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Kontaktpersoner 
Geir Olsen    Andreas Nordgården   Magnus Karlsen
Daglig leder    Byggeleder    Prosjektleder
go@byggmh.no   an@byggmh.no   mk@byggmh.no
Tlf. 916 57 110      Tlf. 916 57 102    Tlf 916 57 107

Byggmesteren Hønefoss AS ble 
stiftet i 2003, og har siden den 
gang levert kvalitetshåndverk til 
bedrifter, private og det offentlige 
markedet. 
Hovedkontoret vårt ligger på Kile-
moen i Hønefoss, og er en bedrift 

med 16 dedikerte ansatte; lærlin-
ger, murere, malere og tømrere, i 
tillegg til administrasjonen. 
Dette betyr stor kompetanse innen 
de fleste aktuelle områder innen 
nybygg, rehabilitering og oppus-
sing.

Vi er også en godkjent opplærings-
bedrift for tømrere. Sju stykker har 
til nå gjennomført læretiden hos 
oss og bestått svennebrev i tømrer-
faget. 

Stor kompetanse: Prosjektleder Magnus Karlsen (midten) er tredjemann i ledelsen hos Byggmesteren Hønefoss. Her sammen med daglig leder Geir Olsen (t.v.), 
og byggeleder Andreas Nordgården, på hovedkontoret som ligger på Kilemoen.

Om oss
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Vårt dyktige team

”God service er en selvfølge”.

Byggmesteren Hønefoss hoved-
mål er å yte den service kundene 
forventer innenfor avtalte ram-
mer, i tillegg til at de skal være 
en god arbeidsplass for firmaets 
ansatte. 
Som kunde skal du være trygg på 
at du møter trivelige håndverkere 

som kommuniserer godt, at du 
opplever forutsigbarhet gjennom 
prosjektet, og at alt gjøres med 
et godt og varig håndverk.

Vi ønsker til enhver tid å holde 
deg oppdatert på utviklingen 
innenfor bransjen, i tillegg til å 

rekruttere og utvikle medarbei-
dere. 
Vi er beskjeftiget med alt fra 
nye boliger og hytter, til tilbygg 
og rehabiliteringsoppdrag. Og 
vi utfører alt innen murerfaget, 
bad og andre våtrom, i tillegg til 
maleoppdrag.

Teamet: Byggmesteren Hønefoss-teamet anno 2019.
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Vi har mange års erfaring bak oss med 
store og små prosjekter, og besitter 
en solid kunnskap og kompetanse 
innen tømrerfaget. Vi er et allsidig 
tømrerfirma som påtar oss oppdrag 
for både private og næringsdrivende, 
samt offentlig viksomhet. 
Ofte kommer kundene våre med fer-
dig arkitekttegninger til nye bygg, bo-
liger eller hytter. Dersom du ikke har 
en ferdig tegning, bistår vi deg gjerne 
med dette, via vårt kontaktnettverk.
Vår tømreravdeling består for tiden av 
ti ansatte som er stolte av håndverket 
sitt. De har i tillegg til faglig kompe-
tanse, fokus på punktlighet, og utfører 

jobben i henhold til avtale. 
I tillegg bestrebes det på å gjøre sitt 
ytterste for at nettopp ditt prosjekt 
skal bli slik du ønsker, og at byggepro-
sjektet foregår problemfritt gjennom 
hele prosessen.

Her kan du få utført det meste innen:
• Nybygg og tilbygg   

Rehabilitering av boliger
• Restaurering av verneverdige 

bygninger
• Bygging av nye hytter
• Restaurering av hytter 
• Reparasjon av ulike bygg

Tømrermester: Kristian Lundberg.

Kristians beste råd
• God planlegging gjør det lettere å 

holde flyten i prosjektet underveis.
• Velg faglærte tømrere og gjerne en 

mesterbedrift, da dette viser at man 
har en utdannelse i økonomi/adminis-
trasjon innen drift av bedriften, ikke 
bare på det faglige. 

