bygg.no

Vinn gavekort for 10.000,- kroner

Harry Hansen
Alt i mur og flisarbeid - Mob: 950 71 427
TØMRERFIRMA
Åge
Jakobsen
Lobben Bygg as

SIDE • 19

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

SNEKKER

ALT MED GODE PRISER!!!

Elar
Meriloo
- 4440
Tonstad,
02 Utleie
Hvem
har
tegnet
Thyge
Reisvåg sin garasje?
av
utstyr
til byggtørking
A

mob: 41574825 - bygglaft@live.no - www.bygglaft.com

Karl Petters tegnestue

B

Gaia Lista

C

Stiv Kuling arkitekter

C

BYGGMESTER

Terje Hansen AS

PROSJEKTERING - TAKSERING
Nybygg
NYBYGG
OG- rehabilitering
REPARASJONER

- restaurering
- betong
og mur
Skrumoen4580 Lyngdal.
Tlf..38
34 35 25
9038
1004
25 -33Mob:
Fax 911
38343001
Tlf:mob.
38 39
71 997
E-post oddlei@online.no

SNEKKER

03 Hva slags kledning er det på hytta på
Langøy og i hvilket materiale?
A

B

Harry Hansen

Osp spilekledning

Torp - Farsund

B AltRelieffkledning
i malmfuru
i mur og flisarbeid
- Mob: 950 71 427
Møskeland -i Lyngdal
C Møre Royalkledning
furu

Mob: 909 66 584

Vanse -ansatte
Mobil: 924har
80 740
04 Hvor mange
Svege Verksted?

OMLAND BYGG
v/Henry
Omland
BYGGMESTER

Arnfinn
Johnsen
A/S
Hamranveien
11
Loshavnveien 6, 4550 Farsund

Bjørn Arne Skeime: 959 74 765
Gunnar Bulæg: 957 09 109
Dan Skeime: 959 04 957

Vi bygger i Lister regionen:

A

Nitten

B

Ni

C

Elleve

A
B

Mob.: 48 11 11 71

C

SNEKKER

Lars Terje Hovden
Austad, Lyngdal
Mob.: 957 07 738

Lobben Bygg as

05 Hvor mange etasjer er det i den øverste, og hvor mange i den
nederste hytta til Jan Sanden på Lindalen?

4580 Lyngdal

Mob.: 99 49 20 08

TØMRERFIRMA

Begge har to etasjer
Postboks 9
Begge
har
en
etasje
4551
Farsund
Bjørn Arne
Skeime:
959 74 765

To i den
øverste
og
en959
i den
Geir
Østensen:
02nederste
180
Mob.:
97149534
Dan
Skeime:
959
04
957er fjernet i
06 Hvor mange lag med tapet
Kittyhuset på Feda?
A

Fire

B

Tre

C

To

JakobHægeland
Toft
Kenneth

07 Hva heter styreren i Nygård barnehage?
B
C

Diane Fredbo

A

Elar Meriloo - 4440 Tonstad,

mob: 41574825 - bygglaft@live.no - www.bygglaft.com

TØMRER
BYGGFIRMA

Rosfjord - Lyngdal
Brigadeveien
1A, Lyngdal
Dina Fredbo
Tlf:
38
34
40
63
Mob:
Tlf.: 38 34 40 53 - Mob.:900
97652
84971
696

VI TILBYR:
Handlaftede hus og hytter
Reisverk hus og hytter
Trapper inne og ute (stairman.no)
Kvalitet vinduer og dører
Tretjære og linolje produkter
ALT MED GODE PRISER!!!

Marilyn Fredbo

BYGGFIRMA

Rolf Verdal
4580 Lyngdal
Telefon: 38 34 36 11
Mobil: 90 69 61 45
Størrelse:
56x34mm
Vanse - Mobil:
924 80 740

08 Hvilke varer dekkes av Prismatch-ordningen hos Montér?
John Tore Bonnevie
Prosjektleder
Avd: Lyngdal
MURMESTER
Mob.: 98259660

Arnt Kristensen
Nye Monodveien 16c
SKADE

Solheiveien 9, Lyngdal

4580 Lyngdal

45 784
Vi er der nårMob.: 908 jtb@froilandbygg.no
www.froilandbygg.no
du trenger oss!

Tømrer
Arnt Pettersen as
Vi utfører byggeoppdrag i lister regionen
www.mester-lyngdal.no
Tlf 91 14 88 99

SKADE

A

Maling og maleutstyr hos konkurrerende byggevarehus

B

Identiske produkter på maling og beis, ute og inne

C

Billigmaling BYGGMESTER
og -beis hos konkurrerende byggevarehus

Arnfinn Johnsen A/S

09 Hva slags vinduskarmer er det på Husefjell
hos familien
Foss?
Loshavnveien
6, 4550 Farsund
A

Vinduskarmer
av 99
tre49 20 08
Mob.:

B

Vinduskarmer av plast

C

Aluminiumsbelagte vinduskarmer

10 Hvilken tittel har Heiner Schact?
TØMRER

JakobTØMRER
Toft AS

KJELL
HÅKON
Rosfjord - Lyngdal
Tlf: 38 34 40 63 - Mob: 900 52 971
ÅSEMOEN
Seland, 4440 Tonstad
k-haaaa@online.no - mob.: 99309016

