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I høve 40-årsjubileet til firmaet vårt har me samla nokre av 
prosjekta me har hatt gjennom desse åra.

Me har innført omgrepet „ -kvalitet” i bedrifta vår, og på dei 
neste sidene prøver me å forklare kva me meiner med det.

For å få til eit vellukka prosjekt er det viktig at me får til eit lagspel 
med alle dei involverte partane frå første stund. Det å arbeide saman 
med arkitektar og oppdragsgivarar som har eit ønske om å få til noko 
spesielt, gir stor inspirasjon i arbeidet.

Underteikna legg stor vekt på at alle tilsette til kvar tid er medvitne 
om at det er eit handverksfag me utøver. Ein dyktig handverkar skal 
vere stolt over yrket sitt.

I høve jubileet vil me også takke alle kundar og leverandørar for eit 
godt samarbeid – noko me vonar vil halde fram.
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Historia om Byggmester Jens Gerlach Sørensen AS starta i 1960. 
Då kom Jens Gerlach Sørensen (f. 1937) frå Ebeltoft i Danmark 
til Jæren på jakt etter arbeid. Etter ein kort periode som dreng 
vart han først tilsett i Time Trevare, seinare i byggmeisterfi rmaet 
Anders I. Serigstad. Her arbeidde også ungguten Leif Høyland 
(f. 1943) som tømrar, og dei to vart snart eit godt lag. Det 
var gode tider og mykje å gjere i byggjebransjen. Mange 
tømmermenn starta eigne byggjefi rma. I 1967 bestemte Jens 
og Leif – som då var 30 og 24 år gamle – at også dei hadde lyst 
til å drive eiga verksemd.

At dei valde namnet til Jens som fi rmanamn, var litt på ein 
slump. Dei vart rådde til å velje eitt av namna sine og meinte 
at Gerlach Sørensen høyrdest litt annleis og meir spennande ut 
enn Høyland. Byggmeisterfi rmaet vart stifta i april 1967. Med 
på laget frå Anders I. Serigstad var også Sverre Tunheim.

Den første jobben deira var å byggje ein bustad i Kleppekrossen 
for Brødrene Hetland. Leif minnest at det var skikkeleg ruskevêr. 
I ulande vind og haglbyer hasta det å få huset tett. Dei hadde 
ikkje brakke å søkje ly i, så huset kom opp i ein fart!

Samarbeidet med Brødrene Hetland var ein god start for det 
nye fi rmaet, og nye kundar strøymde til. Oppdraga kom frå 
arkitektar og private byggherrar. Arbeidsdelinga mellom 
dei to kompanjongane var grei. Leif likte seg best ute på 
byggjeplassen, og Jens tok det meste av teiknearbeidet og 
behandla byggjesaker.

Eit tidleg bilete av eit ungt byggjefi rma. Biletet er teke ein fi n sommardag, truleg 

tidleg på 70-talet. Frå venstre ser me Jens Gerlach-Sørensen, Olaf Grude, Enok Grude, 

Leif Høyland, Sverre Tunheim og Terje Høyland 

Firmaet veks
Mot slutten av 1967 vart Olaf Grude tilsett. I 1970 kom broren 
Enok etter. Enok har jobba i fi rmaet sidan og vert pensjonist 
i jubileumsåret 2007. Dei jobba stort sett som eitt eller to 
lag dei første åra. Men fi rmaet voks jamt og trutt og auka til 
rundt 16 mann. I åra som har gått, har talet på tilsette halde 
seg stabilt mellom 10 og 16 medarbeidarar. Dette er eit tal som 
ikkje krev stor administrasjon. Fram til 1990 tok Jens seg av 
kontoroppgåvene – alt frå kundekontakt, teikning og prising til 
reine administrasjonsoppgåver. 