• Sjekk referanser og snakk med andre 
som har brukt håndverkeren før, så har 
man mulighet til og luke ut de useriøse 
aktørene. Da kan man også velge dem 
som er gode på akkurat den jobben 
som skal utføres.

• Kommunikasjon er det viktigste og det 
enkleste verktøyet vi har, dette er noe 
jeg syns er viktig for å kunne levere det 
produktet kunden ønsker. Start tidlig 
med en dialog! Ikke vent med å ta opp 
ting, plutselig er det for sent, og ting 
må kanskje gjøres om igjen. 

Tømrerarbeid
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Murmester: Fredrik Belsby.

Våtrom og bad
Når det gjelder våtrom, er det viktig 
at jobben blir utført av fagpersoner 
med den rette kompetansen. 
Lar du oss gjøre jobben, kan du 
stole på at arbeidet blir utført på 
en optimal måte som tilfredsstiller 
myndighetenes krav. 

Restaurering og flislegging av bad i 
eksisterende boliger og leiligheter, 
er typiske oppdrag vi utfører. Men vi 
leverer også flotte bad, i nye boliger.

Fredrik Belsby er vår murmester og 
grunnen til vår satsing på rehabilite-
ring av bad. 

Med et tett samarbeid med rør-
leggerbedrifter og øvrige fag, vil vi 
prosjektere og levere dere nytt bad 
- til avtalt tid og pris.

Trenger du en dyktig murer til  
oppdrag i Hønefoss og omegn?
• Våre murere har svennebrev  

og mesterbrev, og flere års  
erfaring innen murerfaget.

• Vi har gjennomført våtromskurs 
både gjennom Håndverkerens 
Våtroms Veileder (HVV),  
og Byggebransjens våtrom-
snorm (BVN).

Fredriks beste råd
• Vask og generelt vedlikehold er 

viktig for en mur, her bør du også 
bruke riktig type produkter.

• Vær forsiktig med etsende ting 
som kan skade materialet. Søk råd 
hos bedrifter som selger egnede 
produkter og spør dem om hva du 
skal bruke.

• Lag gjerne en skisse av arbeidet 
du ønsker utført. Det er alltid en 
fordel om du har arbeidstegnin-
ger klare, men har du ikke det, så 
hjelper vi deg gjerne med det også. 
Vi skal hjelpe deg med å finne de 
beste løsningene.

”Å være murer gir meg 
utrolig mange forskjellige 
oppgaver. 
At materialet har lang leve-
tid, syns jeg også er fint”.

Fredrik Belsby, Murmester
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- Vi bodde i huset i ti år før vi satte i 
gang. Stedet har vært i min familie i 
flere generasjoner, og det er mye his-
torie her. Det har vært en utfordring i 
å skape noe moderne, samtidig som 
vi skulle ta vare på husets sjel, men 
det føler jeg at vi har fått til, sier Maria 
Rosenberg Hansen.
Dialogen med en lokal arkitekt tok 
over ett år med finpussing, før arbei-
dene ble iverksatt. Og da de originale 

tømmerveggene kom fram i dagen, 
var de aldri i tvil om å ta vare på disse. 
Restaureringen går i flere omganger, 
men i dag er største delen av første 
etasje klart; med hall, bad, vaskerom, 
stue, soverom og kjøkken. Del to i 
prosjektet blir å skifte resten av husets 
vinduer, samt restaurere den eldste 
og største stua. 
Hun understreker at de vil gjøre det 
ordentlig, at dette får bli deres bidrag 

til kommende slekter.

