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SLIK DU VIL HA DET
DIN BYGGMESTER OG TOTALENTREPRENØR I MANDAL

Skal du bygge nytt, komplett hus? Eller kanskje du 
trenger hjelp til oppussing eller restaurering av hus 
eller hytte? Da kan vi i Bolighus AS tilby profesjonelt 
håndverk til meget konkurransedyktige priser. Ved  
større prosjekt stiller vi som total entreprenør, slik at 
du som byggherre kun trenger å forholde deg til oss. 
Alle våre medarbeidere er dyktige håndverkere, og vi 
tar oppdrag både for private og bedrifter.

Hos Bolighus AS treffer du erfarne håndverkere som  
leverer håndverk av høy kvalitet. Snakk med oss om både 
små og store byggmesteroppdrag, fra bygging av nye,  
komplette hus til oppussingen av kjøkkenet. Vi påtar oss:

> Tømrerarbeid
> Restaurering
> Byggrenovasjon
> Påbygg
> Oppussing
> Spesialtilpasninger

Når du velger byggmestertjenester fra oss kan du være 
trygg på at vi leverer høy kvalitet på både materialer og 
arbeid. Like betryggende er det også å vite at vi leverer til 
avtalt tid og til avtalt pris. 

Vi er et mesterfirma som både har profesjonelle fagarbeidere 
og samtidig driver opplæring av lærlinger innen byggfag. 
De vil gjøre sitt ytterste for at din idé blir til virkelighet, og 
at du får et resultat som varer. 

En god håndverker kjenner sine materialer og sine verktøy. 
Vi kan hjelpe til allerede i planleggingsfasen, slik at du får 
det beste resultatet hver gang. Vi vil anbefale materialer  
etter hvilke bruksområder de får, og som oftest har du  
mange valgmuligheter. 

Snakk med oss om alle dine prosjekter, og vi vil med glede 
komme med gode råd og et godt pristilbud! 

Adresse Ospelunden 17, 4513 Mandal | Tlf 46 41 40 55 | Email inge.bolighus@gmail.com | Web www.bolighus-mandal.no
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Adr Ospelunden 17, 4513 Mandal  
Tlf 46 41 40 55 

Mail inge.bolighus@gmail.com 
Web www.bolighus-mandal.no

T: 95 73 95 29 A: Gismerøyv. 89, 4515 Mandal

www.lategne.no

TRELAST OG BYGGEVARER
TIL PROFFMARKEDET

MANDAL
Doneheia 100, 4516 Mandal

Telefon: 38 26 76 00
www.neumann.no

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

www.trapperingen.no

Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

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

www.konstruktiv.no

SLIK DU VIL HA DET
DIN BYGGMESTER I MANDAL

Skal du bygge nytt hus? Eller kanskje du trenger hjelp 
til oppussing eller restaurering av hus eller hytte? Da 
kan vi i Bolighus AS tilby profesjonelt håndverk til  
meget konkurransedyktige priser. Alle våre medarbeidere 
er dyktige håndverkere, og vi tar oppdrag både for 
private og bedrifter.

Hos Bolighus AS treffer du erfarne håndverkere som  
leverer håndverk av høy kvalitet. Snakk med oss om både 
små og store byggmesteroppdrag, fra bygging av nye hus 
til oppussingen av kjøkkenet. Vi påtar oss:

> Tømrerarbeid
> Restaurering
> Byggrenovasjon
> Påbygg
> Oppussing
> Spesialtilpasninger

Når du velger byggmestertjenester fra oss kan du være 
trygg på at vi leverer høy kvalitet på både materialer og 
arbeid. Like betryggende er det også å vite at vi leverer til 
avtalt tid og til avtalt pris. 

Vi er et mesterfirma som både har profesjonelle fagarbeidere 
og samtidig driver opplæring av lærlinger innen byggfag. 
De vil gjøre sitt ytterste for at din idé blir til virkelighet, og 
at du får et resultat som varer. 