Ein respektert leiar
Jens sat med det daglege ansvaret fram til 1993. Marton 
Digernes tok då over som dagleg leiar. Denne stillinga hadde 
han fram til byrjinga av januar 1997, då Rasmus Pollestad tok 
over. Jens hadde slite med dårleg helse i mange år og hadde som 
målsetjing å pensjonere seg når han fylte 60 år. Den alderen 
nådde han i 1997, og han pensjonerte seg i 1998. Han såg fram 
til rolegare dagar der han skulle nyte livet i båten og i hytta på 
Hidra. Han hadde òg sett fram til å kunne ta opp malehobbyen. 
Dessverre fekk han ikkje mange år som pensjonist. Jens Gerlach 
Sørensen døydde påsken 2001.

Jens var ein mann som nytte stor respekt. Han var krevjande 
som leiar, men kravde minst like mykje av seg sjølv. Han var ein 
dyktig fagmann både på byggjeplassen og bak teiknebrettet. Det 
var særskilt på idé- og teiknesida han jobba. Han hadde ry på seg 
for å vere særs dyktig til å fi nne gode løysingar, og saman med 
Leif danna han sjølve fundamentet i kvalitetsbedrifta JGS. 

Eit tidleg bilete av eit ungt byggjefi rma. Biletet er teke ein fi n sommardag, truleg 

Det vert fortalt at når dei tilsette høyrde lyden av lastebilen eller 
treskoa til Jens, skvatt alle medarbeidarane til. Ingen ville gi han 
inntrykk av å sluntre unna. Samstundes viste han stor omsorg 
for sine tilsette og hadde ein særmerkt sans for rettferd. 
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Alle typar bygg
Dei gode tidene heldt fram gjennom 70-åra og utover på 80-
talet. Oppdraga varierte frå mindre reparasjonar til større, 
meir kompliserte bygg. Arbeidsstokken var stabil. Det var lite 
gjennomtrekk av arbeidsfolk hos Jens Gerlach Sørensen. På den 
måten er kompetansen vorten verande og har fått utvikla seg. 
Firmaet vart snart kjent for høg kvalitet på arbeidet og for godt 
handverk. Gjennom åra utvikla det seg eit godt samarbeid med 
fl eire arkitektar. Først og fremst står samarbeidet med Per Line 

– den store arkitekten på Jæren.

På oppdrag i Tyskland
Tidleg på 70-talet retta norske byggjefi rma seg mot utanlandske 
marknader. Brødrene Hetland såg ein spennande marknad i 
Tyskland. Til å byggje det aller første huset vart Byggmester 
Jens Gerlach Sørensen engasjert i 1972. Byggjelaget bestod 
av Jens, Enok (Grude) og brørne Leif og Terje (Høyland). 
Materialane kom med to trailerlass, som vart leverte på byggje-
plassen på Lüneburger Heide. Byggherren var Herr Scheid. –Han 
hadde norsk kone, fortel Leif. –Herr Scheid hadde gode kontaktar 
i hamna og reiste dit og henta bananar som var for modne til å 
kunne leverast til butikkane. Det vart mange bananar på oss!

Huset vart bygd på tre veker. På spørsmål om dei kunne snakke 
tysk, avviser Enok dette: ”Men me vart grævligt go’e te å gissa 
på tysk!” minnest han med eit smil.

Oppdraga har vore mange og varierte i løpet av desse 

40 åra. Her ser me ein tenksam Leif Høyland i ferd 

med å rehabilitere ei seter i Sogndal. 

Biletet er teke på 80-tallet.

Einebustaden på Lüneburger Heide vart bygd på tre 

veker. Byggjestil og byggjemetode var 

uvanleg for tyskarane.uvanleg for tyskarane.

med å rehabilitere ei seter i Sogndal. 