Åpen løsning
- Det var masse små rom her, og 
eldgammelt røropplegg. Dette måtte 
rives og settes opp på nytt. Vi end-
te med en åpen løsning hvor vi har 
flyttet bruken av huset og oppholds-
rommene helt fram mot lyset og 
panoramautsikten vi har. Vi ønsket oss 
en god flyt gjennom hele huset, sier 

- Viktig for oss å ta vare på stedets historie
Da ekteparet Maria Rosenberg og Øyvind Hansen skulle rehabilitere Marias barndomshjem, 
husmannsplassen Bertelstua i Haug, ble det lagt stor vekt på å ta vare på husets personlighet. 
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Maria entusiastisk.
Heldigvis har de blitt spart for de store 
og dyre overraskelsene underveis. 
Men alle valgene man skulle ta under-
veis, syns hun har vært en utfordring. 

Kvalitet og estetikk, takk
- Hva slags kjøkken? Dørhåndtak? Hva 
slags baderomsinteriør? Vi er ikke så 
opptatt av siste skrik innen design, 
men vil ha en god balanse mellom 
kvalitet og estetikk. Vi ville heller legge 
mer penger i et skikkelig gulv, det var 
for eksempel viktigere enn et rådyrt 
og fancy kjøkken, sier hun og ler.

Marias beste råd
• Definer bruk og behov. Vi skrev et 

brev til arkitekten hvor vi forklarte 

hvem vi var og hva vi ønsket oss. 

• Velg et mellomstort firma som ikke 

er så sårbare, og kan holde fast på 

progresjon og framdrift. Vi måtte 

flytte ut mens rehabiliteringen på-

gikk, og måtte derfor ha en dato når 

ting skulle være ferdig. Men vi hadde 

hele tiden en dialog mens rehabilite-

ringen pågikk.

• Vent med å pusse opp til du har en 

helhetlig plan og råd til å finansi-

ere den. Det er bedre enn å gå for 

kortsiktige løsninger som kanskje må 

gjøres om i etterkant!

• Bruk fagfolk, både til planlegging 

og gjennomføring. Vi skulle gjøre en 

stor jobb, dette var mye mer enn en 

oppussing. Jeg har vært glad for at 

vi har brukt fagfolk hele veien. Nå 

kan huset leve i mange år til, og vi er 

veldig fornøyde med jobben som er 

gjort, sier Maria.

Estetiker: Maria Rosenberg Hansen.  
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- Det begynte med at vi skulle 
skifte alle vinduene. Jeg sendte et 
par forespørsler, men var ikke i tvil 
etter at vi var i kontakt med Bygg-
mesteren. Og vi var heller aldri i 
tvil om hvem vi skulle spørre da vi 
etter hvert hadde flere prosjekter, 
sier Oddvar Hagbartsen.
- Byggmesteren var veldig løs-
ningsorienterte, og kom med gode 
forslag underveis, skyter Stig inn.
Fra terrasseleiligheten deres i 
Oppenåsen har de god utsikt langt 
ut over Tyrifjorden. Og utsikten 
nytes ofte fra et «nytt» uterom. 
På terrassen er det lagt ny mem-
bran på gulvet, det er nytt gulv og 
rekkverk. Kledningen og leveggen 
ble tatt i samme åndedrag, og 

kjøkkenet fikk større vindu. De 
opprinnelige blomsterkassene 
ble også fjernet, noe som ga flere 
kvadratmeter ekstra terrasse med 
vedlikeholdsfrie terrassebord av 
kompositt. Nå er alt enkelt og hol-
de rent med såpe og vann. 
Badet i første etasje ble et større 
prosjekt. Vegger ble revet ned 
og gulvet pigget opp, før alt ble 
bygget møysommelig opp igjen. 
Rør-i-rørsystem med forlengel-
se mot kjøkkenet i etasjen over, 
membran, fliser, åpen dusjløsning 
i glass og krom, og nytt interiør. 
Resultatet er en fryd for øyet.
- Varmtvannstank og vaskemas-
kin er skjult i en skapløsning, slik 
snekkeren foreslo, sier Oddvar. Og 

