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Å bo Man skaper et 
       hjem ved å bo

En bolig er normalt en persons eller en families største 
investering i løpet av livet. Da er det viktig at boligen skaper 
trygge rammer for deres verdier. Disse rammene skal sikre 
et godt bomiljø, sunt og godt inneklima samt ha praktiske 
og funksjonelle løsninger. Boligen skal helst være tilpasset 
variasjonen i behovet for å bo igjennom et langt liv. 

Vi jobber tett opp mot kundene våre i denne viktige fasen 
med å tilpasse boligen etter deres ønsker og behov. Vi 
tilstreber å optimalisere løsninger og funksjoner, slik at 
boligen kan fungere praktisk og optimalt gjennom et langt 
løp. Funksjoner og elementer i boligen kan enten forenes og 
smeltes sammen,  de kan kamufleres eller de kan framheves 
i interiøret/eksteriøret. 

Dette er en del av prosessen man går igjennom ved utar-
beidelse av hustegninger. Muligheten for flerfunksjonelle 
løsninger er også mulig å oppnå, om dette er ønskelig, og 
nok areal er tilgjengelig.

En annen viktig ting er at man også må se til at alle myndig-
hetskrav er innfridd i boligen og arealene rundt. Dette må 
sees i sammenheng med familiens ønsker og behov. Den 
totale løsningen vil i noen tilfeller være et kompromiss 
mellom alle disse ønsker og hensyn. Vi har etter hvert lang 
erfaring med dette arbeidet, og vi har god kompetanse til å 
bistå dere i prosessen, om ønskelig. 

Dersom deres prosjekt er å utbedre eller optimalisere eksist-
erende bolig, hjelper vi også med det. Da kan vi hjelpe med 
å analysere dagens behov og utfordringer, samt å se til ny 
endret løsning enten denne innbefatter et søknadspliktig 
tiltak eller ikke. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om deres nye prosjekt.
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HJEM
En spesielt viktig ting i 

tegneprosessen er å velge riktig 
hus til riktig tomt, slik at hus og 

terreng ”smelter” sammen.

Å tegne hus i dag som tilfredsstiller alle 
krav, kan være veldig utfordrende. Denne 
utfordringen påtar vi oss med glede, og 
Hilleren Prosjektering har opparbeidet seg 
god kompetanse på søknadshåndtering i 
alle typer saker. Vi holder oss kontinuerlig 
oppdaterte på alle krav som stilles gjennom 
kursing i lovverket. En smidig saksbehandling 
er noe vi setter svært høyt. Vi ønsker å lykkes 
i enhver sak med rådgivning, og hjelpe våre 
kunder til å nå sine mål om husdrømmen. 
Dersom dere går med små eller store planer, 
så prøv oss. Vi viser dere gjerne våre kunder 
og deres flotte prosjekter. Når gode løsninger 
har stor betydning.
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Selvbyggere som ønsker skreddersøm for sitt nye hjem.
Boligeiere som ønsker rehabilitering, ombygging eller 
påbygg til eksisterende bolig. Boligeiere som ønsker å 
bygge garasje m.m.

Vi hjelper:



Straume Rør og Varme er et komplett rørleggerfi rma med 
høy kompetanse. Foruten tradisjonelle rørleggertjenester, 
satser vi spesielt på rehabilitering av røranlegg i boliger og 
leveranse av moderne vannbårne varmesystemer.

Vi har lang erfaring med varmeanlegg til boliger.  Som 
forhandler for Varmetema, tilbyr vi ferdig monterte 
varmesentraler i skap innebygd i vegg. Det gir deg 

en optimal løsning ‒ både med hensyn til estetikk og teknisk 
funksjonalitet.

Straume Rør og Varme har dyktige, motiverte medarbeidere 
med innstillingen «Yes, we can!». Det betyr at vi har som 
mål at arbeidet skal være ordentlig utført, til riktig tid og 
avtalt pris. Som kunde får du alltid rask, god oppfølging ‒ 
uansett oppdrag.

Straumegruppen AS Smålonane 2 5353 Straume Tlf: 55 50 01 00 E-post: dhb@straumegruppen.no
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Arbeidet utføres til 

riktig tid og avtalt pris!



STRAUMEGRUPPEN AS SMÅLONANE 2, 5353 STRAUME  TLF: 55500100  E-POST: POST@STRAUMEGRUPPEN.NO

BESØK OSS PÅ WWW.STRAUMEGRUPPEN.NO/ELEKTRISKE   TLF: 55500100  L IK OSS PÅ FACEBOOK
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Elektro - Automasjon - Tele-og datainstallasjon
Alle typer tjenester for private og bedrift
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Adr: Sælenveien 12, 5151 Straumsgrend
Telefon: 909 20 720 Mobil: 406 31 123 
E-mail: ronald@123ror.no www.123ror.no

- din VB-rørlegger i Bergen & omegn

123 RØR ASWWW.BALKONGENTREPRENOREN.NO

Utvendig: Aluminium
Ytterst en pulverlakkert aluminiumskonstruksjon som er en 
værbestandig, ripesikker og vedlikeholdsfri. Aluminiumsfronten 
er en fast del av vinduet og kan ikke rives av. 

I midten: Kompositt
Et moderne materiale som gir et 100% stabilt og funksjonelt vindu. 
Upåvirkelig av fuktighet. Danner også brutt kuldebro.

Innvendig: Tre
Gir interiøret den rette, lune følelsen. Spesialtørket, impregnert 
og ferdig overflatebehandlet/malt fra fabrikk.

1

2

3

3-lags vinduskonstruksjon gir overlegen kvalitet
Vedlikeholdsfritt - designet for 60 års levetid

1 2 3

TLF   99 31 22 22 

E-POST   POST@DRENGENES.NO

POSTBOKS 5, YTRE LAKSEVÅG, 5848 BERGEN

GRAVING, GRÅSTEINSMURING, GRØFTING, BORING, SPRENGNING, 
MASSETRANSPORT, VANN, KLOAKK, DRENERING, AVLØP

KUNDESERVICE: 02002/02008 (ÅPENT ALLE DAGER 07-24) 

WWW.SR-BANK.NO

Vi skal gi kraft til vekst  
og utvikling i regionen

Leirvikåsen 39 B, 5179 Godvik 
www.transportoppdrag.no

55154140

Kranbiler for små  
og store løft!
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