A

Tømrer

B

Snekker

C

Byggmester SNEKKER

Lars Terje Hovden

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

BYGGFIRMA

Kenneth Hægeland

Austad, Lyngdal

Brigadeveien 1A, Lyngdal

Mob.: 957 07 738

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

SEND INN:

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

MURMESTER

Arnt Kristensen
Solheiveien 9, Lyngdal
Mob.: 908 45 784

Tlf.nr.:…………………………………

E-post:……………………………………
BYGGMESTER
SENDES: 						SVARFRIST:
Montèr Lyngdal, Postboks 130				 Loshavnveien
1. august
2018
6, 4550 Farsund
4575 Lyngdal
Mob.: 99 49 20 08

Arnfinn Johnsen A/S

SIDE • 20

www.kvavikposten.no2018

Større tumleplass for alle
29 år etter at Nygård barnehage ble bygget,
var det påkrevet med mer plass og oppgradering
av gammel bygningsmasse. Når hele jobben er
ferdig, står barnehagen med tre avdelinger og
godt med plass.

Nygård Barnehage i Lyngdal har fått et kraftig ansiktsløft og masse plass

Tekst og foto:
Kari Mørk
- Totalt har vi da tre avdelinger med
plass til 75 «store» barn i aldersgruppen
tre til seks år, og 39 av de minste fra ett til
tre år, forteller styrer Diane Fredbo. –
Barnehagedekningen i Lyngdal er god, men
det er litt venteliste for de aller minste.
- Det var arkitektforeningen Fortunen i
Bergen som vant anbudskonkurransen,
forklarer Frode Hansen fra byggmesterfirma Thor Magne Hansen & Sønn, som har
hele jobben med utbygginga.
- De hadde egne kriterier for utformingen, og det innebar blant annet at det er
mange skrå vegger. Det gir selvsagt merarbeid, men det tar seg veldig bra ut.
I nybygget er det rom med store, gode
vinduer som gir godt lys også inne. En del
artige detaljer er det også, som blant annet
at vinduene på den ene veggen går helt fra

tak til gulv, samtidig som det finnes små
vinduer i ulik høyde litt lengre inne i
samme rom.
- Vi flytta inn her i april, og har ikke
bodd oss riktig inn enda, sier Diane. – Men
det er ting vi er spesielt fornøyde med i
dette nybygget, blant annet ventilert vognskur der de minste kan få middagsluren sin
i behagelig temperatur. Dessuten har vi fått
to mindre bygninger – en i hver ende av
området – som vi etter hvert skal bruke
som uteskur til leker, snekkerbu, sesongutstyr og så videre. Den ene enden er satt av
til avfall.
Utvendig er området mellom det gamle
bygget og det nye åpent og solrikt. En god
tumleplass for barna.
- Her utenfor i gården la vi spesielt vekt
på tribuneløsningen og rampa opp til den,
forklarer Frode.
Store vinduer gir mye godt lys

Gavlveggen på nybygget med de store vinduene. Uteområdene er også anlagt av Byggmester T.M. Hansen & Sønn

Med morsomt resultat har arkitektene lekt seg med størrelse og plassering av vinduene

2 0 1 8 						

www.kvavikposten.no

SIDE • 21

- Ingenting utomhus var med i planen vi
fikk fra arkitektene, men vi har lagt belegningsstein og vi har sådd plener som en
del av det arealet barna har å leke på.
Dette er gjort i samarbeid med barnehagen.
Men det er ikke bare nybygg på Nygård
Barnehage.
- Den gamle bygningsmassen blir totalrenovert. Vi har skifta ut gulv, vegger, vinduer, dører, ventilasjon og lys. Stor jobb
det også. Vi begynte med dette i september i fjor, og har fremdeles den andre
fløyen i nybygget som ikke er ferdig ennå.
Vi har hatt fire mann på jobben hele tida,
avslutter en fornøyd Frode Hansen.

Byggmester Frode
Hansen og styrer
Diane Fredbo er
godt fornøyd med
utbyggingen

Det er lagt vekt på rampa og
tribunen på nybygget.
Her er det god plass til ungene
både i lekeområdet og inne

Å starte en
bedrift gir helt
fantastiske
ringvirkninger.
Se hva din bedrift bidrar med i samfunnet
på dnb.no/ringvirkninger
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«Kongen på haugen»

Byggmester Henning Lobben benevner denne som "Designgarasje", og det er beskrivende

Han kan nesten kalle seg det, Thyge Reisvåg, for han og
kona har bodd helt på toppen på Engøy i Farsund i mer
en førti år. Som pensjonist har han fått tid til diverse
prosjekter i hus og hage.
Tekst og foto: Kari Mørk
- Jeg kaller meg håndlanger, jeg, sier han
og ler litt. – Jeg liker godt å jobbe sammen
med Henning, her, og vi går godt sammen
og har fine dager.
Henning Lobben smiler godslig tilbake
og nikker.
- Byggherre og håndlanger. Det er en
god kombinasjon, ja.
Disse to har bygget en moderne garasje, enda høyere opp enn huset til Thyge
ligger, så det må være absolutt høyeste
punkt på øya.
- Vi kaller det en design-garasje, sier
Henning og henviser til at bygget er lite

tradisjonelt som garasje. Vi begynte i april,
så vi er fornøyd med framdriften. Etter at
Lindland hadde gravd ut og FA Betong var
ferdig med sitt gikk vi i gang, og har holdt
på i jevnt tempo siden.