stikkontaktene som er felt ned og 
skjult i benkeplaten, gjøres tilgjen-
gelige med et lett trykk. Praktisk og 
maskulint, akkurat slik de ønsket å 
ha det.
De var aldri i tvil om at de ønsket 
å bruke fagfolk, og vurderte aldri å 
gjøre jobben selv. Fagfolk gir trygg-
het, var de enige om.
- Klart det koster penger, men 
det ble en omfattende jobb. Med 
fagfolk har vi en garanti for jobben 
som er gjort. Veldig behagelige 
folk å ha i hus, også. Og vi har 
dokumentasjon på at alt er gjort 
skikkelig, i tilfelle man på et tids-
punkt skulle ønske å selge. Det 
var absolutt verdt det, sier Oddvar 
fornøyd.

Etter ti år i Oslo valgte Oddvar Hagbartsen og Stig Pedersen å flytte til Ringerike, og også 
nærmere Stigs bror. Men terrasseleiligheten deres trengte mer enn bare omsorg og kjær-
lighet. Det resulterte i nye vinduer, et totalrenovert bad, og en lekker ny terrasse.

- Fagfolk er garanti for jobben som er gjort
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- Det var rørleggeren vår som 
anbefalte Byggmesteren Hønefoss. 
Vi hørte litt rundt, men det var 
dem som endte opp med å gi mest 
solid inntrykk totalt sett, sier Live.
Så snart arbeidet ble påbegynt, 
viste det seg at arkitektens opprin-
nelige tegninger for badeværelset i 
husets underetasje, ville bli van-
skelig å gjennomføre. Dermed fikk 
huseierne på Sundvollen forslag 
om å gjøre interiøret på en annen 
måte. 
Live og Eirik hadde blant annet 
bestemt seg for å bruke mikro-
sement i gulv og vegger for å få 
en slett og fin overflate, men ble 
rådet av Byggmesteren Hønefoss 
til å velge store fliser i stedet. Og 

badstuen de hadde planer om 
innerst, ble gjort om til en romslig 
garderobe- og oppbevaringsplass, 
adskilt fra badet med en hendig 
skyvedør i frostet glass. Fint med 
badstue, men mer praktisk med 
oppbevaringsplass, var de enige 
om. 
- Byggmesteren forklarte alt for 
oss på en måte som gjorde at vi 
enkelt forsto hvordan det kom til å 
bli. De foreslo også å flytte sluket i 
dusjen, slik at vi kunne ha én stor 
flis i dusjen med fall inn mot et 
spaltesluk. Vi er veldig glade for 
at de kom med konstruktive råd 
og forslag, og at vi hadde tid til 
å gjøre en individuell tilpasning. 
Håndverkerne hadde egen nøkkel 

og kom og gikk som de selv ville, 
og vi fikk god informasjon om pro-
sessen hele veien, sier Live.
Familien på fem er fornøyde med 
det nye badet, og glade for at hele 
huset omsider er helt ferdig.
- Det er blitt veldig bra, badet ble 
akkurat det rommet vi trengte 
og slik vi ville ha det. Den største 
utfordringen var egentlig å finne 
den rette vasken, sier Live med en 
liten latter.
- Noe du er spesielt fornøyd med?
- Hm. Tror faktisk det må være 
sluket i dusjen, for vi trodde ikke 
det var mulig. Men vi er jo veldig 
fornøyde med hele rommet da, 
finishen er akkurat sånn det skal 
være, sier hun.

- Glade for gode forslag underveis
Da Live Dokka og mannen hennes Eirik Midtsundstad flyttet inn i sitt nybygde hus med 
tre barn i alderen seks til tolv år, var det nok av oppgaver å ta fatt på. Bad nummer to ble 
derfor satt på vent, men i februar 2019 var også det endelig klart. 
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Kenneth Brenden er Byggmesteren 
Hønefoss’ erfarne maler. Han har 
svennebrev og mange års erfaring som 
selvstendig næringsdrivende. Men i 
2013 ble han ansatt hos oss, og han har 
hjulpet mange av våre kunder med ma-
ling og oppussing i forskjellige boliger og 
bygg siden da. 
Kenneth behersker de fleste malertek-
nikker, i tillegg til at han også legger alle 
typer gulvbelegg og tapeter.    

