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Et steg i din retning

Narviga 10, 4633 Kristiansand • Tlf 906 96 465

GRATIS BEFARING 
UFORPLIKTENDE TILBUD

Med over 30 års erfaring og et 
godt tverrfaglig samarbeid, kan vi 

oppfylle din boligdrøm fra idé til 
nøkkelferdig produkt!

Svein F. Hovet startet i 2001 sitt byggefirma, etter flere år i bransjen. Omtrent 
samtidig med Svein, startet Trond L. Magnussen et byggefirma i nærheten. 
Begge firmaene drev et ANS i 5 år, før de slo seg sammen til et DA. Med 
erfaring fra hver sin side og gode, lokale omtaler, ble Byggmesterne Hovet 
og Magnussen et stabilt og anerkjent byggefirma i Kristiansand. 

I 2013 ble firmaet et AS, og etterhvert som firmaet vokste, ekspanderte også 
arbeidsmengden, og firmaet fikk flere oppdrag helt fra Mandal til Grimstad. 
Med fokus på høy kvalitet og gjennomtenkte totalløsninger ivaretas alt fra 
større totalentrepriser, til mindre forefallende arbeid. Hovet og Magnussen har 
ekspertisen og samarbeidspartnere til å håndtere store hovedentrepriser, men 
kan selvfølgelig også trå til som underleverandør.

Bildet viser til en bolig på Soloddveien, med kledning av Kebony kombinert 
med overflatebehandlet tre, og beslag med fargekode Ral 7016.
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DIN  LOKALE  ELEKTRIKER

Upigmentert Royal kledning kombinert med spilerekkverk 
i sort Royal. Det er også benyttet alubelakte vinduer 
fra Nordan, og hele bygget er innfestet med syrefaste 
linsespikere.
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Morten: 952 81 032  -  Jarle: 906 34 552  -  www.haugland-vvs.rorkjop.no

KORTREIST KVALITETSKJØKKEN 
SOM LØNNER SEG

sorlandskjokken.no

I Grimstad har vi satt opp en detaljrik bolig i 
modernistisk stil, kombinert med gammel byggteknikk. 

Byggmesterne Hovet og Magnussen har solid erfaring med å assistere 
kunder gjennom idéer, råd og individuelt tilpassede løsninger, enten du 
ønsker nybygg eller rehabilitering. Det er heller ikke tilfeldig at det er et lite 
og kompakt team; det effektiviserer og forenkler kommunikasjonen slik at 
alt blir gjennomført etter dine ønsker. Uansett hva ditt budsjett er, bygges 
det i solid og varig kvalitet.

Å bruke anerkjente og dyktige samarbeidspartnere, som til enhver tid 
leverer meget gode sluttprodukter, er noe Hovet og Magnussen setter 
høyt. På den måten kan du være trygg på at det blir levert kvalitet i alle 
ledd, at resultatene blir optimale, og at du som kunde blir fornøyd.

Svein Frode Hovet: 
Tlf: 481 30 823
sf.hovet@live.no

DYKTIGE ARBEIDERE
OG RIKTIG VALG AV 

SAMARBEIDSPARTNERE
Trond L. Magnussen: 

Tlf: 915 25 289
trond.lm@hotmail.com
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Tlf. 916 36 300
Tlf. 916 36 300

Epost: post@tgautestad.no
www.tgautestad.no

T: 99 33 77 58   E: tommy@konstruktiv.no

Likte du denne brosjyren?

www.konstruktiv.no

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe med å 
markedsføre din bedrift.

Sørlandets beste regnskapsbyrå for håndverkere, 
bare spør Hovet & Magnussen selv!

Mail: vetle@vekstra.no   Tlf: 909 509 45
www.vekstra.no


