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Sunde & Halsne Byggefirma AS ble etablert i 
2008 av Kjell Ove Sunde og Øyvind Halsne. 
Siden den gang har bedriften hatt stor økning, 
og består i dag av 10 ansatte. Bedriften er to 
ganger Gasellebedrift, som vitner om sunn 
vekst. Ved å levere høy kvalitet på jobbene, 
har bedriften opparbeidet seg et godt renommé, 
og er i dag godt kjent i Rogaland som dyktige 
og pålitelige håndverkere.

Vi bruker anerkjente og dyktige samarbeids-
partnere, som til enhver tid leverer meget gode 

sluttprodukter. På den måten er vi trygge på 
at vi sammen kan levere optimale resultater, 
og at du som kunde blir fornøyd. 

Vi er svært opptatt av å ta vare på og videre-
føre norske byggetradisjoner. Vi er derfor 
godkjent lærebedrift, og har til enhver tid 
dyktige lærlinger i bedriften. Alle våre ansatte 
har tatt fagbrevet hos oss.
Arbeidsmiljø, ansvarsfølelse og faglig 
kompetanse er de viktigste byggesteinene i 
virksomhetens kontinuerlige HMS-arbeid. 

På bakgrunn av dette er vi i Sunde & Halsne 
Byggefirma AS sikre på at alle våre ansatte 
yter sitt beste, alltid.

En av våre spesialiteter er å rehabilitere gamle 
hus og hytter, og vi er opptatt av å bevare 
sjelen i huset, samtidig som bygningen skal 
leve opp til dagens standard.
Med fokus på høy kvalitet og gjennomtenkte 
totalløsninger ivaretar vi alt fra større total-
entrepriser, til mindre forefallende arbeid. 
Vi har ekspertisen og samarbeidspartnere til 

å håndtere store hovedentrepriser, men kan 
selvfølgelig også trå til som underleverandør.
I ethvert tilfelle leverer vi ekte, tradisjonelt 
håndverk innenfor lovte tidsfrister og avtalte 
kostnadsrammer. Hos oss er alle kunder like 
viktig.

Som kunde kan du være trygg på at vi alltid vil 
gå det lille ekstra for å levere perfekt resultat. 
Vi lytter til deg for å best mulig kunne oppnå 
det du drømmer om, og kommer gjerne med 
konstruktive og kreative forslag.
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Vi i Sunde & Halsne Byggefirma AS har den nødvendige 
kompetanse for at ditt nye hus vil tilfredsstille de krav som i 
dag stilles til oppføring av nybygg og påbygg.

Også her er samarbeidet med våre faste samarbeidspartnere 
sentralt for at vi skal kunne levere et produkt vi kan stå inne for.

Hos oss i Sunde & Halsne Byggefirma AS har rehabilitering 
og restaurering av eldre bygningsmasse i alle år utgjort en 
forholdsvis stor del av våre oppdrag.

Vi utfører restaurering på en fagmessig måte som tar hensyn 
til byggets verdier og tradisjonelle særtrekk.

Gjennom vårt samarbeid med faste samarbeidspartnere i alle 
fag føler vi oss trygge på at våre kunder vil være fornøyde med 
det produktet vi leverer.

Sunde & Halsne Byggefirma AS tilbyr faglig hjelp til å utforme 
tegninger og byggesøknad som er nødvendig for å komme i 
gang med og gjennomføre ditt byggeprosjekt. 

Vi har alle godkjenninger for å utføre uavhengig kontroll av 
byggeprosjekt, for å sikre at prosjektet blir gjennomført i 
henhold til de krav som myndighetene stiller.



graving • sprenging • drenering • kloakkgrøfter • belegningstein • løing av murer • transport

ksola.maskin@lyse.net www.ksolamaskin.no tlf 48148860 | 99013159

Betongsaging  -  Meisling  -  Boring  -  Riving  •  www.leikvoll.no

Betongsaging  -  Meisling  -  Boring  -  Riving  •  www.leikvoll.no

www.leikvoll.no
Tlf: 907 54 777

• Båndtekking 
• Takrenner 
• Pipebeslag

Kobber og blikkenslager

Vi leverer og monterer Flexit 
balansert ventilasjon og 
sentralstøvsuger.

w w w . h m m a l e r s e r v i c e . n o

Vi leverer innvendige trapper 
i tre til alle typer boliger

www.hafrsfjordtre.no

TRELAST OG BYGGEVARER
TIL PROFFMARKEDET

NEUMANN BYGG AS - KUNNSKAP, TRYGGHET OG KVALITET

STAVANGER 
Varabergmyra 4-8, 4051 Sola

BRYNE 
Langmyra 3, 4344 Bryne

Telefon: 468 30 539
www.neumann.no

www.parkettoggulv.no︱tlf: 51 62 48 33

Vi utfører rørleggertjenester som;
∙ Sanitæranlegg i nybygg og påbygg.
∙ Renovering og modernisering av bad, vaskerom, teknisk rom, mm.
∙ Vannbårne varmeanlegg, varmepumper og solenergi.
∙ Leverer og installerer utendørs spa og motstrøms basseng.
∙ Små serviceoppdrag.
∙ Vi er medlem av VVS Eksperten

Rørleggerfirma Stølsvik AS
Klebersteinveien 136, 4027 Stavanger
Tlf: 51 54 63 71 Mob: 90 54 08 52
firmapost@stolsvikvvs.no - www.stolsvikvvs.no

www.stavanger-forskaling.no
Tlf: 915 12 018

Alt innen betong

www.thormeling.no • tlf: 51 73 51 30 • 4180 Kvitsøy

Våre 
samarbeidspartnere:



as

Besøksadresse:
Randabergveien 218
4027 Stavanger

Hovednummer: 965 00 202

Øyvind: 975 32 997
Kjell Ove: 483 54 229

post@sundehalsne.no

www.sundehalsne.no
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