Vi tilbyr:
• Inne- og utvendige malerarbeider
• Tapetsering
• Legging av gulvbelegg 

 

Proff: Maler Kenneth Brenden.

Kenneths beste råd
• Definer bruken av hvert enkelt rom 

så godt du kan, før du velger farger 
og materialer.

• Invester i fagkunnskap. Fagfolk 
har mange års erfaring og faglig 
kompetanse.

• Gjør et skikkelig forarbeid! Et godt 
grunnarbeide gir et bedre og penere 
resultat, noe som igjen trenger 
mindre vedlikehold.

Malerarbeid, tapet og gulv
Gjør en grundig jobb
- Hvis jeg skal gi et godt råd, så må det 
være at du sørger for god kvalitet på 
produktene du bruker, og god kvalitet 
på underlaget, sier Kenneth. 
- Det hjelper for eksempel ikke at du 
bruker den dyreste malingen hvis un-
derlaget ikke tilfredsstiller kravene til 
en god finish. Gjør et grundig forarbei-
de enten du skal male, tapetsere eller 
legge gulv, anbefaler han.
- Hvilke råd kan du gi dersom noen 
skal male veggene i huset sitt?
- Definer behovet ditt og bruken av 
de forskjellige rommene. Det samme 
gjelder selvsagt hvis du skal legge nytt 

gulv. Bruk gjerne en interiørdesigner 
eller interiørkonsulent som kan farger, 
og vet hvordan disse virker i husets 
forskjellige rom og på forskjellige over-
flater. Det kan være en god investering, 
understreker han.
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Etter å ha bodd på Sundvollen i mange 
år, visste de godt hva slags værforhold 
som var på stedet, og prioritet nummer 
én ble derfor god skjerming mot vind. 
Dernest ønsket de å fange utsikten 
maksimalt, de ville ha god plass og 
store vinduer, aller helst et slags atrium-
hus. Men tomta var utfordrende, og pa-
ret var innom mange ferdighusfirmaer 
uten at de kom nærmere noen løsning. 
- Da tok vi kontakt med Skaara Arkitek-
ter i Oslo, som endte opp med å tegne 
huset for oss. Men vi ønsket oss en 
lokal byggmester, og syns Byggmeste-

ren Hønefoss hadde gode referanser 
og gjorde et godt inntrykk. At de hadde 
dyktige snekkere, hadde vi allerede 
hørt gjennom familie og venner, minnes 
Stian.
- Jeg husker første gang jeg så arkitek-
tens tegninger, jeg steilet da jeg så det 
skulle være mose på taket, sier Marthe 
og ler. I dag er hun kjempefornøyd med 
løsningen, og syns huset er godt skjer-
met mot et ellers tett nabolag.
Og det er ikke vanskelig å forstå at de 
er fornøyde. Hele huset ønsker deg vel-
kommen inn når rom, luft og lys åpen-

barer seg allerede i entreen. En jevn 
stigning i takhøyde og åpne romløsnin-
ger, knytter bygningen sammen. Man 
ledes automatisk til de store skyvedø-
rene i glass og uteplassen med romslige 
verandaer i flere nivåer, balansert med 
en stor gressplen og svømmebasseng 
med adskilt massasjebad.  Alt med Ty-
rifjorden, Storøya og Røyselandet som 
naturens egne kulisser i bakgrunnen.
- Her har vi alt på en flate, og vi har 
tilrettelagt for livsløpsstandard. Vi har 
tatt høyde for alle livets faser, det er her 
vi vil bo, er ekteparet Bergli enige om.

