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DYKTIGE ARBEIDERE OG 
SAMARBEIDSPARTNERE
Hansen Bygg ble etablert i 2001 av Erik Hansen og vi har siden den 
gang hatt stor økning og blitt en solid bedrift med godt over 18 ansatte. 
Eier og daglig leder Erik Hansen tok fagbrevet sitt i 1986 og drev som 
selvstendig næringsdrivende frem til 2001 før han etablerte Hansen 
Bygg AS. 

Bedriften har et høyt fokus på kvalitet, dermed har vi opparbeidet oss et 
godt renommé, og er i dag godt kjent i Farsund og omeng som dyktige 
og pålitelige håndverkere. 

Vi bruker anerkjente og dyktige samarbeidspartnere, som til enhver 
tid leverer meget gode sluttprodukter. På den måten er vi trygge på 
at vi sammen kan levere optimale resultater, og at du som kunde blir 
fornøyd. 

De ansatte består av faglærte tømrere og snekkere, en byggingeniør og 
en murer/flislegger. Vi er svært opptatt av å ta vare på og videreføre 
norske byggetradisjoner. Vi er derfor godkjent lærebedrift, og har til 
enhver tid dyktige og lærevillige lærlinger i bedriften. 



Med fokus på høy kvalitet og gjennomtenkte totalløsninger ivaretar vi 
alt fra større totalentrepriser, til mindre forefallende arbeid. Vi har ek-
spertisen og samarbeidspartnere til å håndtere store hovedentrepriser, 
men kan selvfølgelig også trå til som underleverandør. I ethvert tilfelle 
leverer vi ekte, tradisjonelt håndverk innenfor lovte tidsfrister og avtal-
te kostnadsrammer. 

Hos oss er alle kunder like viktig. Som kunde kan du være trygg på at vi 
alltid vil gå det lille ekstra for å levere perfekt resultat. Vi lytter til deg 
for å best mulig kunne oppnå det du drømmer om, og kommer gjerne 
med konstruktive og kreative forslag.

ARKITEKTJOBBER

I samarbeid med dyktige arkitekter kan vi forme og utvikle din bolig-
drøm fra strek til virkelighet. På denne måten blir det lettere for deg 
å ta del i prosessen slik at den visuelt tar form. Å planlegge et nybygg 
er krevende, men også spennende. Dine idéer og ønsker blir verdsatt 
gjennom hele prosessen. 

Det er viktig for oss at ditt oppdrag blir tatt hånd om av håndverkere 
som har den kunnskapen og evnen til å utføre ditt prosjekt med respekt 
for dine forventninger. Vi har egen byggingeniør som kan ta seg av hele 
prosessen med byggesøknad og koordinering med kommune/myndig-
heter. Vi kan enten gjøre hele jobben for deg, eller vi kan hjelpe deg 
med utforming og veiledning dersom du vil gjøre det selv.

GARANTERT ET
FLOTT RESULTAT



VÅTROM OG VVS

Vi kan også påta oss ansvar for hele fremdriften og samordning for hele arbeidet. Det betyr blant annet 
at vi tar ansvar for at håndverkere kommer når de skal, og at det blir levert en jobb med god faglig 
standard til prisen som er avtalt! Vi har sertifiserte fagarbeidere for våtromsarbeid (BVN Byggebran-
sjens Våtromsnorm), og vi kjører et nært samarbeid med sertifiserte rørleggere og elektrikere i 
utførelse av renovering og bygging av nye baderom/våtrom. I tillegg utfører vi uavhengighetskontroll 
på lufttetthet og våtrom.

HYTTER & FRITIDSBOLIGER

Som hyttebyggere vet vi hvor viktig ditt avslapningssted er for deg. Vi har gjennom årene bygget oss 
kompetanse og erfaringer som trengs for å skape ditt ferieparadis. Fjord, fjell, by eller skjærgård, 
vi bygger etter dine ønsker og kommer gjerne med innspill. Vi ordner all logistikk vedrørende det å 
bygge på plasser utenfor allfarvei



HUS & BOLIGER

Som utbygger siden 2001 har vi erfaring og kunnskap om godt gammeldags håndverk, samtidig 
har vi klart å implementere nye teknikker. Fra restaurering av ærverdige hus til nybygg av moderne 
og teknologiske passivhus. Med det beste fra to verdener bygger vi for at det skal vare i mange 
generasjoner fremover.

Krågenes Boligfelt AS er et tomteselskap eid 50% av Hansen Bygg AS. 
Se mer info om boligområdet på baksiden!

TILBYGG - OMBYGG

Drømmer du om større stue, kjøkken eller kanskje et nytt soverom? La profesjonelle utføre jobben! 
Før du setter igang prosessen, må du få avklart om det er hindringer i reguleringsplanen for din 
eiendom med tanke på å få tillatelse fra kommunen. Her er kommunen behjelpelig. Når dette er 
avklart, starter vi med å utarbeide og sende byggesøknaden.



REHABILITERING

Ønsker du å restaurere et eldre bygg uten kompromiss på den klassiske gode gamle stilen som gir liv 
til bygget?  Vi har erfaring med å bevare eldre bygg på den mest optimale måten slik at bygget kan 
vare i mange mange år til. Ta kontakt med oss i dag for å realisere din drøm! Rehabilitering kan være 
en utfordring, en sammenkomst av nye moderne materialer og den gode gamle stilen. Vi hjelper deg 
med begge deler for at du skal beholde affeksjonen. 

