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Vi TOK jobben!

Kontakt oss på tlf.:

- Geir - - Edvin -
906 47 337 / 915 86 369
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Vi er stolte over å kunne hjelpe 
kundene med smarte og fornuftige idéer, gi 
gode råd basert på kunnskap og erfaring, og 
for å skreddersy løsninger etter dine ønsker, 
budsjett og behov.

Som kunde skal du ha en god opplevelse fra  
første møtet med oss og til prosjektet er ferdig. 
Og like viktig: Du skal være fornøyd med det vi 
leverte. Vi står til din tjeneste enten du ønsker 
rehabilitering eller tilbygg på et eksisterende 
bygg, eller om du ønsker vår hjelp til et helt nytt 
prosjekt. Noen ganger ønsker kunden å være 
tett på prosjektet og å være en del av teamet. 
Det synes vi er både hyggelig og positivt. Og vi 
skal sørge for at du blir fornøyd. 

Andre ønsker å ha minst mulig å gjøre med 
selve prosjektet underveis. I alle tilfeller sørger vi 
for at alle dine interesser er ivaretatt. Vi sørger 
for at du blir fornøyd med både oss og våre 
samarbeidspartnere. Du skal velge det beste 
når du velger ditt snekkerteam. På samme måte 
som vi har funnet de beste da vi lette etter  
dyktige samarbeidspartnere innenfor blant 
annet VVS og elektro. 
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...vi tar jobben!
Byggeleder Edvin Opstad og byggmester Geir Johnsen står klare til å starte på ditt prosjekt!
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- rehabilitering
- ombygging
- påbygging
- etterisolering
- takskift
- vindusskift
- oppussing
- utemiljø
- planlegging
- totalpakker

Vi utfører  
alt innen:

Vi sørger for at nye tilbygg viderefører husets opprinnelige karakter.

Eldre hus med moderne tilbygg i original stil.

Vi skaper fine detaljer som gir både ro og helhet til bygget.

Vi leverer vindu i ønsket mål.
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TOTALLEVERANDØR AV 

BYGGEVARER
Elnesvågen    
Tlf. 71 26 63 00 

Eide 
Tlf. 71 29 97 70 

Molde 
Tlf. 71  25 08 00 

Vestnes 
Tlf. 71 18 88 20

 
 

eide-elektro.as@neasonline.no

EIDE ELEKTRO AS

902 30 636

www.eide-elektro.no 

Adr: Plutovegen 4, 6419 Molde
Tlf: 481 46 860

Mail: firma@rmyklebust.no

BLIKKENSLAGER 
R. MYKLEBUST AS

  Alt av beslag på vegger og tak, 
skifting av pipehatter, luftehatter, 

takrenner og gesimser.

Regnskap

Hos ØkonomiBistand Regnskap får dere alltid 
prioritet og rask respons på alle henvendelser. 

Du finner oss i Sandveien 9 i Molde. Vi er et 
moderne regnskapskontor - tilpasset alle kunder.

byra@okonomibistand.no | +47 977 59 234 

Noresund | Modum | Oslo | Konsberg | Batnfjordsøra | Lierne | Steinkjer | Snåsa | Telemark | Molde

BETONG  
& 

FORSKALING

Anders Ugelstad
Einsetvegen 18, 6490 Eide

Tlf 975 41 500

Vi utfører service og  
nyinnstallasjon innen

→ BOLIGER  
→ INDUSTRI 

→ NÆRINGSBYGG

T: 71 25 44 50       

 E: holm-elektro@holm-elektro.no

DIN LOKALE  
GLASSMESTER 

www.moldeglasservice.no

A: Amtmann Leths gt. 21 , Molde
T: 71 25 25 68
M: lth@moldeglasservice.no

VÅRE PRODUKTER

» Rekkverk
» Vinterhager
» Energiglass
» Vinduer & dører
» Speil
» Markiser og screen
- vi leverer & monterer!

tlf 971 71 266
epost stig@malerv.no

www.malerv.no

Mathisen VVS

Årøsetervegen 35, Molde
E: oddarve@mathisenvvs.no

T: 994 16 121
Besøk vår nettbutikk: rorkjop.no

Alt innen  
bad & VVS

SNEKKER-TEAM AS
Årøsetervegen 35, 6429 Molde

www.snekker-team.no

Ved vårt kontor i 
Årøsetervegen 35 har vi 
en egen teknisk avdeling. 
Vår dyktige prosjektleder 
Tor Martin  Nilsen  bistår 

de som ønsker med tegning, salg, prosjektering, 
byggekontroll så vel som den daglige oppfølgingen av 
byggeprosjektet. Tor Martin har teknisk fagskole og full 
oversikt over til enhver tids gjeldene regler og forskrifter. 
 
Å søke byggetillatelse fra kommunen er kanskje ikke 
den morsomste delen av et byggeprosjekt. Du kan trygt 
overlate den prosessen til oss i Snekker-Team®. I tillegg 
tar vi oss gjerne av søknader om sentral godkjenning for 
næringsaktører.

Ta kontakt i dag på mobil 971 95 096.

La Tor Martin hjelpe deg med å realisere byggedrømmen! 

Full  
kontroll

Vi TOK jobben!

Kontakt oss på tlf.:

- Geir - - Edvin -
906 47 337 / 915 86 369
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SNEKKER-TEAM AS
Årøsetervegen 35, 6429 Molde
www.snekker-team.no

Åpningstider:  
mandag-fredag  
09:00-16:00

Har du planer om å sette opp eller renovere et eksisterende bygg? Ta kontakt for en gratis befaring. Vi tar også i mot tilbud på e-post, og vil 
kontakte deg så snart vi har satt oss inn i dine ønsker. Du kan selvsagt også bare ringe en av oss. Vi står klare til å starte på ditt prosjekt!  

Byggmester Geir Johnsen mob 906 47 337 / Byggeleder Edvin Opstad mob 915 86 369 / Prosjektleder Tor Martin Nilsen mob  971 95 096

post@snekker-team.no

Vi TOK jobben!

Kontakt oss på tlf.:

- Geir - - Edvin -
906 47 337 / 915 86 369