Stilrent: Hos Marthe og Stian Bergli.

Utradisjonelt og stilrent på Elstangen i Hole
Marthe og Stian Bergli og deres to barn på tre og sju, ønsket seg skjerming mot vinden, utsikt, og 
god plass. Etter å ha kjøpt tomt i Klokkerfaret på Elstangen var de innom mange ferdighusfirma-
er, før de forsto at det måtte mer til. Resultatet? Spennende og ukonvensjonelt.
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Nye generasjoner: Byggmesteren Hønefoss er også en opplæringsbedrift. Her er tømrermester Kristian 
Lundberg (midten) sammen med lærlingene Marius Bakken (t.v.) og Kristoffer Løkken.

Og byggeleder Andreas Nordgården har 
vært med helt fra begynnelsen. 
- Vi har alltid hatt jobber, selv om det 
har vært svingninger i markedet. Vi 
kjenner en masse mennesker i regionen 
og har i dag også flere samarbeidspart-
nere slik at vi kan være enda sterkere, 
med flere bein å stå på, sier han.
Det går i oppdrag for alt fra privatper-
soner, til entreprenører, boligutviklere, 
offentlige oppdrag og jobber for det 
lokale næringslivet. I 2018 omsatte de 
for rundt 24 millioner kroner. 
Men Byggmesteren Hønefoss har også 
alltid vært en opplæringsbedrift. Ni per-
soner har gjennomført sin læretid her 
og fått svennebrev. Sommeren 2019 
er nok en tømrerlærling ferdig, og den 
neste begynner til høsten.
Daglig leder Geir Olsen sier det er en 
fint å se hvordan lærlingene utvikler seg 
fra unge mennesker rett fra skoleben-
ken, til voksne fagkyndige med masse 

kompetanse. 
Flere av lærlingene som har tatt svenne-
brevet hos Byggmesteren Hønefoss, 
jobber fortsatt i bedriften.   
- Vi vil trygge både inntjening og ar-
beidsplasser, og vi vil gjerne lære opp 
nye generasjoner. Det er tilfredsstillen-
de å se folk utvikle seg. Det er mange 
bra unge mennesker der ute, understre-
ker daglig leder fornøyd.
Nordgården er enig, sier ungdommen 
kommer når de skal og jobber det de 
skal, mener riktig innstilling er viktig å 
ha. Samarbeidet de har med Hønefoss 
videregående skole, gjør også at mange 
elever har sin praksis her. 
Byggmesteren Hønefoss er fornøyde 
med at de også kan tilby stor variasjon 
i jobbene til sine ansatte. Stor bredde i 
erfaringer, gir desto mer solid kompe-
tanse.
- Det har vært litt av en reise hit. Vi ser 
positivt på tiden framover også.

- En opplæringsbedrift med lang erfaring
Både stab og oppdragsmeng-
de øker stadig hos Bygg-
mesteren Hønefoss. Etter en 
beskjeden begynnelse som 
ordinær tømrerbedrift med 
tre personer i 2003, er de i dag 
hele 16 ansatte.

Ledere: Andreas Nordgården (t.v.) og Geir Olsen.

Første gang Morten Volden var i kontakt 
med Byggmesteren, var han 15 år og 
skulle ha arbeidsuke. 
Neste gang var da han skulle ut i praksis 
på videregående, da var han bestemt på 
at han ville til Byggmesteren. 
- Jeg var lei og slet på skolen i mange år. 
Hos Byggmesteren ble jeg tatt godt i mot 
og fikk sjansen til å vise hva jeg kunne. 
Jeg syns jobben er spennende, og det er 
et utrolig bra arbeidsmiljø her.  Det ble 
snart et mål for meg å få fast jobb hos 
Byggmesteren, sier Morten.
I 2010 var han ferdig som lærling og tok 
svennebrevet sitt. 
- Jeg ble veldig glad da jeg fikk tilbud om 
jobb, jeg trives veldig godt i firmaet. Jeg 
har gode kolleger og vi kjenner hver-
andre godt, sier 27-åringen fornøyd.

