DET BLIR SOM AVTALT

Høye krav – Høy kvalitet!
Bygg-Team Romerike AS ble etablert i 1997, og har
siden da vært en solid entreprenør med høyt fokus på
kvalitet og fornøyde kunder. Godt håndverk er vårt
varemerke, og vi stiller høye krav til kompetanse blant
våre medarbeidere og samarbeidspartnere.
Bygg-Team Romerike AS, med daglig leder Svein
Høgtorp i spissen, har for tiden 15 ansatte. I 2007 ble vi
en del av Mesterhuskjeden. Dette åpnet et nytt m
 arked
for oss, og vi har gjennom årene fått god erfaring i
oppføring av nye, spennende boliger, enten de er
kundetilpasset fra Mesterhuskatalogen eller tegnet av
arkitekt.

Vi gjennomfører et prosjekt fra søknadsprosessen til
overtakelse av nøkkelferdig hus.
Fokus på fremtiden
Vi er godkjent lærebedrift.
For oss er det viktig å være med på å utdanne
fremtidens håndverkere, samtidig som at vi ønsker å
videreføre våre verdier og fremme kvaliteten i faget
vårt. Vi ønsker å gi ungdom muligheten til å utvikle seg
til dyktige fagarbeidere med gode holdninger og en
lidenskap for faget.

KEO BLIR LEVERT AV NOBILIA SOM ER EUROPAS
STØRSTE PRODUSENT AV KJØKKEN.
Vi selger komplette kjøkken, med hvitevarer, benkeplater,
lys, innhold i alle skuffer. Alt blir levert av samme produsent.

Storgata 6, 2000 Lillestrøm
Christian Hennum/Butikksjef
Tlf : 99 59 81 57/45 97 51 94
E-post: christian.hennum@keo.no

Slettnes
Denne hustypen er utviklet av Bygg-Team Romerike AS i
samarbeid med Mesterhusarkitektene. Et stort, romslig hus
med mulighet for utleiedel. Store vindusflater gir godt lys og
en luftig følelse i hovedetasjen. Flotte terrasser gir mulighet
for avslapping på fine dager.

Klassiske hus er også
fortsatt populært
Vi ferdigstiller i disse dager 7 av 8
klassiske hus i Rælingen.

inger som
skilt og dekor. Vi skreddersyr løsn
Totalleverandør av profilering,

1920 Sørumsand

fungerer for deg og din bedrift.

Bygg der du vil – med oss!
Bygg-Team Romerike AS kjenner utfordringene ved å utvikle
en tomt eller et boligfelt. I vårt område er det stadig økende
etterspørsel etter nye tomter, og mange som eier eldre
eneboliger og store tomter, ser muligheten til å dele opp
tomten for å utnytte den bedre.



Gjennom vår lange erfaring og lokale forankring kan vi hjelpe
til med å se mulighetene og utvikle tomten på den beste
måten. Vi kan også bistå i delings- og søknadsprosessen
ovenfor kommunen, og bygger selvfølgelig drømmeboligen
slik kunden ønsker det.
Vi, sammen med våre samarbeidspartnere, har god
kompetanse på gjennomføring av reguleringsprosesser. Vi er
også alltid åpne for å vurdere kjøp av tomteområder som
egner seg for boligformål. Er du eier av et slikt tomteområde,
ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om
mulighetene du har.

Ta gjerne en prat med vår hyggelige selger Thomas.
Vårt dekningsområde er i kommunene Lørenskog, 
Lillestrøm, Nittedal, Rælingen, Ullensaker og Gjerdrum
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De store prosjektene
Smiehaugen
I vakre omgivelser på Roven i Fetsund bygges 22 lekre
eneboliger i kjede. Området er idyllisk med utsikt mot elven
Varåa og har meget gode solforhold.
Varåveien 13, Smiehaugen Park, vil bestå av 10 boliger over
tre etasjer, samt 12 boliger over to etasjer. Boligene oppføres
i henholdt til TEK17, med smakfull innredning og moderne
løsninger, og det blir mulighet for Smarthusteknologi.
Prosjektet ferdigstilles i 2021-22.

Bærekraft nå – Bærekraft i fremtiden!
Tenker du på forurensning, klimaendringer og hva slags
verden vi etterlater oss til våre etterkommere? Det gjør vi
også. Derfor er miljø viktig for oss når vi bygger det nye
huset ditt. Vi har et godt samarbeid med norske leverandører
på våre materialer, og er stolte av at dette er kortreist og av
utrolig god kvalitet.
Vi bygger huset ditt slik at inneklimaet blir best mulig. Vi
bygger etter de gjeldene norske standarder, til enhver tid,
både når det gjelder bruk av isolasjon og type vinduer. Dette
medfører minst mulig behov for oppvarming. I mange hus vi
bygger i dag, er varmepumper standard.
På våre byggeplasser vil du oppleve våre tømrere som
ryddige og miljøbevisste. Vi sortereralt alt avfall og etterlater
byggeplassen ryddet.
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Det blir som avtalt
Knut Andersen - huskunde

