
Byggrenovering AS
Din totalentreprenør innen 
bygg og anlegg.



Byggrenovering har siden oppstart i 1991, utviklet 
seg i takt med kundenes behov, og er i dag en solid 
aktør innen sine fagfelt. Vi har dyktige fagfolk med 
bred erfaring, som ivaretar kundens ønsker og krav.
Vårt mål er å realisere og utføre dine byggeplaner 
på en trygg og effektiv måte. Fordi vi er både 
dyktige, fleksible og kvalitetsbevisste kan du alltid 
være sikker på at prosjektet ditt blir planlagt og 
gjennomført i henhold til dine ønsker og krav. 

Som medlem av Mesterhus får vi tilgang til 
ny teknologi og nye ideer samtidig som den 
gir medlemmene et pålitelig kvalitetsstempel. 
Grunntanken for Mesterhuskjeden er at lokale 
byggmestere skal bygge kvalitetshus forankret i 
tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet, og solid håndverk 
i hele byggeprosessen. Byggrenovering er en 
mesterbedrift og har sentralgodkjenning innen 
flere fagområder.



Vi utfører alle slags oppdrag – fra små vedlikeholdsoppdrag som å skifte en dør eller bytte et vindu, til 
kompliserte restaureringsprosjekter, arkitekttegnede boliger, nybygg og større byggeprosjekter. 

“Bred kompetanse og gode samarbeidspartnere gjør at vi kan påta oss totalansvaret for ditt byggeprosjekt.”

• Nybygg

• Tilbygg

• Rehabilitering/renovering

• Murarbeider

• Våtromsarbeider

• Fasade (murbygg)

• Brygger

• Utemiljø

• Byggeledelse

• Konsulenttjenester

• Uavhengig kontroll

HVA GJØR VI?



PROSJEKTER





VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

                          glava.no

EKSPERT PÅ 
NORSKE FORHOLD 
SIDEN 1935
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www.uldal.no

VINDUER OG DØRER  Uldal gir deg kvalitet og komfort

HOVEDLEVERANDØR

Uldal er blant Norges 
ledende produsenter
av moderne vinduer. 
Vi har etterstrebet 
kvalitet og pålitelighet 
siden 1942. 

Kvalitetsverktøy og festemidler til
bygg og anlegg

- Byggindustriens samarbeidspartner

www.motek.no



Spesial produksjon av listverk - paneler 
kledninger - gulv.

www.arendalgulv.no

post@arendallistehovleri.no Tlf: 37031991



KONTAKT OSS

Byggrenovering AS                      
Vivesøl, 4900 Tvedestrand  
                                     

Byggrenovering AS

John Einar Ottersland                               
Mobil: 95 11 27 37 
E-post: john.einar@byggrenovering.no

www.byggrenovering.no

Conrad J. Guttormsen                              
Mobil: 91 33 63 49                                   
E-post: conrad@byggrenovering.no  