- Hadde som mål å få 
fast ansettelse

”Vi bygger stein for stein”.
Geir Olsen, Daglig leder



- Vi har forskjellige relasjoner og 
forskjellige aldersgrupper. Jobber vi 
sammen har vi et mye større nedslags-
felt. Å kombinere eksisterende bolig-
marked med rehabilitering og alt det 
som medfølger, sammen med nybygg 
og utvikling av tomtefelt, tror jeg vi får 
veldig gode bein å stå på. Nå er vi også 
rustet for svingninger i markedet, både 
lokalt og utenbys, sier daglig leder i 
Sandvold Boliger, John-Petter Sandvold. 
- Vi ønsker å bygge merkevaren Bygg-
mesteren Hønefoss enda større. Vi tror 
samarbeidet med Sandvold Boliger 
kommer til å gjøre dette, sier byggele-
der i Byggmesteren Hønefoss, Andreas 
Nordgården.
Daglig leder i Byggmesteren Hønefoss, 
Geir Olsen, mener de som firma nå vil 

være bedre rustet til å møte framtiden.
- Helt klart. Vi ser fram til samarbeidet 
med Sandvold Boliger, og få ta del i 
prosjektmarkedet Sandvold allerede er 
en etablert del av. Det er nytt og veldig 
spennende for oss, sier Olsen.
Det første samarbeidsprosjektet ferdig-
stilles 2019, et godt utnyttet område 
med lyse og romslige leiligheter fordelt 
over to flermannsboliger på Halden-
jordet. Her blir det garasjer, boder, 
lekeplass for de minste, og opparbei-
det grøntareal. 
Og flere prosjekter er på gang, både 
i Hønefoss og omegn, samt i Oslo-
området. Sandvold på sin side jobber 
også langt utenfor bygdegrensene, 
og kaprer også stadig nye geografiske 
områder. 
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- Vi har mange spennende prosjekter på gang

Samarbeid: Daglig leder Sandvold Boliger, John-Petter Sandvold (t.v.), daglig leder Byggmesteren Hønefoss Geir Olsen, og byggeleder Byggmesteren Hønefoss, 
Andreas Nordgården, på befaring på deres første fellesprosjekt i Fossekallveien på Haldenjordet, Hønefoss.

Godt rustet: - Vi har mange fine boligprosjekter 
foran oss. Nå er vi rustet for framtiden, er ledelsen 
i Sandvold Boliger og Byggmesteren Hønefoss 
enige om.

Sandvold Boliger og Byggmesteren Hønefoss ser fram til sam-
arbeidet, og mener det vil sette en ny standard for merkevaren 
deres firmaer står for. Begge firmaene har vært i sving siden 
2003.

Byggmesteren Hønefoss sier de også 
har et framtidig mål om å jobbe mer 
med stål og betong, i kombinasjon 
med treverk. Dermed blir det både 
tradisjoner og bærekraft i god forening 
fram mot et grønt skifte.
- Vi må være der markedet er, og vi er 
alltid på jobb. Vi har mange fine bolig-
prosjekter foran oss. Nå er vi virkelig 
rustet for framtiden, er de enige om.



G
ra

fis
k 

de
si

gn
: A

ne
tte

 M
ar

ce
lle

 H
al

lq
ui

st
Uansett om det dreier seg om større prosjekter, rehabilitering, bygging av enebolig 

eller murerarbeid, så skal du være trygg på at prosjektet ditt blir godt ivaretatt.

For oss er god service og kundeoppfølging en selvfølge.
Vi skal alltid levere et solid og varig håndverk.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Kilemokroken 17, 3516 Hønefoss l  Tlf. 32 11 15 55 l E-post: go@byggmh.no l byggmesterenhonefoss.no


