
Bygg- og Tømmermester Per-Erik Østlie a.s

Vågsenteret

1914 Ytre Enebakk

Telefon: 64 92 39 39

Telefaks: 64 92 39 30

E-post: post@pererikostlie.no

www.pererikostlie.no



Totalentrepriser

Eneboliger

Næringsbygg

Rehabilitering

For oss er styring og kontroll av våre byggeprosjekter viktig

Kvalitet og kompetanse
Bygg- og Tømmermester Per-Erik Østlie a.s

er en tradisjonsrik og solid entreprenørbe-

drift med stor faglig tyngde. Selskapet ble

etablert i 1971, og vårt geografiske arbeids-

område er Follo-regionen og Oslo syd-øst. Vi

er en del av Mesterhus-kjeden, og gjennom

denne tilknytningen kan vi gi deg tilgang til

et stort utvalg av katalogboliger og en bety-

delig kunnskapsbase, samt kontinuerlig

oppgradering innen fagets stadige utvikling.

Vår administrasjon og våre lagerlokaler er i

Vågsenteret i Ytre Enebakk, dette senteret

er for øvrig bygget og eies av oss. Daglig

leder er tømmermester og takstøkonom, og

vi påtar oss også taksering, tilstandsvurde-

ring og rehabiliteringsrådgivning.

Kunnskap og erfaring
Vi har et 20-talls positive medarbeidere på

laget – de fleste med mester- eller fagbrev

som tømrer, murer eller flislegger. Høy 

faglig kompetanse og yrkesstolthet kjenne-

tegner våre ansatte, og hos oss hersker det

god arbeidsmoral og et godt arbeidsmiljø.

Flere har vært med i bedriften i mange år, og

et vidt aldersspenn fra lærlinger til den gar-

vede veteran, er vår styrke. De ansatte er

bedriftens viktigste ressurs, og sammen er vi

opptatt av å arbeide målrettet i felles retning.

Vi tilbyr følgende produkter og tjenester:
• Totalentrepriser

• Eneboliger

• Tilbygg

• Restaurering

• Mur-, flis- og betongarbeid

• Næringsbygg

• Driftsbygg



Interiørbilde, Vågsenteret, Ytre EnebakkOmbygging og totalrehabilitering av Vågsenteret, Ytre Enebakk

Vår mur- og flisavdeling

Service og fleksibilitet
Bygg- og Tømmermester Per-Erik Østlie a.s

er en fleksibel og effektiv virksomhet. Vårt

fremste mål er å levere kvalitet til riktig pris –

og til rett tid. I hele planleggings- og bygge-

perioden betrakter vi oss like mye som service-

bedrift som entreprenør. Hos oss er prosjekt-

styring og profesjonell oppfølging en viktig del

av byggeprosessen. Likeledes er sikkerhet,

miljø og HMS områder som vi tar svært alvor-

lig. Godt samarbeid er en forutsetning for et

vellykket sluttprodukt. Derfor legger vi stor

vekt på gode relasjoner til oppdragsgivere,

underentreprenører, leverandører og andre

involverte parter.

Løsningsorientert
Vi har lang erfaring i vårt fag og vil gjerne dele

vår kompetanse med våre kunder. Derfor gir

vi råd i den innledende fasen, og tilbyr pro-

sjektering, tegninger o.l., slik at resultatet blir

optimalt. Vi følger nøye opp alle garantifor-

pliktelser. Vi har ord på oss for å være både

løsnings- og kompromissorienterte. For oss

er det kundens behov som bestemmer våre

resultater. Firmaet kan vise til svært fornøyde

oppdragsgivere – og vi setter stor pris på at de

kommer tilbake gang etter gang.



Enebolig, Ytre Enebakk

Enebolig, Ski

Tilbygg, Ski

Rekkehus, Gjøstigen, Ytre Enebakk

Enebolig, Østmarkskollen, Ytre Enebakk

Tomannsbolig, Østmarkskollen, Ytre Enebakk



- vår erfaring 
din trygghet!Sofiemyrveien 6, 1412 Sofiemyr 

AS Lettbetong, Avd Mysen AS Lettbetong, Avd Vestby
1859 SLITU Berg, 1540 VESTBY
Tlf. 69 84 58 00 Tlf. 64 98 31 00
Fax. 69 84 58 20 Fax. 64 98 31 20
post@lettbetong.no www.lettbetong.no

Vi satser
på kvalitet

HAR DU PLANER OM 
Å BYGGE NY BOLIG, 
TILBYGG ELLER 
OMBYGGING? 

Vi prosjekterer og tegner etter dine ønsker og behov. 

I samarbeid med
Mesterhus

Vi er stolte over å være supplerings-leverandør 
av byggevarer, maling og trelast til 

Bygg og Tømmermester Per Erik Østlie AS

Bjerke Bruk
1914 Ytre Enebakk

G R A V I N G
S P R E N G I N G
T R A N S P O R T

Mobil: 906 06 709

http://www.ingeniorteknikk.no
http://www.lettbetong.no


Sandakerveien 35 B, 0477 Oslo
Telefon: 23 40 03 75 - Telefaks: 23 40 03 76
E-post: thomas.hovik@asregnbuen.no

V E L K O M M E N  T I L  A S  R E G N B U E N

www.asregnbuen.no

• Innvendig og utvendig malerarbeid
• Tapetsering • Gulvbelegg • Fasaderehabilitering

Velkommen til Norges mest 
spennende byggvarehus!

Byggevareleverandør

Telefon: 23 37 75 00 • Telefax: 23 37 75 50
Postboks 6197 Etterstad, 0602 Oslo • www.mestergruppen.no

64 87 06 27
www.nortrapp.no
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http://www.asregnbuen.no
http://www.skibygg.no
http://www.mestergruppen.no
http://www.nortrapp.no
http://www.swedoor.no
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