ner fra fronten til bakkanten. Det er tegnet
av Gunnar Skjeldsøy i Stiv Kuling, og tilpasset litt av Henning Lobben.
- Det var ikke noe problem med tillatelsen. Å bygge litt lavere på en sånn topp
som her er sjelden noe problem for kommunen å godkjenne, sier Henning.
- Jeg har til og med stort vindu med
utsikt her, kommenterer Thyge og viser
storslått utsikt fra den romslige, doble
garasjen. - Foreløpig mangler portene, men

de skal også kles med malmfuru for å få et
helhetlig uttrykk med resten av bygget.
Inngangsdørene også.
- Vedlikeholdsfritt, sier Henning.
- Han sier det holder mi tid, men det
sier han jo om alt, så jeg vet ikke riktig.
Men malmfuru blir jo riktig pen når den
gråner, så jeg er fornøyd med resultatet
både når det er nytt som nå, og når det blir
eldre, sier Thyge Reisvåg ettertenksomt,
men med glimt i øyet.

- Jeg er utrolig heldig, for jeg har trolig
verdens snilleste nabo, betror Thyge oss.
– Da jeg antydet at tomta til garasjen var
litt i snaueste laget, foreslo Tove Mikalsen
øyeblikkelig at jeg bare kunne ta det jeg
trengte av hennes tomt som grenser til
min. Etterpå byttet vi litt, og jeg ga tilbake
en del av min tomt, nederst. Gode naboer
er gull verd!
Garasjen er oppført i malmfuru, og den
har såkalt «pulttak» som er flatt, men skrå-

En garasje med stort vindu er sjelden, og gjør at bygget kan ha flere funksjoner enn bare garasje

Håndlanger og byggherre Thyge Reisvåg med byggmester Henning Lobben
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07 Media 372711

Sense

Vi gjør det
lett for deg å ha
full kontroll
Ikke vær i tvil om alle dører og vinduer
er lukket og låst. Med Gilje Sense har du
full oversikt. gilje.no
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Kvinesdal

Kvinesdal

Velkommen til en
hyggelig handel

Olaf Søgård
Avdelingsleder

Bjørn Morris Egenes
Butikk

Sang Hming Thang
Bouchung
Ann Katrin Sivertsen
Anita Meberg
Sigurd Konrad Egebø
Lager
Butikk
Butikk
Proff- / butikkselger
Lars Stian Egeland
Viktor Søgård
Jostein Wølstad
Johnny Krossli

lager

lager

lager

Sjåfør

Finn Viktor Søgård
Lager

Lars Stian Egeland
Lager

Jan Reiersen
Sjåfør/lager
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Vil du male huset på halve tiden?
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ENTEN
ELLER

inviter alt du har
av venner og familie

følg denne enkle oppskriften:

og
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nst:
egg
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det

1. Dropp stigen! Med Jordan Forlengerskaft går jobben raskere
og blir mindre belastende.
2. Mal over-og underliggende bord med utendørsrull på forlengerskaft.
Utendørsrullen dekker cirka dobbelt så mye per dypp som en pensel, og gir et
fyldigere og jevnere dekke.Etterstryk eventuellt med pensel til slutt.
3. Mal overgangen mellom over- og underligger
med en vinklet pensel på forlengerskaft.
For flere tips og råd om hvordan du maler huset på
halve tiden; Kontakt din nærmeste forhandler,
eller gå inn på www.jordan.no

Isola Powertekk
Sterke, sikre og vakre takpanner
Stort fargeutvalg i høyglans og matt.
Tilbehør i egne lakkerte Exclusive farger.

Tørre og sunne hus!

Bygg bedre, enklere
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Stort i det små

Tekst og foto: Kari Mørk
De er også Montérs glade naboer. Det
mangler verken arbeidsglede eller ting å
selge hos denne lille bedriften. I vår- og
sommerhalvåret har de til og med lange
ventelister på et antall varianter av hagemøbler. Moderne og klassiske, stoler, benker og bord.
- Vi har møbler til rasteplasser, og vi har
benker som sørlandsbenker og bryggebenker. De sistnevnte er veldig populære
blant unge som har moderne hus. Der
passer de godt inn, forteller daglig leder
Unni Skregelid Svindland. – Om vinteren
går produksjonen over til blomsterkasser
og julepynt. Det er også veldig etterspurt.
Vi utnytter kapp og ekstramaterialer til
det vi lager.
De har egen julebutikk som i tillegg til
ting av tre, kan tilby ting som er tovede
eller strikkede, og her finner du et bredt
spekter av pynt og småting. Systua er åpen
hele året.
- Det har blitt veldig populært, dette
også. Folk reiser fra byen og ut her for å
handle. Det er veldig hyggelig. Butikken er
åpen i fire timer 2-3 ganger i uka.
Hun viser fine motiver som er skåret ut
i finér, som ligner løvsagsarbeid.