• Hvordan har du opplevd byggeprosessen?
Jeg opplevde byggeprosessen og framdriften hele veien som
meget rask og med overbevisende godt håndverk, både under
planleggingen med tegninger og søknader, og gjennom
byggeperioden. Jeg opplevde utbygger som seriøs og
ordentlig på alle områder. Jeg opplevde både Bygg-Team
Romerike AS og flere av underleverandører som
pliktoppfyllende, flinke og med stor stolthet av fagene sine.
• Hva ligger bak valget av akkurat dette huset? Vi var på
visning i området på et annet hus som Bygg-Team Romerike
AS hadde bygget. Det viste seg at de hadde en tomt like ved
hvor vi kunne bygge akkurat det vi ønsket oss – da ble valget
enkelt.
• Hvordan har Bygg-Team Romerike AS fulgt deg opp
underveis? Det var nær og tett kontakt på alle detaljer under
byggeprosessen. Det som har vært av småting i ettertid, har
også vært enkelt å snakke med dem om å finne gode
løsninger på.
• Hvordan har tiden i nytt hus vært? Ble det slik du forestilte
deg? Vi trives godt alle tre i nytt hus. Det kan jo være vanskelig
uten å ha erfaring selv med å bygge hus å se hvordan det
kan bli ut ifra en tomt og noen tegninger. Men her har vi
fått gode råd og god hjelp av utbygger. Huset svarer til alle
forventningene ut ifra behovene vår familie på tre hadde på
alle måter!
• Hva vil du trekke frem når det gjelder Bygg-Team Romerike
AS gjennomføring av prosjektet, sto alt til forventningene,
og ble det som avtalt? Ja, det «ble som avtalt», som var
lovnadene ved oppstart. Jeg vil spesielt trekke fram godt
snekkerhåndverk og godt grunnarbeid fra firmaet som gravde
ut tomten, Morten Ludvigsen Graveservice. Sistnevnte var
svært løsningsorientert når tomta bydde på utordringer, men
han løste dette på utmerket vis! Vi gleder oss til mange fine år
framover i huset og anbefaler Bygg-Team Romerike AS på det
varmeste til andre som går med tanker om å bygge hus.

Hugo Beck
INSTALLASJON AS
NORGES LEDENDE PRODUSENT AV TAKSTOLER TIL BYGGEBRANSJEN
DEN RASKESTE VEIEN TIL KRANSELAGET
www.pretre.no

Industrivegen 8, 2069 Jessheim

Tlf.: 99 25 52 03

Montér Lillestrøm Stormarked
Isakveien 22/24, 2004 Lillestrøm
Tlf. 41 75 20 00
Åpningstid 7–19 9–16

Du bygger – Vi tar oss av resten.

Plantegning
For de fleste er salg av bolig forbundet med spenning og nerver. Vi vet hva som skal til
for å oppnå riktig pris og skreddersyr salget etter boligens behov, slik at du kan senke
skuldrene og heller planlegge ditt neste eventyr. Gjennom tjenesten Mitt Boligsalg kan
du enkelt følge med på alt som skjer fra din mobil. Så uansett hvor du er og hva du gjør,
har du alltid tilgang til oppdatert informasjon frem til oppgjøret er trygt på plass.
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• Utgraving av villatomter
• Drenering, vann og avløpsgrøfter
• Opparbeidelse av grøntområder
• Bygging av veier
• Riving av bygninger
• Pigging av fjell og betong
• Transport av fyllmasser

Vestav 57, 1476 Rasta
Morten - tlf. 414 48 588 • Roy - tlf. 913 62 512
E-post: moludvi@online.no

www.ml-graveservice.no
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www.tretrapp.no

Bygg-Team Romerike AS
Nordsnoveien 17
2007 Kjeller
Tlf. 40 07 40 40
www.bygg-team.no
sissel@bygg-team.no
www.mesterhus.no

GUMMI-MEMBRANER leveres etter mål
• EPDM Taktekking - Terrasser
• BUTYL Bad - Hagedammer Deponi - Radon - Kulverter

l ttedal

ørlegger Bedrift AS
Din totalleverandør innen rørleggertjenester
Det er viktig for oss at du føler trygghet, både når det gjelder
utført arbeid og pris.

Øyvind Braate
Klampenborg 9, 2022 Gjerdrum
Tlf. 63 99 27 00 • mobil 416 73 387
post@mem-tak.no • www.mem-tak.no

Vi tegner, prosjekterer og søker alt av eneboliger,
flermannsboliger, fritidsboliger og garasjer.
Det være seg nybygg, tilbygg, påbygg eller rehabilitering.

INSPIRASJON // ARKITEKTUR // SKAPE
DRØMMER // UTTRYKK

Holamoen 3, 4460 Moi
Tlf. 51 40 50 00
post@arkit.no

Nordisk Sprøytebetong AS leverer grunnmurer med
sprøytebetong, plasstøpte konstruksjoner primært for
ferdighusbransjen og anleggsbransjen.

Grunnmur // Gulvstøp // Støttemur // Fjellsikring
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E-post: kjetil@nittedalror.no

MEMBRANER OG TAKTEKKING AS