Biletet er teke på 80-tallet.
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Type bygg: Klassisk einebustad
Arkitekt: Thomas Helliesen
Byggjeår: 1984

Bustaden til Jens Gerlach Sørensen og familien på Bryne vart 
bygd i 1985. Her har Jens verkeleg fått boltra seg. Huset er 
langt frå noka A4-løysing. Huset ligg fint i terrenget, og inn- 

vendig er det kreative løysingar. Ein kan til dømes merke seg 
takoverlyset, som gir dagslys til soveromsgangen. Taket er av 
kreosotbehandla trebord.
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Samarbeidet med Per Line starta tidleg på 70-talet, då arkitekten 
renoverte sin eigen gard på Hauge. Dette vart starten på eit 
spennande og fruktbart samarbeid som varte like fram til 
Line døydde i 1997. Line vidareførte den tradisjonelle jærske 
arkitekturen. Kjærleiken hans til den nøysame byggjestilen på 
Jæren, der natur og arkitektur er to sider av same sak, kjem til 
uttrykk mellom anna på Hå gamle prestegard og friluftshuset 
på Orre. På begge desse prosjekta har Jens Gerlach Sørensen 
stått for bygginga. Men lista er lang: hytte med atriumsløysing 
på Refsnesstranda, jærhytte på Bybergstranda, Time kyrkje og 
fl eire private bustader.

– Me hadde ein særs god tone med Per Line. Me kunne spøkje
og le saman, og var det utfordringar som kravde fi ntenking,
kom me i fellesskap fram til gode løysingar, fortel Leif. For
sjølv om Per Line var ein påskjønt arkitekt, lytta han gjerne
til innspel og idear. Han var ivrig med i byggjeprosessen og var
ikkje så oppteken av å komme med skisser. Han ville sjå det
på plassen og heller prøve seg fram til løysingar saman med
handverkaren.

Per Line og Jens Gerlach Sørensen hyggjer seg saman på byggjefi rmaet sitt 25-års-jubileum.

Jæren, der natur og arkitektur er to sider av same sak, kjem til 

– Me hadde ein særs god tone med Per Line. Me kunne spøkje 

Per Line og Jens Gerlach Sørensen hyggjer seg saman på byggjefi rmaet sitt 25-års-jubileum.
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Type bygg: Einebustad, Hauge
Arkitekt: Per Line
Byggjeår: 1973
Her er eit godt døme på korleis god arkitektur gjer huset tilnærma tidlaust.
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Type bygg: Einebustad med atriumsløysing
Arkitekt: Per Line
Byggjeår: 1994
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Type bygg: Hytte med atrium
Arkitekt: Per Line
Byggjeår: 1980
Fleire bygningskroppar rundt eit alltid skjerma uterom.  
Eldstad inne og ute med felles pipe. Skjerma for vind og innsyn  
og med nærleik til naturen vart ei løysing mange kalla det 
arkitektoniske varemerket til Per Lines arkitektur.
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Type bygg: Hytte med atrium
Arkitekt: Per Line
Byggjeår: 1991
Som eit lite fort ligg hytta der, ut mot havet. 
Løysinga med atrium gir dei som bur der, ein 
skjerma, privat uteplass heile året.
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Type bygg: Rehabilitering av gammal mølle
Arkitekt: Per Line
Byggjeår: Oppstart i 1988
Museums- og utstillingslokale

Hå gamle prestegard vart kjøpt av Hå kommune 
i 1978. Dei mange bygningane var i særs dårleg 
stand, og omfattande restaurering var naudsynt.  
Per Line var aktivt med i dette restaureringsarbeidet.
Prestebustaden var ferdig restaurert våren 1986, og 
resepsjonslokala vart bygde i 1992.
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Time kyrkje vart restaurert av JGS i to etappar. 
Tidleg på 80-talet vart den gamle kyrkja 
isolert og kledd, og vindauge vart skifta. 

Tilbygget vart teikna av Per Line, og byggje-
arbeida starta hausten 1997. Det særeigne 
med tilbygget er mellom anna den berande 
konstruksjonen i grovt tømmer. Det gamle og 
nye bygget er delt av ein glasskonstruksjon i 
fasade og tak.

