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 Byggpartner med økning i omsetning og ansatte 17.10.2012 

 
Frode Bu har grunn til å være fornøyd med utviklingen i firmaet (Foto: Ola Matti Mathisen) 

  

Byggpartner Kvinnherad AS har siden etableringen i 1998 hatt en gradvis og forsiktig økning i omsetning 
og ansatte, heter det i en pressemelding som Uskedalsfirmaet har sendt ut.Pressemeldingen fortsetter: 

  

Hovedsatsing er oppføring av boliger. Vi har gjerne blitt kjent for å tegne det kunden ønsker, og vi vil fortsatt satse 

på å være fleksibel, og tegne det huset kundenvil ha. Derfor har vi betraktet konseptet VestlandsHus som svært 

passende sammen med Byggpartner Kvinnherad AS.           
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På www.vestlandshus.no kan kunden selv tilpasse huset i et eget tegneprogram. En finner et hus en liker, åpner 

tegneprogrammet, og gjøre de endringer en ønsker. Flere har på kort tid blitt egen arkitekt. I etterkant blir 

løsningen behandlet av våre arkitekter i VestlandsHus. I tillegg påtar vi oss større og mindre oppdrag.  

  

Som eksempel på andre oppdrag kan trekkes fram, innreding av 5 leiligheter på Spar-bygget i Uskedalen i 

2008,utvidelse av Spar-butikken i Uskedalen i 2012, utvendige arbeider på kontorbygget til EM Holding AS og 

forøvrig mange små og store rehabiliteringsoppdrag. 

  

Tomteutvikling. Eksempelvis i Undarheimsvågen Husnes 2 boliger med nausttomter. Og Ytre Eik i Uskedalen 8 

boligtomter med mulighet for båtplass, og 2 fritidstomter. 

I 2012er det gjennomført oppgraderinger som kommer kunden til gode. 

  

VestlandsHus: I 2011 ble det avgjort at vi skulle tilknytte oss VestlandsHus, noe som har vist seg å være nyttig. 

Blant annet ved at vi i disse dager tar i bruk nytt system for Helse Miljø og Sikkerhet, samt nytt system for 

Kvalitetssikring. Trygge Hjem- konseptet kan leses om på vår nettside www.byggpartnerkvinnherad.no. 

Byggmester: Ole Vidar Monsen Hauge som har vært ansatt siden 2009 har i 2012 fått godkjenning som 

byggmester.  

Han er klar for store og små oppdrag. Byggmesteren fungerer som faglig leder i Byggpartner Kvinnherad AS. 

  

Godkjent for ansvarsrett: Fram til 2012 har vi arbeidet med lokal godkjenning, noe som har fungert bra, men det 

er likevel en fordel at vi nå har på plass sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. 

  

Byggpartner 

Kvinnherad AS 
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