- Vi bruker nesten alle typer tresorter
til de forskjellige tingene vi produserer, og
har sett at flaskeskåret tre er moderne. Du
vet, de plankene som ikke er skåret rett på
sidene, men har ujevne sider sånn som
treet er naturlig.
Svege Verksted er et kommunalt dagtilbud, og de fleste som arbeider der mestrer de fleste av oppgavene.Verkstedet har
ni ansatte og nitten arbeidere i sving. Unni
begynte i august i fjor, men mange av arbeiderne har vært der lenge.
- Vi er stolte av at vi har blitt en bedrift
med konkret produksjon som arbeiderne
våre deltar i, sier hun.
- Vårt hovedfokus hele tida er å ha en
individuell målsetting for hver av dem. Vi
har gode dager hos oss. Et godt fellesskap
der vi opplever gleden ved mestring. Jeg
har aldri opplevd et så positivt miljø før, og
så godt samarbeid. Alle drar i samme retning, og både arbeidere og ansatte setter
krav til seg selv som skal skape trivsel og
gjøre det morsomt å komme på jobb.
På plassen utenfor bedriften står det nå
hagemøbler utstilt. Noen fargerike, noen i
gammel stil og noen hypermoderne. Det
er fint å se på og å vite at materialene fra
naboen kommer så godt til nytte.
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Montér har ikke bare kunder med store
byggeprosjekter, ruvende materiallass
og fulle ordrebøker. De leverer til
privatkunder og småbedrifter også,
og en av dem er Svege Verksted på
Svegeskogen i Flekkefjord.

Hele gjengen samlet.
Unni Skregelid Svindland i midten bakerst
ANNONSE:

Lev naturlig med
interiørtre fra S Wood
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.swood.no
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I en naturlig grop ved havet på Langøy ligger en lav
hytte med flatt tak nennsomt plassert i terrenget.
Her har Tove Trovatn og Ernst Abrahamsen bygget
hyttedrømmen et steinkast fra det lille, hvite huset som
Ernst har feriert i siden han var barn.

Lekkert på Langøy
Tekst og foto: Kari Mørk
- Selvkomponert kledning i malmfuru,
sier arkitekt Erik Tveit fra Spiss Arkitektur
& Plan. – Vi kaller den relieffkledning, og
den består av beisede kledningsbord med
markert listverk imellom. Dette gir en
tydelig profil og en maritim stil.

og alle glassflatene holder hytta varm ved
hjelp av sollyset.

Hjørner og tunge løft

Utgangspunktet var at hytta skulle ligge
best mulig i terrenget og innenfor tomtens
begrensninger.
- Tove og Ernst ønsket seg flatt tak, og
at hytta skulle ligge lavt på grunn av bebyggelse bakenfor. For å få til dette ble det
laget dobbelt tak for å sikre nødvendig
helning så vann kan renne av, forklarer Erik.
- Dessuten fikk vi da god lufting, supplerer
byggmester Rune Engesæth. – Og relieffkledningen er nøye i vater rundt hele huset

Hjørnene på hytta er også av glass.
- En liten utfordring med tanke på
bæring og konstruksjon, men løsningen ble
bra, sier Rune.
- Glasset er limt sammen og hele hytta
er trykktestet for om det holder tett. Det
gjør det, og trykktesten var en kvalitetssikring. Alle materialer ble fraktet hit på
lekter, men fra brygga og opp skulle alt
bæres. De store rammene, og ikke minst
glassene til dem, var en svær jobb. Det
måtte seks mann til, forteller han.
- Rune og gjengen hans er nøye og
pliktoppfyllende, dessuten har Rune holdt
styr på og hatt ansvar for alle håndverkere,
framdrift og prosedyrer, kommenterer
Ernst.

Inne ute og omvendt

Svevende og gulvfast

Tanken bak

Ønsket fra hytteeierne var at skillet
mellom ute og inne skulle viskes ut. Det
har Erik og Rune klart. Det er ingen nivåforskjell mellom inne og ute. Hele fronten
av hytta består av store skyvedører med
glassfelt på begge sider. Med skyvedørene
åpne blir det totalt fire og en halv meter
åpning rett ut til den støpte plattingen på
framsiden. Rundt hele hytta er det en god
utkraging på taket, som vern mot været.
- Vi kan bruke hytta fra tidlig om våren
og strekke sesongen utover sensommeren,
forteller Ernst.
- De doble skyvedørene gjør at det er
enkelt å flytte fra ute til inne etter behag,

- Vi liker det uttrykket hytta har fått,
med rene linjer og mye lys, påpeker Tove.
- Spiletaket og gulvet med linjene som går
igjen gjennom hele hytta.
- Taket er sparklet og malt svart før vi
satte på spiler i osp med litt mellomrom
for effektens skyld og som lysabsorbent,
forteller arkitekten. - Vi valgte å la vinduer
og skyvedører være høyere enn himlingen,
sånn at det ser ut som om den svever i
lufta og gir en følelse av paviljong eller
pergola.
Eikegulvet (Chaletino) er fra Boen. Det
er limt direkte på betongen, og stavene er
litt lengre enn vanlig.

