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Grunnarbeid med flott utsikt på Solsetra.

Pynting med kampesteiner på Solsetra er stemningsskapende. Gravemaskinfører nettopp pukket ferdig tomten.

Uleberg Maskin og Transport AS er et solid maskin-
entreprenørfirma stasjonert på Hovden øverst i Setesdal.  
I 1986 ble firmaet etablert av ingeniør Jon Uleberg, omdøpt 
1991 til Uleberg Maskin & Transport AS. 

Med over 35 års god erfaring innen sitt fag, stabilt mann-
skap, utfører UMT alt av oppdrag anlegg og transport, som 
tomter, VVA, drenering, grøfter, grunnarbeid, kommunal-
teknisk byggearbeid, sprengning, broer, transport, asfalt, 
steinmur, stier, parkeringsplasser, brøyting m.m. 

Hovden høyt og hærlig! Ligger øverst i Setesdal 850 m over 
havet med 400 innbyggere. Er du glad i fjellet, er dette 
plassen for deg. 

MASKINENTREPRENØR MED OVER 35 ÅRS ERFARING

ALT INNEN ANLEGG

Breivevegen 46, 4755 Hovden i Setesdal   |  +47 90100448   |  post@ulebergmaskin.no   |  ulebergmaskin.no   |  facebook.com/ulebergmaskin

Det er den største fjelldestinasjonen i denne delen av 
Norge. Aktiviteter og attraksjoner for hele familien, hele 
året. Ingen oppdrag er for store og ingen for små. Ditt 
behov er vårt fokus. Vi setter stor standard på service, og 
leverer alltid høy kvalitet. 

Rekkevidden vår er Hovden og omegn ned mot Valle. 
Steinen er ifra lokalt steinbrudd hvor vi knuser steinmasser 
fra sand til kult. Vi tar på oss graveprosjekter, som en rekke 
hytte -og boligfelt. Samtidig utfører vi oppdrag for private, 
som små tilbygg, parkering, vei eller tomter. 

Vinterhalvåret tar vi oss av brøyting og vedlikehold av 
maskinparken. Vi er klare til å starte på ditt prosjekt. Kontakt 
oss gjerne for en befaring og et uforpliktende tilbud.



Rensking av fjell, klargjøring til sprengning for masseknusing.Utsikten til verksted og kontorbygg i Breivevegen 46.

Arbeide på Hovden med den utsikten, er en fryd for øyet.

•  Maskingrus (0-11)
•  Maskingrus (0-32)
•  Maskinkult (0-100)
•  Pukk (12-22)
•  Sprengstein
•  Usiktet jord
•  Siktet jord
•  Fyllmasse
•  Kabelsand

•  Beltegravemaskiner (fra 3,5 til 35 tonn)
•  Hjulgravemaskiner (18 tonn)
•  Hjullastere
•  Lastebiler
•  Traktorer
•  Borerigg
•  Minidumper
•  Gaffeltruck
•  M.M.

Vi har også småsalg av masse, som grus, singel, pukk og jord.  
Vi tilbyr transport av masse til din destinasjon, men du kan komme 
med tilhenger og hente masse selv om ønskelig.

MASSEUTSALG

MASKINPARK
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19 solrike selveiertomter langs Skisentervegen 
hvor UMT gjør alt av grunnarbeid, sprengning, 
rørlegging, asfaltarbeid, VVA, stier, broer. Arbeidet 
ble utført i 2018 og hyttene bygges av Mur i Sør AS 
i ensartet stil, slik at området oppleves harmonisk.

LYKKELIA 
ØST OG NORD



SERVICE

Tomtegraving av sprengtomt i krysset til Breive og Skisentervegen.

Grunnarbeid og diverse steinmurer på Gåttestøyl.

ALPIN + LODGE
Et stort utbyggingsprosjekt bestående av restaurant, bar, utleie og leiligheter 
ved Hovden Skisenter. Vi har hatt alt grunnarbeid.

Alle medarbeiderne i Uleberg Maskin og Transport 
AS er opptatt av å levere hver dag. Her har vi lite 
utskiftning i arbeidsstokken som gjør at kompetansen 
heves i firmaet, samtidig som de ansatte ivaretas. 
Administrasjonen sikrer deg god kommunikasjon, 
mens anleggsledere med bred kompetanse sørger 
for at firmaet leverer til avtalt tid og pris. 