Type oppdrag: Lagt skifertak

Type oppdrag: Rehabilitering
Byggjeår: 1996

Jens Gerlach Sørensen A/S - kvalitet sidan 1967 1�



Jæren friluftsråd
Jæren friluftsråd er eit inter-
kommunalt samarbeidsutval som 
eig eller forvaltar ei rekkje område 
og eigedomar i kommunane 
frå Hå i sør og Gjesdal i aust til 
Randaberg i nord. Den første 
jobben Jens Gerlach Sørensen fekk 
frå friluftsrådet, var toalettbygget 
på Orrestranda i 1975. Dette var 
starten på eit godt og langvarig 
samarbeid. I jubileumsåret 2007 
vart den førebels siste jobben gjort 
ferdig: restaurering og nybygg på 
Kvassheim fyr. I mars vart den nye 

”varmestova” opna for turfolket, og 
ho vart raskt eit populært turmål.

Landemerke
Friluftshuset på Orre og kapellet 
i Brekko i Gjesdal er to spesielt 
profilerte eigedomar i friluftsrådet 
sin bygningsmasse. Friluftshuset på 
Orre var eit av dei store samarbeids-
prosjekta mellom arkitekt Per Line, 
Byggmester Jens Gerlach Sørensen 
og Jæren friluftsråd. Det vart bygd 
i 1987 og utvida i 1992. I desember 
1999 brann friluftshuset ned til 
grunnen, men det vart bygd opp 
igjen i same stil – og av det same 
byggjefirmaet.

Då Jæren friluftsråd i 1975 utlyste oppdraget om å byggje 
nytt toalett på Orrestranda, var det lite som varsla at dette 
skulle verte starten på eit langt og spennande samarbeid. Men 
slik har det vorte. Etter meir enn 30 år står kjende bygg som 
friluftshuset på Orre, friluftstunet i Brekko og Kvassheim fyr 
som synlege bevis på samarbeidet, som er høgt verdsett av 
begge partar.

– Prosjekta våre er spesielle. Utfordrande arkitektur set høge 
krav til dei som skal byggje, og Jens Gerlach Sørensen har alle 
kvalifikasjonane som trengst, seier dagleg leiar Bjørn Hille i 
Jæren friluftsråd. Han får støtte av oppsynsmann Elling Hodne, 
som har lang fartstid i friluftsrådet.

Dei skildrar JGS som løysingsorienterte, kunnskapsrike 
og kreative. – Det ska’ me fiksa, er svaret me får viss det er 
problem, seier Hille. Dei nemner også det gode samarbeidet 
arkitektane deira har hatt med byggmeisterfirmaet, og bruker 
friluftshuset på Orre som døme: – Dei mange spesielle 
vinklane og løysingane var spesielt krevjande. Arkitekt Per 
Line og Leif Høyland samarbeidde nært om korleis dette 
skulle løysast best mogeleg, og resultatet har vorte særs bra.

I jubileumsåret er første byggjetrinn av rehabiliterings-
prosjektet Kvassheim fyr ferdig. Neste byggjetrinn står for tur. 

– Her har JGS utmerkt seg ved heile tida å tenkje framover 
med løysingsvala. Me er glade for å ha ein samarbeidspartnar 
me kan vere heilt trygge på. Me stiller høge krav til standard 
og kvalitet, og det får me i dette samarbeidet, seier Hille.
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Type bygg: Informasjonssenter for friluftsliv og naturvern
Eigar: Jæren friluftsråd
Arkitekt: Per Line
Byggjeår: 1987 og 2001/2002
Senteret har ei fast utstilling som gir informasjon om jærstrendene, landskaps-
vernområde og korleis ein kan drive eit aktivt friluftsliv på Jæren. Friluftshuset 
vart bygd i 1987 og utvida i 1992. 16. desember 1999 brann senteret ned til 
grunnen, men det vart bygd opp igjen i same stil og gjenopna 16. mars 2002. 
Friluftshuset har vorte eit regionalt kultursenter med kunstutstillingar, konsertar 
og arrangement av ymse slag. Her er også temautstillingar om natur og friluftsliv 
og eit medieprogram som kombinerer naturbilete, poesi og musikk.