Arkitekt Erik Tveit og byggmester Rune Engesæt i god passiar i solen
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FAKTA
FAKTA:
Byggherrer:
Arkitekt:
Byggmester:
Materialberegning:
Graving:
Støp:
Tak og beslag:
Flis og puss:
VVS:
Elektrisk:
Maling:

Tove Trovatn og Ernst Abrahamsen
Erik Tveit, Spiss Arkitektur & Plan, Kristiansand
Byggfirma Rune Engesæth, Lyngdal
Geir Tønnesen, Montér Lyngdal
Arvid Birkeland, Lyngdal
FA Bygg, Lyngdal
Ytterdahl AS, Farsund
Mur og Flis Silseth, Lyngdal
Oskar Nygård, Farsund
Lister Elektro, Farsund
Maltec, Lyngdal

Hushjørne i glass gir god utsikt også til sidene

Legg merke til relieffkledningen
Gasspeisen fungerer godt som romdeler

- De er ca 2,75 meter lange og 30 centimeter brede. Betonggulvet ble først slipt
og deretter satt inn med primer. Eikegulvet
ble hellimt til betonggulvet, forteller Ernst.
Hvis man står i døråpningen, ser man at
spiletaket under utkragingen tilsvarer spilehimlingen inne.

Stramme, fine linjer gir dybde i rommet

Romdeler og utkikksplass

Gasspeisen som Ronny hos Byggfirma
Rune Engesæth har bygd, er høy og har
glass på tre kanter, slik at ilden kan sees fra
spisegruppen, utenfra og fra sofakroken.
- Den «svever» den også, i og med at
glasset går opp under peiskappen. Dessuten
fungerer den som en fin romdeler, sier
Erik.

En praktfull utsikt som de fleste bare kan drømme om

- Dette har vært et veldig interessant
oppdrag. Jeg liker når ikke alt er A4. Vi må
ha noen utfordringer, mener Rune.
Utsikten fra hytta er praktfull ut over
holmer, skjær og sjø. I og med glasshjørnene har ekteparet Abrahamsen en «utvidet utsikt».

- Jeg kan sitte i sofaen i stua og følge
med på det som skjer i bukta. På båter
som kommer og går, og hva som ellers
skjer. Det liker jeg godt. Det er ferieliv for
meg, avslutter Ernst Abrahamsen.
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To i
trapp i
sjøkanten
En bratt skråning kan
utnyttes til det maksimale.
Det er byggmester Jan
Sandens prosjekt på
Lindalen i Lindesnes, rett
etter brua ved Jåsund.
Flotte bygg i skråningen, innrammet av lange trapper

Tekst og foto: Kari Mørk
Et imponerende byggverk med to hytter innrammet med trapper ned til private
brygger, og store verandaer med gode
solforhold.
- Her var det mye arbeid med tomta
før vi kunne gå i gang. Dette har vært et
prosjekt innimellom oppdrag utenfra, forteller Jan. – Du vet, fra tid til annen tenker
en at en må sikre seg nok arbeid for lang
tid framover, sånn at en ikke risikerer å bli
stående uten noe å gjøre. Men ikke sjelden
bommer en, og får så flust opp å gjøre at
egne prosjekter får en tregere framdrift.
Men nå er begge hyttene i alle fall ferdige.

God plass med glassrekkverk
gjør at det er fin utsikt over sjøen
fra den nederste hytta

Separate

Selv om de ligger innpå hverandre, er
det to separate hytter, godt avskjermet og
med hver sin tilgang til sjøen. De er ulike
av størrelse og rominndeling, men er ellers
i samme stil.Ved vegen er det biloppstilling
til 5-6 biler.
- Jeg hadde idéen sjøl, men fikk arkitekthjelp til å tegne det ut, og Geir Tønnessen
på Montér Lyngdal har hjulpet meg med
beregninger og materiallister, og underveis
har vi diskutert materialvalgene. Jeg har
hatt fem mann i arbeid her, i tillegg til en
som jeg har leid inn ved behov.
Den øverste hytta er over to etasjer på
til sammen ca 135 kvadratmeter, pluss
boder på ca 25. I andre etasje er det en

stor og lys stue med praktfull utsikt over
sjøen. Kjøkkendelen har god plass og er
oversiktlig, med mørk kjøkkeninnredning
fra Aubo. I denne etasjen er det ett soverom med tilhørende bad. En trapp ned
finner man en tv-stue, ytterligere tre soverom og et stort bad.
- Greit sted for en barnefamilie. Ungene
kan bruke tv-stua til sine sysler for seg
selv, mens de voksne kan ha stua oppe,
kommenterer Jan.
Uteplassen er upåklagelig.Glassrekkverk
mot sjøen og tilgang til brygga.
Hytta i sjøkanten er enetasjes, har
samme stue- og kjøkkenløsning, og samme
storslåtte utsikt i et lavere perspektiv.

Byggmester Jan Sanden i Sanden Byggservice
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- Direkte tilgang til uteområdene, viser Jan. – Her kan du stå på
brygga og fiske, om du vil.
Utenfor er det både terrasse, en flekk grønt gress, og en steintrapp
som leder ned til sjøen.
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En vakker spilevegg i eik bryter
opp de slette, lyse flatene

Det er brukt mye gips i vegger innvendig, mens utvendig er det
royalimpregnert kledning og vinduer som er aluminiumsbelagt.
- Minst mulig vedlikehold. Når folk er på ferie vil de ha ferie, og ikke
bruke opp fritiden på vedlikehold, sier Jan.
Lindalen ligger 15 minutter med bil fra Lyngdal, og er vel verd en
tur og en titt. Hvis du vil sjekke litt mer informasjon om disse hyttene,
bruk linken her: https://www.facebook.com/sandenbyggservice/

