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Solid og varig kvalitet
Byggmester Bjørgan AS ble etablert i 1995 av Per Olav Bjørgan. Siden den gang har vi hatt stor økning, og består i dag 

av 11 ansatte. Ved å levere høy kvalitet på jobbene, har vi opparbeidet oss et godt renommé, og er i dag godt kjent i 

Hamar som dyktige og pålitelige håndverkere. Byggmester Bjørgan har solid erfaring med å assistere kunder g jennom 

idéer, råd og individuelt tilpassede løsninger, enten du ønsker nybygg eller rehabilitering. Det er heller ikke tilfeldig at vi 

er et lite og kompakt team; det g jør oss effektive og forenkler kommunikasjonen slik at alt blir g jennomført etter dine 

ønsker. Uansett hva ditt budsjett er, bygger vi i solid og varig kvalitet.

Hos oss har rehabilitering og restaurering av eldre bygningsmasse i alle år utgjort en forholdsvis stor del av våre 

oppdrag. Vi utfører restaurering på en fagmessig måte som tar hensyn til byggets verdier og tradisjonelle særtrekk. 

Gjennom vårt samarbeid med faste samarbeidspartnere i alle fag føler vi oss trygge på at våre kunder vil være fornøyde 

med det produktet vi leverer.
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Vi bevarer sjelen i huset
Med fokus på høy kvalitet og g jennomtenkte totalløsninger ivaretar vi alt fra større totalentrepriser, til mindre 

forefallende arbeid. Vi har ekspertisen og samarbeidspartnere til å håndtere store hovedentrepriser, men kan 

selvfølgelig også trå til som underleverandør. I ethvert tilfelle leverer vi ekte, tradisjonelt håndverk innenfor lovte 

tidsfrister og avtalte kostnadsrammer. Hos oss er alle kunder like viktige, og som kunde kan du være trygg på at vi alltid 

vil g jøre det lille ekstra for å levere perfekt resultat. Vi lytter til deg for å best mulig kunne oppnå det du drømmer om, 

og kommer g jerne med konstruktive og kreative forslag.

Vi bruker anerkjente og dyktige samarbeidspartnere, som til enhver tid leverer meget gode sluttprodukter. På den 

måten er vi trygge på at vi sammen kan levere optimale resultater, og at du som kunde blir fornøyd. Vi er svært opptatt 

av å ta vare på og videreføre norske byggetradisjoner. Vi er derfor godkjent lærebedrift. Arbeidsmiljø, ansvarsfølelse og 

faglig kompetanse er de viktigste byggesteinene i virksomhetens kontinuerlige HMS-arbeid. På bakgrunn av dette er vi i 

Byggmester Bjørgan AS sikre på at alle våre ansatte yter sitt beste, alltid. En av våre spesialiteter er å rehabilitere gamle 

hus og hytter, og vi er opptatt av å bevare sjelen i huset, samtidig som bygningen skal leve opp til dagens standard.
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Flisekompaniet Hamar 
Tlf.: 62 55 29 29

TLF: 240 34 400
Gjerluvegen 1A, 2320 FURNES

Hamar

TLF: 957 89 253
G-TOLVST@ONLINE.NO

Aslak Bolts Gate 40E | Tlf: 625 18 600 | E-post:post@edvardsen-elektro.no

Kompetanse - Kvalitet - Til å stole på

Ring: 62 55 03 30 vvs@hamarror.no
Aslak Bolts gate 51, 2316 Hamar

DIN LOKALE RØRLEGGER!
www.hamarror.no

Byggmester Per Olav Bjørgan leverer avfallet til 
Ragn-Sells for miljøriktig håndtering med størst 
mulig grad av gjenvinning.

En del av 
kretsløpet

YC Rør AS Hamar
Tlf: 62 54 38 10
Epost: post@ycror.no
www.ycror.no

Rørlegger Jan E.
  Hørsandlien

Epost: roerjane@online.no     TLF: 62 57 41 00     Adr: Sjøvegen 1, 2332 Åsvang

www.horsandlien.no

Samarbeidspartnere   || ||   Samarbeidspartnere   

Morten Skancke AS
EN DEL AV HÅNDVERKS-
GRUPPEN AS

MORTEN 
SKANCKE AS 

DISTRIKTETS 
LEDENDE MALERMESTER

Vi utfører tjenester innen fagområdet:
- Maling
- Gulvlegging
- Epoxy belegg/dekorbelegg/utendørsbelegg
- Næringsmiddelindustri, fiskeindustri,
   P-Hus, lager og produksjon

Vi utfører oppdrag for:
- Byggmestere/ entreprenører
- Privatpersoner
- Forsikring
- Offentlig sektor
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PB: 1087, 2305 Hamar    Adr.: Strandveien 151 A, 2316 Hamar
Telefon: 62 55 39 39      E-Post: post@skancke.no

BYGGEVAREHUSDitt lokale

Velkommen innom for 

en hyggelig prat.

Vi  lover å gjøre vårt 

beste  for å skape en 

god kundeopplevelse 

for deg! 

Kundeløfte:

   Hyggelig, ydmyk og

   uformell

   Ærlig og kvalitetsbevisst

   Engasjert og positiv

   Løsningsorientert og

   nysgjerrig

   Faglig kompetent

HAMAR
Kårtorpvegen 1,
2320 Furnes
Tlf: 62334900
Åpent 7 - 18. 9-15
hamar@skattum.no



62 35 04 99 / 952 89 300

post@byggmester-bjorgan.no

Hjellumvegen 94, 2322 Ridabu

www.byggmester-bjorgan.no