Jens Gerlach Sørensen A/S - kvalitet sidan 1967 17









Det har vore mange både spennande og interessante oppdrag i den 40-årige historia til JGS. Men det er eitt 
prosjekt Leif Høyland nemner spesielt: friluftstunet i Brekko. Anlegget består av kapell og varmestove som 
er bygde saman med eit mellombygg. Arkitekt er Knut Hoem. Arbeidet med anlegget starta sommaren 1996, 
og det vart innvigd andre pinsedag året etter. Bygget har ei spesiell form, og ein måtte mellom anna bruke 
kranbil i to heile dagar for å få på plass dei store granstokkane i kapellet. Dei jobba med stillas i trappetrinn, og 
utforminga av bygga bydde på mange utfordringar. – Men det har vorte eit flott anlegg, konstaterer Leif.
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Type bygg: Rehabilitering frå fyr til friluftsfyr
Arkitekt: Helge Schjelderup Arkitekter
Byggjeår: 2005, 2006 og 2007

Til høgre:

Leif Høyland og Helge Håland under byggjearbeida

Under til venstre:  

Leif Høyland er den første til å gå opp i høgda når jobben krev det!

Under i midten:

Rehabilitering av spesielle bygg krev nøye planlegging, fagleg kunnskap, godt 

handverk og ikkje så lite improvisasjon undervegs. Det er naudsynt med 

byggjemøte på byggjeplassen for å diskutere ulike løsyinger. På bildet i midten 

ser me (frå venstre) arkitekt Siri Refsland Tønnesen, Rasmus Pollestad, Stein 

Geir Aase frå Gann Blikk og Leif Høyland.

Under til høgre:

Dette biletet er teke under eit anna byggjemøte.
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I 1987 vart driftsforma endra til aksjeselskap. Dette hende 
samstundes med at byggjebransjen gjekk på høggir, etter jamn 
vekst i mange år. Selskapet valde like fullt å halde bemanninga 
på eit stabilt nivå. Trass travle tider baserte ein seg på å klare seg 
med eigne tilsette så langt det var mogeleg.

I 1989 var det bråstopp i byggjebransjen. Etter fleire år med 
heitt bustadmarknad stoppa salet av nye bustader over heile 
landet, og prosjekt vart lagde på is. Dette var tøffe tider også 
for Jens Gerlach Sørensen. Likevel merka firmaet mindre til 
nedgangstidene enn mange andre. Det vart naudsynt å gå til 
permitteringar i 1991 – for første og siste gong i firmaet si 
historie. Permitteringane var heldigvis ikkje langvarige. Ein av 
grunnane til at Jens Gerlach Sørensen var mindre sårbar enn 
tradisjonelle byggjefirma, var at dei hadde fleire bein å stå på. 
Dei hadde mellom anna oppdrag for friluftsrådet, og desse 
prosjekta vart ikkje påverka av dei dårlege tidene.

 

Teikna av Rasmus Pollestad og
Oddbjørn Tafjord

Byggjeår: 2005
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Type bygg: Fritidsbustad/hytte på fjellet
Byggjeår: 1991
Å byggje utanfor allfarvei er litt rallartilvære. Ofte vert det  
naudsynt å bu i campingvogn, og frakt av material skjer 
gjerne luftvegen. Men som det nedste biletet syner, vert 
det ikke fira på krava til kvaliteten!

