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Byggmester
TOR ARNE LILAND as
Daleveien 17
4440 Tonstad



Rehabilitering
Byggmester Tor Arne Liland AS utfører alle former for 
rehabilitering av gamle hus og leiligheter. 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 elle bør skiftes ut.

Restaurering
Er du den stolte eier av et verneverdig hus, eller et hus du av 
egne interesser ønsker å bevare i original stand? Vi har lang 
erfaring innen rehabilitering av alle typer hus og bygninger.

Nybygg
Venter du på drømmehjemmet? Byggmester Tor Arne Liland 
AS fører opp nybygg, fra tomt til nøkkelferdig hus. Spør oss 
om en befaring av din tomt og en samtale om ditt nye hjem.

Tegning og byggesøknad
Er du usikker på hvordan du går frem når du skal begynne 
på veien mot ditt nye hus? Byggmester Tor Arne Liland AS 
kan hjelpe deg med tegninger av huset – og byggesøknad 
til kommunen.

Terrasse
Vi lager terrasser, balkonger, verandaer og altaner, samt fjerner gamle eller bygger på 
eksisterende. Når sommeren kommer er det fint å ha et sted å grille, samle venner eller 
holde middagsbesøk for familien. Vi tilbyr et komplett anbud på en altan, balkong, terrasse 
eller veranda – skreddersydd for deg som kunde.

Tak
Uten et tett tak vil huset bli ødelagt relativt fort. Det vil oppstå lekkasjer som fører til råteskader, 
og alt skadet materiell må skiftes ut. Dette er dyrt, og dekkes ikke av vanlig innboforsikring. 
Kontakt oss, og vi legger nytt tak før dette problemet oppstår.

Garasje og carport
Byggmester Tor Arne Liland AS utfører oppføring av garasje og carport, størrelse etter ønske. 
Det finnes mange spennende valgmuligheter innen garasjer, og vi sørger for å skape garasjen 
etter ditt behov og ditt ønske.

Etterisolering
Har du kalde gulv og lekke vinduer? Er det vanskelig å få varmen i huset til å vare? Dette kan 
skyldes dårlig isolasjon. Eldre boliger har ofte mangelfull isolasjon. Dette kan enkelt utbedres 
ved å etterisolere. Ved etterisolering vil du få lavere energibruk og dermed lavere strøm-
utgifter, i tillegg til et bedre inneklima og bedre komfort.

Kjøkkenmontering
Det er ikke alle som har tid eller kunnskap til å sette opp et kjøkken – det kan være avansert. 
Derfor tilbyr vi montering av kjøkkeninnredning, fra flatpakkede elementer til ferdig kjøkken, 
slik at du slipper å gjøre noe. 

Montering
Byggmester Tor Arne Liland AS monterer kjøkkeninnredning, garderober og møbler.

Byggmester Tor Arne Liland AS ble etablert som et 
enkeltpersonforetak i 1984. I 2005 ble firmaet omdannet 
til et aksjeselskap. Firmaet har i dag 2 fast ansatte, 
men totalt 12-14 årsverk basert på faste innleide. 
Vi arbeider primært sett i Sirdal og nærliggende 
kommuner, og er fleksible i forhold til oppdrag.

Byggmester Tor Arne Liland AS

Nybygg og rehabilitering

Garasje, terrasse og tak

Montering og diverse

www.jatak-jtt.no

TRELAST OG
BYGGEVARER

www.neumann.no

Tlf 51 46 58 00 · Faks 51 46 59 00
E-post: butikk@voias.no

Din proffleverandør av 
verktøy og industrirekvisita

Vi er ikke størst, men prøv oss først!
Kunde, service og kunnskap i fokus

24t

Kompetanse
• Mesterbrev, tømrer
• Sentral godkjenning
• Over 30 års erfaring



Behov for elektriker i Sirdal?

 Mail: rein@cei.no | www.cei.no

Tlf:  51 60 19 80
Mobil Sirdal: 93 46 09 55

orjangilje@gmail.com - Tlf: 988 24 254orjangilje@gmail.com - Tlf: 988 24 254

Kontor (Flekkefjord) - TLF 38 32 22 41
Avd: Sirdal               - TLF 97 68 22 41VENTILASJON

TAK • FASADE

Tlf. 51 49 19 59
Faks: 51 49 18 63
HÅNDVERKSHUSET
Gamle Sokndalsv. 38, 4372 Egersund
post@partnerblikk.no • www.partnerblikk.no

-alt i mur og flis

95 86 37 35
www.skrettingflis.no

TVEIT & TJOMLID

Vi utfører alt i graving, 
sprenging, massetransport-

levering av masser, 
også solla jord

Oftedal, 4440 Tonstad 
Mobil: 915 13 40 | E-post: post@oftnb.no

Samarbeid gir suksess
Vi i Byggmester Tor Arne Liland AS bestreber oss hele tiden 
på å levere optimalt resultat, og en viktig del for å oppnå 
dette, er riktig valg av samarbeidspartnere. I denne bro-
sjyren vil noen av dem presentere seg. Vi takker for et godt 
samarbeid gjennom flere år, og ser fram til fortsettelsen.

www.byggmesterenisirdal.no
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