NYBYGG

Drømmer du om nytt hus, hytte eller lignende? Vi har kompetansen og kunnskapen for å realisere det. 
Vi kan ta oss av byggesøknad, opparbeidelse av tomt og oppføring av nøkkelferdig bygg. Vi ordner 
og samkjører alle aktørene som skal inn under byggeprosjektet, som elektriker, rørlegger, maler og 
lignende, slik at du som kunde kan tenke på andre ting. Ønsker du å gjøre noe av jobben selv, slik som 
gulvlegging, maling og lignende lar det seg gjøre.



Vi tilbyr:
Meglertjenester ved salg av bolig
Rådgivning for privat- og bedriftskunder

Vi treffes i Sparebanken Sør’s lokaler i Kirkegaten, Farsund.

sormegleren.no sor.no

Vi har valgt å være 
til stede lokalt!
Ser du verdien i det?
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DIN LOKALE ELEKTRIKER OG RØRLEGGER 
I LISTA - FARSUND
ARBEIDET UTFØRES TIL RIKTIG TID OG AVTALT PRIS

Tlf: 38 39 33 10

post@tjorves.no

www.tjorves-tekniske.no

 Lundevågveien 3C | 4550 Farsund | Tlf.: 916 58 484
 Drangeid 2A | 4400 Flekkefjord | Tlf.: 478 22 233
 Fiboveien 2B | 4580 Lyngdal | Tlf.: 38 33 11 33
 Sommerkroveien 6A | 4515 Mandal | Tlf.: 38 26 45 00 (Rør)
 Gismerøyveien 229 | 4515 Mandal | Tlf.: 38 33 78 10 (Elektro)

Hos oss får du gode råd med på kjøpet

LISTER ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS

T: 412 09 158    E: odd@listerark.no
www.listerark.no

Vi tegner boliger for Hansen Bygg



Telefon: 38 39 63 00    www.kjellore.no
Oreveien 21, 4560 VANSE

Maling - Belegg 
- Flis

Når kvalitet teller 
913 62 336

Markeveien 59 B, 4550 Farsund 
Epost: larsen@lister.as

Tlf: 48 00 2345

malerbua-farsund.no  

Malerarbeid • Interiørbutikk

INTERIØRSPESIALISTEN

Lyngdal - Tlf. 977 60 560 portspesialisten@gmail.com

Rådgivning • Montering • Vedlikehold • Service 

Besøksadresse Røssevika, 4560 Vanse
Tlf 38 39 66 61 Mob 915 88 230

E-post post@br-thorkildsen.no
Web www.brthorkildsen.no

ASPLANVIAK.NO

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Akkurat passe store 

Store nok til å ha tyngde. 
Små nok til å bry oss.

Lyngdal | Mandal | Arendal | Kristiansand 
rsmnorge.no  

Kontakt din lokale revisor:  
Tor Egil Sådland 99 79 97 36
Mariann Adolfsen Hole 47 63 30 96
Rune Havaas 97 65 88 90 

Tlf.:38 38 97 50

Trenger du bistand
hjelper vi deg gjerne.

Fast eiendom, nabotvister, samboerkontrakter, 
testament, arv-, famile- og barnerett, mv.

VI TILBYR TJENESTER INNEN 
RENOVASJON, SEPTIK, 

SPYLING OG KAMERAKJØING

HANSEN
REPARASJON

graving og
 reparasjon
Vi utfører:

TLF: 971 88 076 
EMAIL: kjellhansen3@gmail.com

TLF:  945 05 550

Alt innen
Betong

Malmveien 1, 4735 Evje
T: 37 93 04 08 / 913 78 812

www.smeland-interior.no

Trappespesialisten
fra Setesdal

REPARASJON &
VEDLIKEHOLDSUNDE

988 99 360

KRAN      TRANSPORT      VEDLIKEHOLD• •

Mobil: 911 29 841    Telefon: 38 39 00 44     Epost: post@oskar-nygaard.no    Adresse: Sundeveien 37-39, 4550 Farsund

T: 38 38 12 90  E: knut@ytterdahlas.no
Lundevågveien 7B, 4550 Farsund   www.ytterdahlas.no

- Blikkenslager -
- Tak- og terrassetekking -

- Ventilasjon -



Krågenes boligfelt er en del av vår visjon for fremtiden. I samarbeid med Rosfjordgruppen har vi 
begynt å bygge boligdrømmen for våre kunder.
 
Det nye opparbeidede boligfeltet ligger i landlige omgivelser ved Krågenesvannet på Lunde 
i Farsund. Tomtene ligger åpent med meget gode solforhold. Kort vei til lista-strendene, 
idrettsanlegget i Alcoa- parken og med ca 4 km til Farsund sentrumskjerne gjør dette til et 
sentralt og attraktivt boligfelt. Det er opparbeidet 2 lekeplasser i boligfeltet komplett med 
apparater. Området er ferdig opparbeidet med asfalt, lys og gangfelt!

Lundevågsveien 16, 4550 Farsund
Tlf: 91 34 24 34 / 95 77 36 46
E-post: post@hansen-bygg.no
www.hansen-bygg.no

KRÅGENES BOLIGFELT

 Alle tomtene er 
regulert for bygging av 

eneboliger, inkl. frittliggende 
garasje og bod. 

Tomtenes størrelse varier fra 
400m2 til 1,2 mål. De flest er 
600-750 m2, og tomteprisene 

begynner fra kr 690,000 - 
750,000