UMT ser verdien av å engasjere unge fagarbeidere, 
og er bevisst på samfunssansvar. Årlig tar vi inn 
lærlinger, som tilfører fersk kunnskap og ser på faget 
med friske øyne. Lærlinger kurses fra dag én i firmaets 
arbeidsmetoder og verdier. Slik blir de både trygge 
og profesjonelle medarbeidere.

| post@eikenhytter.no | Tlf.: 38 34 96 50 | Eikenveien 334, 4596 Eiken

Vi bygger din hyttedrøm!
Alle hyttemodeller fra Eiken Hytter kan tilpasses 

dine ønsker, behov og tomt. Vi produserer alle 
hytter selv og leverer over hele landet.

www.eikenhytter.no



ELEKTRIKAREN MED LANGE TRADISJONAR I SETESDAL

4755 HOVDEN TLF: 37 93 64 00 MOBIL: 90 95 50 50 E-POST: POST@HOVET.COM

Skal du byggje hytte eller hus? 
Ver trygg når du vel elektikaren som er kjent i nærmiljøet! 
Hugs at vi er tilstades også etter at hytta er ferdigbygd. 

 
Kontakt oss når du treng elektrikar!

WWW.HOVET.COM

Vi er et autorisert verksted for lette 
og tunge kjøretøy • PKK

Service for bil, bobil, traktor og MC 
Feilsøking og Diagnose • AC service 
4-hjulskontroll • Lakk og karosseri 

Bilglass • Bilbergning

Vi har døgnvakt på bergingsbiler. Ring vakttelefon 951 95 000

TLF 37 93 03 01    Verksvegen 13, 4735 Evje

Tlf: 38 14 52 10
E-post: firmapost@sormaskinswt.no

www.sormaskin.no

T: 92 02 95 81    E: post@trafikkeksperten.no

Vi holder lovpålagte kurs i 
arbeidsvarsling over hele landet.

Meld deg på idag!

www.trafikkeksperten.no

Vi utfører sakkyndig kontroll, 
service og reparasjoner av 
alle typer anleggsmaskiner.  

Vi er mobile og utfører 
oppdrag over hele Agder! 

jbohel@outlook.com

Andre Heldal
T: 48 13 06 09

Johnny Olsen 
T: 916 18 104

T: 915 61 055      E: obt@istorm.no      www.byklebygg.no

DIN LOKALE BYGGMESTER I BYKLE/HOVDEN!
Vi utfører alt innen trearbeid, mindre mur/betongarbeid, tak og takrenner, våtrom og flislegging. 

Og alt fra deler av prosjekter og koordineringer til nøkkelferdige produkter!

HOVDEN RØRLEGGERSERVICE AS

DEN LOKALE RØRLEGGEREN 
PÅ HOVDEN I MER ENN 36 ÅR!

Vi utfører sanitær- og varmeanleggarbeid
Samt utvendige grøfter

Jarle - Tlf.: 90 11 48 34
Jan-Inge - Tlf.: 91 38 33 21

4755 Hovden i Setesdal - hovdenrorleggerservice@hotmail.com

www.kartevoll.no

T: 38 11 98 88   E: post@kartevoll.no
Setesdalsveien 221, Ytre Strai 4618 Kristiansand S

Agders største oppmålingsfirma innen 
EIENDOM - BYGG - ANLEGG

Tlf: 91 56 40 16    |    E-post: te@landmaaler.no

    MUR- OG 
BETONGARBEIDER

Birkedalsvn 53, 4640 Søgne     Telefon: 958 13 000
E-post: post@vtas.no     www.vtas.no

TSTSMaskin og 
Reparasjon

T: 996 95 693
E: tore.skomedal.maskin@gmail.com 

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

Likte du denne brosjyren?

www.konstruktiv.no

Ta kontakt med oss, 
så kan vi hjelpe med å 

markedsføre din bedrift.

rolfselektro.noby@rolfselektro.no RolfsElektroAS rolfselektro38 17 92 00

GRATIS LEVERING 
HELE VEIEN TIL HOVDEN

VARENE KAN DU ENKELT BESTILLE I VÅR NETTBUTIKK!

Sjekk prisen hos Rolfs før du handler!



post@ulebergmaskin.no

www.ulebergmaskin.no

+47 90100448

Følg oss på Facebook

eller instagram

@ulebergmaskin

Breivevegen 46

4755 Hovden i Setesdal