God adkomst til egen bryggeplass også fra den
øverste hytta, gir samme forhold som
den nederste

Her nytes måltider med sjøutsikt

TØFT VÆR KREVER
TØFF MALING

LYS, REFLEKSJONER OG TRE
Ultramatt lakk fra Kährs minimerer refleksjoner
og forsterker både gulvets farge og trefølelse.
www.kahrs.com

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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Foto: Anette Numme

Ferie i

fjæra

Anette og Nils Edvin Numme har revet oldefars
gamle sjøbu i Birkenesbukta, og opp fra ruinene
steg et moderne bygg med båthus, bryggeplass
og rom for inntil ti personer.
Tekst og foto: Kari Mørk
- Den gamle bua var noe under de 100
kvadratmeterne som vi nå har, forteller
Nils Edvin Numme.
- Men vi har samme takvinkel, og vi har
gjenbrukt en god del fra den gamle, for
eksempel gamle steiner i borga, og de har
oldefar håndkilt. Taksteinen er den samme,
bare med supplement av nye for å få nok.
Vi passerer båtene på vei inn.
- Jeg har en som passer for fire personer til for eksempel fisketurer, og hvis vi
trenger flere leier jeg inn. Til neste år skal
jeg skaffe en båt til som skal ligge her fast,
forklarer Nils Edvin.
I enden av gangen er det en liten sjakt.
Her skal det komme en heis, sånn at sjøbua blir tilgengelig for alle.

I oppholdsrommet opp en trapp er
veggene malt dyp grønn, og det er mye
godt lys og flott utsikt over bukta som
blinker i blått utenfor.
- Det var Anette som valgte farger.
Arkitektene ville ha det lysere, men hun var
bestemt.Vi synes det har blitt veldig fint, og
at rommet har fått et maritimt preg.
- Det ble ikke for mørkt, skyter Anette
inn. – Med all den lyse bjørkefineren i
resten av rommet synes vi det gjør seg
godt å ha litt kontrast.
- Det er Anette som har stått for
rominndelingen på grunnplanet, i samarbeid med Stiv Kuling arkitekter, sier Nils
Edvin.
Videre i oppholdsrommet er kjøkkenet.
Her er det en detalj som er overraskende.
Over komfyren er det et kvadratisk felt i
metall.

Nils Edvin og Anette Numme tar
imot feriegjester i sjøbua
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Koselig å passere disse på vei
inn fra brygga

En sånn fin utsikt våkner du til

- Avtrekksviften. Vi har lagt den på veggen i stedet for å
ha den hengende fra taket. På utsiden er avtrekket bygget
inn så det ser ut som en uglekasse, sier hun og ler.
Spisestuebordet har en spesielt vakker patina og har
god plass til ti personer.
- Det spesielle er at vi har brukt golvplanker fra den
gamle sjøbua. Det er laget av Øystein Vassbø i Vassbø
Snikkarlaug. Ellers har vi hatt fokus på å dele inn rommet
på en måte som gjør at flere grupper kan ha glede av det
samtidig. På kortveggen over spisegruppen henger tv-en,
det er lagt inn fiber med mulighet for å surfe, samtidig som
sofaen står med ryggen til for å vise utsikten også her. Man
må sette seg ned for å få full nytte av den.
Sovealkoven har mange plassbygde løsninger som er
laget av snekker Sigmund Antonsen. Oppbevaringsskuffer
under skapsengene, sengeplasser med utsikt oppe i arkene
på taket, og plass under disse til enten å legge inn ekstra
madrasser eller ha et sted for barn å leke for seg selv.
- Jeg er veldig fornøyd med Nils Edvins innsats gjennom
oppfølging og byggeprosess, sier Anette.
- Og at vi har klart å beholde naustpreget i en god, åpen
løsning.
- Vi tar sikte på Airbnb på litt sikt, men foreløpig har vi
booking via et tysk selskap. Det har gått over all forventning. I år har vi muligens to uker til disposisjon for oss selv
i tillegg til de 18 som er bestilt, og vi har allerede fylt opp
åtte uker til neste år.
For den som er interessert i flere bilder og mer informasjon:
Følg lenken https://www.come2norway.com/ferienhaus/
birkenes.html
ANNONSE:

STØRST I NORGE PÅ BETONGSTEIN TIL TAK

B E TO N G TA K

Under sengene i arkene er det ekstra rom som barna kan leke i,
eller det kan legges ekstra madrasser

T E G LTA K

STÅLPANNER

U N D E RTA K

INDUSTRIVEIEN 11 • ØSTERHUS • 4879 GRIMSTAD • TLF. 37 25 88 00 •WWW.SKARPNES.COM
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Farsund

Velkommen til en
hyggelig handel

Dag Rosfjord
Avdelingsleder

Nina Kolnes
Butikk

Bjørn Breiland
Butikk

Jan Arve Salvesen
Butikk

Jorunn Åtland
Butikk

Steinar Berg
Butikk / salg byggevare

Øystein Rogn
Proffmarked

Arve Jørgensen
Lagersjef

Multistolpe?

– mange muligheter
Er du av den hendige typen som snekrer alt «fra bunnen av»?
Eller foretrekker du den litt enklere varianten? I så fall anbefaler vi
at du tar en titt på Møre Royal multistolpe fra Talgø.

