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Selskapets opprinnelige navn var Olstad og Lindtveit AS, og ble opprettet av Øivind Olstad og 
Leif Lindtveit. De har drevet en solid og kvalitetsdyktig bedrift i over 30 år. I 2017 skjedde det et 
generasjonsskifte, der brødrene Ola Henrik Olstad (daglig leder) og Stian Olstad overtok
driften. Vi i Byggmester Olstad AS er opptatt av å opprettholde den gode kvaliteten og de trygge 
arbeidsplassene. 

Byggmester Olstad AS er forhandler av Mesterhus, som er en landsomfattende kjede med rundt 
150 byggmesterfirmaer. I tillegg har vi en rekke pålitelige, og nøye utvalgte samarbeidspartnere. 
På den måten er vi trygge på at vi sammen kan levere optimale resultater, og at du blir fornøyd.

Med røtter som strekker seg helt tilbake til 1985 har Byggmester Olstad 
AS opparbeidet seg et godt renommé, og utfører nå arbeid ikke bare  
i hjembygda Åmli, men også over store deler av Sørlandet.

Tlf: 959 21 021  |  ola@byggmesterolstad.no  |  Engenes 9, 4865 Åmli
www.byggmesterolstad.no
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Brødrene Ola Henrik Olstad (tv) og Stian Olstad (th)
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Hytter og fritidsboliger

Å bygge hytte er en investering i livskvalitet, og vi i Byggmester Olstad AS vet hvor viktig ditt 
avslappningssted er for deg. Vi er fleksible og klare for å skape ditt ferieparadis hvor enn du 
måtte ønske. 

Hillestadheia er blitt en stor del av vår portefølje, hvor vi har satt opp en rekke hytter med 
fornøyde hytteeiere og kvalitet i fokus. Ta kontakt for en hyggelig hytteprat!

Nybygg og tilbygg

Gjennom Mesterhus, har vi samarbeid med dyktige arkitekter, som kan tegne din boligdrøm. 
Du kan også velge mellom en rekke ferdige tegninger, som kan tilpasses et hvert behov. Når vi 
bygger ditt nybygg, er vi i dialog med deg hele veien, slik at hvert eneste ønske blir hørt. Vi tenker 
på at bygget skal vare i mange generasjoner fremover. 
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Næringsbygg

Vi har med årene påtatt oss en rekke oppdrag for bedrifter, barnehager og butikker i Åmli og 
omegn. Vi bygger garasjer, haller, kontorer, bilversteder mm. Våre samarbeidspartnere gir oss 
mulighet til å levere næringsbygg fra idé til ferdig bygg.

Rehabilitering

Rehabilitering innebærer ofte skifte av gamle vinduer, dører, gulv og kledning. Ved å foreta 
en enkel befaring, kan vi hjelpe deg å fastslå hvilke deler som eventuelt må skiftes ut. 
Og vi gjør dette med ytterst respekt for byggets sjel og historie. Vi har også hatt prosjekter 
der Kulturminnefondet / Riksantikvaren er støttespiller. Ta kontakt så kan vi være 
behjelpelige med søknad i forhold til dette.
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sor.no

Du har kanskje kjent oss hele livet
– eller så har vi nettopp blitt kjent.
Uansett – vi er der du er.

Noen som 
kjenner deg

Hans Fredrik Tangen
Finansiell rådgiver AFR
Tlf.: 38 17 07 40 
Mobil: 909 79 797
E-post: hft@sor.no

Siv Anita Austenå 
Finansiell rådgiver AFR
Tlf.: 38 17 07 37
Mobil: 913 65 149
E-post: saa@sor.no

Ellen Sofie Skansen
Finansiell rådgiver AFR
Tlf.: 38 17 06 89
Mobil: 979 94 238
E-post: ess@sor.no

Vi har utstyr som ATV og snøscooter for å kunne ta på oss oppdrag utenfor fremkommelig vei. 
Store eller små prosjekter langt inne på heia er ikke noe problem. Helikopter leies også hvis det 
skal fraktes store menger materialer. 

Vi er fleksible
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Tlf: 95750023
Mail: knut@aalandvvs.no
Adr: Engenes 3b, 4865 Åmli

www.vb.no

 Adr: Ljoslandsvegen 9, 4865 Åmli    Tlf: 477 17 843    E-post: kim@amlikran.no

• Transport av byggematerialer etc •  Massetransport
•  Utleie av lager og søppelcontainere •  Grabb m/rotator
• Lastebilkran m/23m rekkevidde •  Båttransport

Epost: g-bygg@online.no   Tlf: 37 02 55 55   Adr: Stoaveien 10, 4848 Arendal
www.grundesbyggshop.no

GRUNDES BYGGSHOP AS

Vi lagerfører 

stort utvalg av 

ytterdører og 

vinduer

TRELAST - BYGGEVARER
HØVLERI - OVERFLATEBEHANDLING

www.hasas.no
glava.no

ISOLERER
BEST

GLAVA® PROFF 34 
har vesentlig bedre 
isolasjonsevne enn 
andre standard-
produkter i markedet.

Mail: karianne@trappeverksted.no
Tlf: 37 16 98 00 | Mob: 906 30 502

www.trapperingen.no

Tlf: 900 33 416
E-post: post@trygvejensen.no

www.trygvejensen.no

• Mur, betong og pussarbeider
• Flislegging
• Gulvsparkling og støp av våtrom
• Muring av peiser - både ute og inne
• Komplette hus, hytter og industribygg

www.xl-bygg.no
Man - Fre: 07:00-18:00  Lør: 08:00-15:00

Bergemoveien 40, 4886 Grimstad      Tlf: 37 25 82 82      felles.grimstad@xl-bygg.no   
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Tlf: 959 21 021
Engenes 9, 4865 Åmli  |  ola@byggmesterolstad.no

www.byggmesterolstad.no