Type bygg: Fritidsbustad/hytte
Arkitekt: Thomas Helliesen
Byggjeår: 1994
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Type bygg: Fritidsbustad/hytte ved sjøen
Arkitekt: Haarklau & Lindeberg v/Knut Haarklau
Byggjeår: 2002/2003
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Type bygg: Fritidsbustader/hytter
Arkitekt: Ana Thierer Vedelden
Byggjeår: 2002
To hytter “tett i tett”, bygde på  
gammal generasjonseigedom
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I 1991 vart Rasmus Pollestad tilsett som tømmermann, 
men han arbeidde berre eit halvt år i første omgang. Etter 
sluttført lære på Jæren valde han å ta meir utdanning. Han tok 
teknisk fagskule (1988–1990), før han jobba ein periode som 
tømmermann/forskalingssnikkar/kranbilsjåfør – mellom anna 
hos JGS. Etter dette jobba han to år som jernbindar i NC, før 
han kom tilbake til JGS som tømmermann i 1993. Sidan har 
han vorte verande i fi rmaet. I januar 1997 vart han leiar for 
byggjeoppdraga til fi rmaet. Frå sommaren 1997 tok han over 
som dagleg/fagleg leiar. Alle ansvarspapir vart førte over på han. 
Rasmus har all kontakt med offentlege myndigheiter. Han styrer 
byggjeprosessen og er den som har kontakt med kundane.

Rasmus hadde ein god barndomskamerat; Oddbjørn Tafjord. 
Som Rasmus valde Oddbjørn tømrarfaget. Han gjekk i lære 
på Jæren og tok meisterbrev. Også Oddbjørn tok teknisk 
fagskule, før han i 1990 byrja i NC som stillasbyggjar og 
forskalingssnikkar. I 1995 byrja han som tømmermann i JGS. I 
1998 begynte Oddbjørn å arbeide litt på kontoret for å hjelpe 
Jens, og i dag har han det meste av arbeidsdagen på kontoret. 
Oddbjørn jobbar som fagleg leiar i tillegg til at han har ansvaret 
for administrative oppgåver.

Både Rasmus og Oddbjørn har lang erfaring i teikning, og begge 
utfører teikneoppdrag i tilknyting til jobbane. 

Godt arbeidsmiljø
Det stabile bemanningstalet fortel om ein god arbeidsplass. Det 
har vore lite gjennomtrekk, og berre to gonger har fi rmaet 
sett seg nøydd til å søkje etter folk. Det førte i ein periode 
til relativt høg gjennomsnittsalder, men det inneber også høg 
fagleg kunnskap. Rekrutteringa har skjedd gjennom lærlingar, 
og i jubileumsåret har dei tilsette gjennomsnittleg 16 år med 
erfaring.

JGS i dag
I jubileumsåret 2007 er JGS organisert i to aksjeselskap. Firmaet 
har hatt som politikk at medarbeidarar har kunna kjøpe aksjar 
i selskapet. Dersom ein sluttar i fi rmaet, må aksjane seljast 
tilbake. Driftsselskapet Byggmester Jens Gerlach Sørensen AS 
har åtte eigarar. I tillegg har fi rmaet organisert kjøp av tomter 
og eigedomar i eit eige eigedomsselskap. Eigedomsselskapet 
har seks eigarar.

Ein god drøs på lageret. Frå venstre ser me Leif Høyland, Enok Grude, Bjarte Serigstad, Ole Nilssen, Rasmus Pollestad og Oddbjørn Tafjord.
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I 2003 vanka det heider og ære til fl eire av “veteranane” i JGS. Frå venstre:  Rasmus som  
hadde vore tilsett i 10 år, Leif og Enok, som begge vart tildelte Norges Vels Medalje for 30 
år i lang og tru teneste, Bjarte Serigstd som hadde vore tilsett i 23 år og Ole Nilssen som 
hadde vore tilsett i 20 år.

Ein imponerande bilpark i jubileumsåret!