PRODUKTPRESENTASJON

Multistolpe
Multistolpen er en stolpe med innfreste
spor som er tilpasset tykkelsen på terrassebord, og da kan du tre terrassebordene
ned i sporet på multistolpen og lage masse
fint til hagen på en-to-tre.
Vi nevner grillbord, urtekasse, solseng,
daybed, hagesofa, hammock, benker og
bord.
Trenger du inspirasjon? Talgø har laget
en flott brosjyre med forslag og instruksjon om hvordan du kan gjøre det. Kom og
hent i en av våre Montér byggevarehus i
Lyngdal, Farsund, Vanse, Kvinesdal eller
Flekkefjord. Se bilder her, hent katalogen,
og kom i gang.

Dette er gøy!
Leverandør av
Multistolpen er Talgø

Jon Lundetræ
Lager

Kim Bekkevik
Lager

Alf Oseassen
Sjåfør

2 0 1 8 						
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Mange løsninger å velge mellom
Montérgruppen har en rekke produkter for kjøkken, bad,
garderobe og vaskerom. Kaia Roal og Anette Sunde
viser her noen eksempler på kjøkken og vaskerom.

PRODUKTPRESENTASJON
Aubo kjøkken og vaskerom

Kaia:

- Ja, vi har mange ulike kjøkkenmodeller å
vise. Nå er det moderne med mørke,
kanskje svarte kjøkken, men vi har hvite
og vi har kjøkken som har overflate lik
børstet eik, som her i «Yellowstone eik»,
viser Kaia Roal hos Montér Lyngdal. – I
tillegg kan vi tilby knotter, håndtak og
benkeplater i et bredt spekter der alle
burde finne noe som faller i smak. Aubo
reklamerer med begrep som «Rått og
solid» og «Fascinasjon av naturen og
bærekraftige jord-til-bord-prinsipper». Jeg
er enig. I tillegg er kjøkkenet slitesterkt.
Men dette er jo bare ett eksempel av
mange. Kom innom og få inspirasjon, oppfordrer hun.

Anette:

Anette Sunde, også hos Montér Lyngdal, har lyst til å vise fram nytt for vaskerom.
- Dette heter «Wave Svart» og har mange funksjoner. De fleste vil vel være fornøyde med å få vaskemaskin og tørketrommel opp fra gulvet, og kanskje også for å kunne trekke ut en liten «skuff» som
inneholder et praktisk strykebrett. Praktisk at det ikke trenger å stå i veien. Rikelig med skapplass til
vaskemidler og hva man ellers ønsker å oppbevare på vaskerommet, finnes det også løsninger på. Ryddig
og ordentlig, og ikke mere kaos. Det finnes skyvedører sånn at du kan skjule maskinene også, hvis du vil
ha et enda mere ryddig uttrykk.Vi har vaskeromsmøbler i flere farger og utforminger, jeg vil også oppfordre deg til å stikke innom for en vaskeromsprat, sier Anette.
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Weber VentiGuard
Weber VentiGuard
et hurtig og
kostnadseffektivt
alternativ.
PRODUKTPRESENTASJON
Weber VentiGuard
VentiGuard er et fasadesystem basert på prinsippet
om to-trinns tetting og er svært godt egnet i norsk
klima. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen,
og en tiltalende og estetisk overflate. Weber
VentiGuard kan benyttes på alle typer bygninger i
hele Norge.

Løsningsfordeler ved bruk av VentiGuard:

Ventilert/to-trinns tetting med mineralsk overflate
Robust, enkel og slank konstruksjon
Fleksibel konstruksjon tillater spennende geometri
Eksklusiv løsning i kombinasjon med etterisolering

Weber

Weber VentiGuard Extreme
er Webers mest robuste fasadesystem

Løsningsfordeler ved bruk av Ventiguard Extreme:
Trykkimpregnerte trelekter eller stållekter
Vindsperre
Fasadeplate: Aquapanel Outdoor 12,5 mm
Skjøtesparkel: Sparkelmasse Grå Aquapanel
Outdoor og Utvendig skjøtetape
Puss: Weber Fiberpuss-system
Sluttbehandling: Weber Sluttpuss eller maling

Vi gjør hardt arbeid lettere

MILJØPUSS SOM KNEKKER GRØNSKEN!
weber topdry render er en ferdigblandet
mineralsk sluttpuss som er meget dampdiffusjonsåpen og har lavt vannopptak.
weber topdry render gir en rask uttørking av
underlaget hvilket reduserer risikoen for
påvekst av av sopp, alger og mose i overflaten. Innholder ikke utvaskbare biocider.