En god håndverker kjenner sine materialer og sine verktøy. 
Vi kan hjelpe til allerede i planleggingsfasen, slik at du får 
det beste resultatet hver gang. Vi vil anbefale materialer  
etter hvilke bruksområder de får, og som oftest har du  
mange valgmuligheter. 

Snakk med oss om alle dine prosjekter, og vi vil med glede 
komme med gode råd og et godt pristilbud! 
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VI BYGGER FOR DEG
BYG G M E S T E R E N  I  M A R N A D A L

Isolasjon er viktig i nye og gamle bygg.

Nyrestaurert gang i et tre hundre år gammelt hus. Detalj fra restaureringsprosjektet ; verdt å ta vare på for kommende generasjoner.

Kenneth Roland, tredje generasjons 
byggmester i Marnadal.

Kenneth Roland er så og si født og opp-
vokst i byggebransjen. Far hans, og hans 
far igjen var byggmestere i Marnadal.  
Nå driver Kenneth Byggmester Roland, som 
teller fem ansatte og har oppdragsgivere  
i hele Vest Agder. 

Byggmester Roland har mange ben å stå 
på. Ved hjelp av faste samarbeidspartnere 
kan de hjelpe deg med reparasjoner, 
tilbygg, nybygg, rørlegging, maling, elektro, 
kjøkkeninnredning og mer. Eller kanskje du 
drømmer om et arkitekttegnet hus?

Oppdragsgiverne er både private og 
kommunale. Byggmester Roland får også 
oppdrag fra Fylkeskonservatoren nå og da, 
der de restaurerer verneverdige bygg. 

Uansett om du ønsker et nytt hus i  
moderne stil eller vedlikehold av et eldre 
hus, er Byggmester Roland et trygt valg. 
Godt håndverk til en fornuftig pris er 
hovedfokuset i bedriften, og hver enkelt 
kunde blir godt ivaretatt . Alt er mulig. 

Dette huset er tegnet av arkitekt Arvid Svindland og bygget av Byggmester Roland. Ytterkledningen er Osp, 
som er et vedlikeholdsfritt treverk . Det puster, beskytter og holder seg f int år etter år.

Den hvite delen av huset er tre hundre år gammelt ,  
det er nylig restaurert og har fått et tilbygg.

Kombinasjonen av nytt og 
gammelt treverk gir huset sjel.

En bro i andre etasje markerer overgangen 
mellom den nye og gamle delen av huset .

Adresse: 4536 Bjelland | Tlf: 38 28 61 88 | Fax: 38 28 89 63 | Email : post@roland-bygg.no | Web: www.roland-bygg.no

| 
Tlf

: 9
9 3

3 7
7 5

8 |
 ww

w.k
on

str
uk

tiv.
no

STRAI.NO

Rørleggerarbeidet utføres av:

Gahre Næringspark
4521 Lindesnes

Tlf: 90 08 16 21
Email: vidar@lindesnesror.no

NYBYGG - REPARASJON - VEDLIKEHOLD 
SERVICE - VANNBÅREN VARME - VARMEPUMPE

www.lunden-snekkerverksted.no

Marnar  
 RørVi utfører  

alle typer  
rørleggerarbeid

Adr Grimestad, 4534 Marnadal
Mob 951 11 163 / Tlf 382 88 481  
Fax 382 88 442 
Mail Marnarror@gmail.com

Tlf. salgskontor: 38 28 21 40
Fabrikk: 38 28 14 40

Fax: 38 70 74 02

E-post:
firmapost@naglestadbruk.no

www.naglestadbruk.no

ALT I TAKSTOLER

våtrom · ildsted · fliselegging
skifer · mur- og betongarbeid

Vi bidrar til å gjøre Rolands bygg til kvalitetsbygg!

Vi leverer 
dokumentasjon til

Finslandsvegen 220, 4646 Finsland | Tlf: 38 18 02 26 - 913 56 110 l post@helektro.no

Adresse 4536 Bjelland   
Tlf 38 28 61 88 | Fax 38 28 89 63 

Email post@roland-bygg.no  
Web www.roland-bygg.no
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