Kaffi  og gode historier. 
Frå venstre: 
Normann Sikveland, Ole Nilssen, 
Enok Grude, Knut Skimmeland, 
Niels Christian Jensen, Bjarte Håland

Dei yngste har gode læremeis-
trar i den eldre garde. Dei gode 
tradisjonane vert førte vidare. 
Frå venstre: 
Eivind Steinnes, Stian Laihinen, 
Bjørn Atle Erga, Helge Håland, 
Oddbjørn Tafjord, Ingve Idland, 
Rasmus Pollestad, Jaroslaaw 
Dudek, Leif Høyland, Eirik 
Høyland og Bjarte Serigstad.
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Prosjekt: Rekkjehus
Arkitekt: Klepp Prosjektering
Byggjeår: 2004
12 leilegheiter for Sandnes
Boligbyggelag
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Prosjekt: Barnehage
Arkitekt: Reier Carlsen
Byggjeår: 1997
Anna: Moderne barnehage, bygd for
Klepp kommune. Gode materialval 
med tegl på tak og royalimpregnert 
kledning på vegger.
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Prosjekt: Rehabilitering av kontorbygg
Arkitekt: Trine Sylten
Byggjeår: I fleire trinn i åra 1993-1994, 1996 og 1998 
(loft) og yttertak
Bygget er tildelt vernepris for rehabiliteringa som er 
utført. Dette gjeld begge bygga.
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Restaurering

Prosjekt: Restaurering av sjøhus
Arkitekt: Reier Carlsen
Byggjeår: 2007
Spesielle utfordringar for takkonstruksjonen
når brystfasadane varierer med 9 meter!
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Type bygg: Museum i gammal stil
Byggjeår: 1994 og 2000
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Type bygg: Einebustad
Teikna av: Rasmus Pollestad
Byggjeår: 2005/2006
Torvtak med takvindauge er ein spennande detalj
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Type bygg: Einebustad
Byggjeår: 1975
JGS bygde dette huset i 1975. Nesten 30 år seinare fekk firmaet 
gleda av å byggje for neste generasjon. Dei to bustadene fortel 
mykje om byggjestil som endrar seg – sjå neste side.

36



Type bygg: Einebustad
Arkitekt: Studio Ramp
Byggjeår: 2002/2003
Huset er bygd på hagetomta til føregåande bustad.
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Type bygg: Rehabilitering av eldre bustad 
Arkitekt:Ana Thierer Vedelden
Byggjeår: 2001/2002
Det gamle reisverkshuset vart 
rehabilitert. Fasadane vart haldne i 
gammal stil. Tilbygget, som hovudsakleg 
er av glas, er ein del av stova. På taket er 
det bygd ein luftebalkong. Gammal og ny 
bygningsdel harmonerer på ein god måte. 
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Type bygg: Einebustad
Arkitekt: Hoem & Folstad
Byggjeår: 2004
Det er nytta kledning av furu kjerneved både til tak og vegger.  
Dette er noko ein kjenner att frå dei gamle norske stavkyrkjene.
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Type bygg: Moderne einebustad 
Arkitekt: Ana Thierer Vedelden
Byggjeår: 2007
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Type bygg: Moderne einebustad 
Arkitekt: Torbjørn Fuglestad
Byggjeår: 2007
Ei samanhengjande rekkje av glas i øvre kant i første 
etasje får huset til å “sveve” over grunnmuren.
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Strategien framover er vedteken. JGS skal 
framleis vere ei handverksbedrift med høge krav 
til kvalitet. Bedrifta skal vere ein trygg og god 
arbeidsplass og bemanninga skal vere omtrent som  
i dag. 

Ei kunnskapsbedrift
Høg handverkskvalitet er i første rekkje tufta på gode 
tradisjonar og kunnskapar. Dette er kunnskap ein 
skal finne hos alle medarbeiderane. Difor deltek JGS 
aktivt på Optimeraskulen. Her får ein mellom anna  
kunnskap om nye byggjemetodar og material. JGS er 
også opptekne av å følgje med på kva som rører seg i 
marknaden. Nytt verktøy forenklar kvardagen, og det 
er viktig å fange opp tekniske og handverksmessige 
nyvinningar.

Vegen vidare
Eit bygg skal ha eit langt liv. Kunden skal vere trygg på 
at vara me leverer har ein god kvalitet. Me er opptekne 
av at kundane våre får det produktet dei er best tente 
med. Ikkje berre i år, men også om 30 år.

Også i framtida skal varemerket vårt vere -kvalitet...
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