KOMPLETT FASADESYSTEM FOR NORSK
KLIMA
weber VentiGuard er et fasadesystem basert
på prinsippet om to-trinns tetting. Systemet
er svært godt egnet i norsk klima, og i kombinasjon med en pusset overflate oppnår man
en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en
tiltalende og estetisk overflate.
weber VentiGuard kan benyttes på alle typer
bygninger i hele Norge.

weber-norge.no

2 0 1 8 						

www.kvavikposten.no

For folk og fe

SIDE • 35
Det flotte langhuset på Østhassel. Legg merke til
arkene på taket. De to midtre til oppholdsrom,
de øvrige er soveplasser

Like i sjøkanten på
Østhassel på Lista ligger
et langt, grått bygg. Det er
tydelig at kledningen har
begynt på en prosess der
treverket skal gråne, og
bygget faller godt inn
blant annen bebyggelse i
området.
Tekst og foto: Kari Mørk
- Dette er et såkalt langhus, forklarer
bonde og byggherre Knut Olaf Reiersen.
Tidligere sto det et gammelt skur her som
fungerte som sommerfjøs. Jeg kom i dialog
med Trond Rafoss, representant for
Sørnorsk kystkultur, og som på det tidspunktet holdt på med et prosjekt med
kyststien som kommer inn omtrent ved
langhuset. Vi snakket om muligheten for å
oppføre et bygg som kunne knyttes til den.
Den første idéen ble til i 2012, Stiv Kuling
arkitekter ble kontaktet, og i fjor begynte
vi utleie.
Å oppføre noen som helst form for
bygg med vernesonen i mønet kan være
en utfordring med tanke på regelverk, løsninger og planer.
- Dette er et viktig verneområde, forteller sivilarkitekt Jan Gunnar Skjeldsøy fra
Stiv Kuling arkitekter i Farsund. Denne
godkjenningen er et særtilfelle, og med
visse kriterier som skulle oppfylles. Fjøset
skulle beholdes, og bygget skulle inneha
rom til bruk for allmennheten, blant annet.
Vi har hatt en god dialog med fylket, men
det har likevel vært en lang prosess på
grunn av alle hensyn som skulle tas.
Da alt var på plass, kunne byggmester
Øyvind Leirvik i Leirvik-bygg starte sin del
av arbeidet.
- Dette er et grønt bygg. Det krever litt
andre løsninger, sier sivilarkitekt Anders Eik
Pilskog. - Vi har brukt Hunton trefiberisolering og dampbrems, slik at huset puster.
- Siden bygget ligger så nært sjøen,
måtte vi bygge så tett som en båt. Vi har
vært to mann på jobben, pluss Knut Olaf
som har tatt godt i og hjulpet mye. Han
har vært veldig bevist på hva han vil ha, og
har stått på her ved siden av full jobb som
gårdbruker, supplerer Øyvind Leirvik.
Huset består nå av to leiligheter, et
«offentlig» rom, og et fjøs.

- Løsningen er nesten som i gamle
dager, sier Jan Gunnar. Den er utformet
som et driftsbygg og skal tåle slitasje.
Boligdel og fjøs ligger tett og deler på
varme og materialer. Leilighetene har
totalt 18 sengeplasser, og standarden er
nøktern, men veldig bra, også med tanke
på hva man får ved å se ut vinduene.
Kledningen er i furu kjerneved, og den
skal gråne for å bli mest mulig stedstilpassa og likt eksisterende bygg i området.
Det er fibersementplater på taket, og alle
beslag og karmer er tekket med aluminium. Det er også plantet et eiketre som
saltsvies over tid og blir enda et typisk
«Lista-tre». Slike ting er viktig for markedsføringen, legger han til.
I enden nærmest sjøen er det et stort,
lyst rom som er ment som møteplass for
folk med ulike sjørelaterte interesser. Kitere,
fugleinteresserte, surfere og så videre.
- Men det er fint for familiesamlinger
også, mener Knut Olaf, - eller jobbsamlinger. Sengeplassene er fordelt over to leiligheter, der den ene har en sovesal som
strekker seg gjennom etasjen over fjøset.
Vi har sett at barna liker å være med og
stelle dyra.
Et av kravene for oppføring av bygget,
var at det skulle ha et rom offentlig tilgjengelig.
- Dette allrommet holdes åpent lørdag
og søndag, pluss i skoleferiene, og da blir
det låst inn til leilighetene. Det leies også
ut til møter og samlinger.
Dette ser ut som en driftsbygning, og
delvis er det altså tilfellet. I den bakre
enden er det to store skyvedører på langsiden, og utgang i kortenden. Her står
Dagros og Litago og alle kyra og gumler
for og titter på utsikten.
- Det er lagt inn god luktsperre, så det
er ingen fjøslukt verken i leilighetene eller
allrommet. Fjøset er omtrent 90 kvadratmeter stort, sier Øyvind Leirvik.

Fra venstre: Byggherre Knut Olaf Reiersen, sivilarkitekt Anders Eik Pilskog, sivilarkitekt Jan Gunnar Skjeldsøy
og byggmester Øyvind Leirvik

Skillet mellom de to leilighetene. Furu kjerneved gråner vakkert med tid og vær

Storslagen utsikt

Denne gangen har Stiv Kuling arkitekter
tegnet for tre arter: Folk, fe, og sandsvaler.
Sistnevnte holder til i hus av stålrør som
er montert i fjøsgavlen, og det er god aktivitet ut og inn av «hotellrørene».

Vil du se flere bilder?

Kjøkkenet i den ene leiligheten. Legg merke til
vindeltrappa opp til hemsen. Samme løsning i den
andre leiligheten

Dagros, Litago og de andre kyra har ikke noen
grunn til å klage på utsikten fra fjøset

Bruk linken
www.thelonghouseatlista.com
www.stivkuling.no
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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,-

2490,-

7990,-

Inkl. rutsjebane 2,3 m.

Klassisk laftet lekehus med god takhøyde. Ubehandlet.

LEKESTATIV RKC MAX

LEKEHUS PINOCCHIO 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 2018, 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

