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// Tømring/finsnekring
// Rehabilitering
// Muring 
// Nøkkelferdige bygg
// Vaktmestertjenester

"Vi holder avtaler fra A til Å"



L ysell Entreprenør er selskapet som 
alltid finner en løsning, uansett 
utfordring. Våre 10 ansatte er 
håndplukkede og felles for alle er at de 

har et enormt fokus og enestående fleksibilitet. 
Vi elsker faget vårt og er like opptatte av å 
tilegne oss mer kunnskap som å tenke nytt.  
 
Lysell Entreprenør har solid erfaring med å 
assistere kunder gjennom idéer, råd og individuelt 
tilpassede løsninger, enten du ønsker nybygg eller 
rehabilitering. Våre kunder får kun én kontrakt å 
forholde seg til, og kan trygt overlate koordinering 
av byggeprosessen til oss. Vi har god kontroll, og er 
like nøye med detaljene mot slutten av et prosjekt 
som ved starten. Samtidig har vi utarbeidet gode 
rutiner og systemer som vil fange opp eventuelle 
feil. Det er heller ikke tilfeldig at vi er et lite og 
kompakt team; det gjør oss effektive og forenkler 
kommunikasjonen slik at alt blir gjennomført 
etter dine ønsker. Samtidig har vi tett kontakt 
med alle våre samarbeidspartnere. Uansett hva 
ditt budsjett er, bygger vi i solid og varig kvalitet.  
 
Ingen jobb er for stor eller for liten for oss. Vi 
bygger alt fra funkishus til håndlagde rekkverk. 
Ønsker du noe utenom det vanlige, bygger vi det 
med stor entusiasme og glede.
 
Vår allsidighet bygger dine drømmer.

Kvalitetpunktlighet 
&
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Vi påtar oss både små og store 
snekkerprosjekter med like stor iver. Alt fra 
plassbygde bokhyller til håndbygde walk-in 

garderober og unike kjøkkeninnredninger. Sett oss i sving med å 
bygge spesialtilpasset innredning i boligen din, og den vil få bedre 
plass, romutnyttelse og komfort. 

Finsnekring

Lysell Entreprenør utfører gjerne 
rehabilitering av nye eller gamle hus og 
hytter, enten du ønsker en teknisk eller 

bruksmessig standardheving av hele eller deler av boligen. Vi 
utfører både innvendige og utvendige forbedringer, alt fra de 
grunnleggende behovene som å lage tette, tørre og ventilerte 
rom til de mer overfladiske forbedringene som går på boligens 
utseende. 

Rehabilitering

Uansett hva du måtte ønske av 
trekonstruksjoner i nytt eller gammelt bygg, 
ordner vi det. Vi har lang og solid kompetanse 
med ulike bindingsverk, vegger, gulv, tak og 

forskaling. Nå finnes det også flere valgmuligheter enn før når det 
kommer til varmeisolering. Kanskje du ønsker noe utradisjonelt 
og miljøvennlig? Del dine ønsker med oss, så finner vi den beste 
løsningen sammen.

Tømring
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Har du kjøpt deg tomt og 
er usikker på hvor å sette 
ned det første spadetaket? 

Overlat jobben til oss. Vi rydder tomt og graver for vei, vann, avløp, 
lekeplasser og andre uteområder. Når det er gjort tar vi gjerne 
for oss finere arbeid som montering av belegningsstein eller 
asfaltering. La oss gjerne legge ferdigplen og bygge steingjerde 
med det samme. Vi er enormt nøyaktige og forsiktige under 
gravearbeid, så ingen grunn til bekymring for skader på rør og 
ledninger. Vi har også ulike minigravere til dreneringsgrøfter og 
graving på mindre arealer. Kontakt oss i dag for uforpliktende 
tilbud eller rådgivning.

Vi opptrer gjerne som 
totalentreprenør ved ønske 
om nøkkelferdige bygg, 
og assisterer skriving av 
alle søknader til offentlige 
myndigheter. Ved hjelp av 
våre trofaste og dyktige 

samarbeidspartnere innen blant annet elektrisk, bad- og våtrom, 
maling, glass, mur, asfalt og landskapsarkitektur bygger vi din 
drømmebolig. Gir du jobben til oss kan du lene deg tilbake og 
være trygg på at du får akkurat den boligen du ønsker – til avtalt 
tid og pris.

Noen av vaktmestertjenestene vi kan 
tilby er stenging av hytter, stenging av 
vann, tømming av takrenner, åpning og 

utlufting av hytter, sjekk av lyspærer og brannvarslere, klipping av 
plen og hekk, levering og vasking av båt. Vi går faste runder hvor 
vi tar ettersyn av lysanlegg, varme, låser eller lignende. Oppstår 
det feil, varsler vi kunden og reparerer etter avtale. Her lager vi 
individuelle avtaler med hver enkelt boligeier. Vi kan også utføre 
snømåking, både av oppkjørsel og tak. Når vi måker, tar vi all snø, 
også den som må feies av trappa. Bestiller du snømåking av oss, 
trenger du ikke ta i en snøskuffe eller kost for å komme deg ut 
om morgenen. 

Vi tar vare på
din bolig

som om det er  
vår egen 

VaktmesterGrunnarbeid Nøkkel-    
ferdige  bygg
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www.kvamsglass.no

- Rekkverk     - Balkong innglassing
- Dusj glass    - Vindskjerming 
- Speil og glass   - Kjøkken splashback

Lysell Entreprenør AS
Kjærveien 2, 3179 Åsgårdstrand
www.lysellentreprenor.no

Lars Lysell
Telefon: 971 22 667
E-post: lars@lysellentreprenor.no 


