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VI BYGGER FOR DEG
BYG G M E S T E R E N  I  M A R N A R 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 Marnardal.

Kenneth Roland er så og si født og oppvokst i 
byggebransjen. Far hans, og hans far igjen var 
byggmestere i Marnardal. 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. 

Adresse: 4536 Bjelland | Tlf: 916 31 458 | Email: post@roland-bygg.no | Web: www.roland-bygg.no



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 fint år etter år.

Den hvite delen av huset er tre hundre år gammelt,  
det er nylig restaurert og har fått et tilbygg på 160m2.

Kombinasjonen av nytt og 
gammelt treverk gir huset sjel.

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

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

Adresse 4536 Bjelland   

Tlf 916 31 458  

Email post@roland-bygg.no  

Web www.roland-bygg.no
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Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

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

www.konstruktiv.no

www.roland-bygg.no


