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BR-bygg er lokalisert på Jæren, og har 
hele Rogaland som sitt arbeidsområde. 
Per i dag har de 6 ansatte, i tillegg til at de 
med jevne mellomrom har lærlinger. Daglig 
leder Torstein Rosland er sterkt involvert i 
alle jobbene som utføres - på den måten er 
det kort vei fra den ene til den andre, noe 
som gir mulighet for kreative innspill både 
før og underveis i byggeprosessen.

BR-bygg er et allsidig byggfirma med høy 
kompetanse og faglig kunnskap. De tilbyr 
alt fra totalentreprise - med dyktige sam-

arbeidspartnere, slik at de er sikre på at 
jobben blir utført på best mulig måte, enten 
det gjelder boligblokker, rehabilitering eller 
nytt hus - til rehabiliteringsprosjekter, 
tilbygg og småjobber. De er gjerne behjel-
pelig med søknader, og er godkjent for kl. 1 
søknad og kl. 2 utførelse.
De setter dialogen med kunden i høysetet, 
og kommer gjerne med kreative forslag og 
muligheter for å oppnå optimale løsninger. 
BR-bygg har mye erfaring på rehabilite-
ring, og har den nødvendige tyngde og 
erfaring til å komme med gode forslag.

Drømmer du om et nytt hjem eller bygg?
BR-bygg AS har kompetansen og erfa-
ringen som trengs for å tilfredsstille de 
krav som i dag stilles til oppføring av nye 
bygg. Med kreative og dyktige ansatte 
som ser detaljer og muligheter, kan du 
være trygg på at du får drømmen din 
oppfylt.
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Tekst om huset:
Totalrenovert hus 
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BR-bygg har mye erfaring som 
underleverendør til større bygge-
prosjekter, som boligblokk.
Litt mer utfyllende om deres 
oppgaver her.

Bilder - litt info om hver av pro-
sjektene.
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>> BR-bygg har lang erfaring 
med bygg, rehabilitering og 
utvikling av hytter, både på 
fastland og øy.

<< Bildene til venstre viser en 
hytte som har fått en ekstra 
etasje. 

     Bildene under viser prosessen 
med å bygge hytte uten veiforbin-
delse. Alt av materialer, grave-
maskin og container ble fraktet 
inn via lekter.
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>> Enten du ønsker å bygge 
ut huset, ny veranda eller 
vinterhage, så hjelper 
BR-bygg AS deg med gode løs-
ninger som er tilpasset huset, 
slik at det blir en god helhetlig 
løsning.

På bildet ser du en vinterhage 
som skal være i bruk hele året, 
samtidig som den fungerer som 
støydemping fra veien.



Det er vi som leverer byggevarene!

Du bygger      – Vi tar oss av resten

Optimera Sandnes / Brannstasjonsveien 21 / 4312 Sandnes / Tel: 51 60 34 00 / optimera.no / monter.no

Dyktige fagfolk
Ærlig arbeid

Vi kan alt  
innen glass - bilglass  
speil - aluminium

Se mer på www.einarknutsen.no

Blikkenslager & 
boligventilasjon

Tlf 924 40 011 // Epost post@br-aase.no
www.aase-as.no

Postboks 506 | 4349 Bryne | tlf 990 90 113
anniren@ark-1.no | besøksadresse Vesthagen 9

    Arkitekt
Ann-Iren Lindland

Fornøyde kunder er vår beste reklame!

Tlf: 51 61 18 40
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med bygg, rehabilitering og 
utvikling av hytter, både på 
fastland og øy.
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