
Trygghet 
siden 1959



Arne Byberg AS så dagens lys i 1959. Selskapet ble startet som 
et enkeltmannsforetak av Arne Byberg og med ønske om å levere 
trygge elektroinstallasjoner i Stavangerområdet. Snart 60 år senere 
er visjonen fortsatt den samme – vi skal gjennom godt samarbeid 
og god kundeservice være en komplett og trygg leverandør for våre 
privatkunder og bedriftskunder. 

Vi er i dag ca. 20 ansatte som skreddersyr ulike løsninger for våre 
kunder. Vi leverer elektroinstallasjoner i Stavanger, Sandnes og 
Jærenområdet. Videre kunne tilby deg som kunde høy kompetanse, 
gode råd og veiledning, kvalitet og god service til konkurranse
dyktige priser.

Vi er en godkjent lærebedrift med ca. 2–3 nye lærlinger hvert år, og vi 
har et tett samarbeid med OFEL (Opplæringskontoret for elektrofag). 
Vi er veldig glad i nye og eksisterende kunder, så kom gjerne innom 
våre lokaler i Skvadronveien 21 på Sola for en hyggelig og løsnings
orientert prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dine tanker og 
ønsker. Vi stiller opp på en uforpliktende befaring.

Vi er medlem av Elkonor, som er en landsdekkende medlemseid og 
medlemsstyrt elektrikerkjede med over 195 uavhengige elektriker
bedrifter. Vårt mål er å være løsningsorienterte, idéskapende og 
sikkerhetsbevisste. Hos oss skal det være trygt og godt  
å være kunde. 

Leverandør av belysning 
til flere av Arne Bybergs boligprosjekter.

www.lyskomponenter.no

Kvalitetsbelysning til alt fra private hjem til næringsbygg, lager, 
idrettshaller, hotell og offentlige bygg, butikk og restaurant. 

EU kontroll, service og reparasjon

Tlf.  51423273 
Bestill time

post@seleauto.no

Ditt lokale bilverksted

Kompetanse, kvalitet og sikkerhet
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PROFESJONELT RENHOLD OG HAGEHJELP
Stell av busker og trær • Beskjæring av frukttrær • Ugressfjerning • Gjødsling og kalking • Beplanting

Brattlandsmarka 52, 4360 Varhaug • Tlf. 905 77 883 • E-post: dragana.m1901@hotmail.com
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Boliginstallasjon
Vi i Arne Byberg AS leverer elektroinstallasjoner årlig i ca. 150 
nybygg. Vi skreddersyr løsninger etter behov, og har standard
pakker etter gjeldende bestemmelser for alle som kjøper seg 
en ny bolig. Vi jobber tett med utbyggere, og leverer komplette 
løsninger til både nybygg og totalrenovering.

Arne Byberg AS ønsker å være en komplett og trygg leverandør 
til våre private og offentlige kunder. Videre tilbyr vi deg som 
kunde høy kompetanse og konkurransedyktige priser.

Kom gjerne innom vårt showroom i Skvadronveien 21 på Sola 
for en hyggelig og løsningsorientert prat om hvordan vi kan 
hjelpe deg med dine ønsker. Vi stiller også gjerne opp på en 
uforpliktende befaring vedrørende dine tanker og ideer.

RACKIT – Alt samlet i et skap
Navnet RACKIT røper det meste: Et skap der de smarte dingsene plas
seres. Alt samlet på én plass i ett skap. Mange snakker om smarte hjem, 
uten å ha et produkt som virkelig holder. Hos oss kan du velge fra et 
digitalt koldtbord, der du kan forsyne deg etter lyst og behov og plassere 
utstyret rett inn i Rackitskapet. Til og med prisene smaker! 

Dette er smarthjem for alle. Utgangspunktet for disse løsningene er 
RACKITsentralen. Den er bygget på velprøvd og prisbelønnet teknologi 
fra alarm.com, som er størst i verden på sikkerhet med full hjemme
automasjon. Vi kan hjelpe deg å skreddersy en smart pakke for ditt hjem!  
Ta kontakt, så kommer vi på befaring og finner løsningen du og dine 
trenger. 

Last ned vår kampanjebrosjyre og les mer om de ulike produktene. 

Brosjyre om Rackit smarthjem:  
https://rackit.papirfly.no/readimage.aspx?pubid
=bb4d9f27e9aa4c3ba0b12c175383a4c3

LES MER OM 
RACKIT HER
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Serviceavdeling
Arne Byberg AS har montører med spisskompetanse på alle typer 
elanlegg, og besøker deg gjerne for en befaring for å drøfte løsnin
ger og veilede. Vi tilbyr hele spekteret av elinstallasjon for deg som 
privatperson og til bedriftsmarkedet, slik at man slipper å forholde 
seg til flere aktører. Dette gjør det lettere for deg i en prosess 
du ønsker skal foregå på en rask og effektiv måte. Om du derfor 
kontakter oss, skal du være sikret en elektriker i Stavanger som kan 
bistå deg med alt innen elektriske tjenester. 

Vår serviceavdeling står klare til å ta seg av 
alt av elinstallasjon og service i din bolig.

Elektriker også for landbruket
Vi har base på Sola og over 60 års erfaring med levering av 
elektriker tjenester til lokale bønder i distriktet. I landbruket er man 
avhengig av sikker drift og unngå driftsstans. Da er det viktig å ha 
en samarbeidspartner som har kunnskap, erfaring og kjennskap til 
det elektriske anlegget i dine driftsbygninger og bolig.

Har du planer om oppføring av ny driftsbygning eller utvid else av 
eksisterende? Vi i Arne Byberg AS har god kjennskap til hvilke krav 
som stilles til det elektriske anlegget i slike bygninger. Vi kan ta 
oss av prosjektering, selve utførelsen, komplett dokumentasjon i 
henhold til myndighetskrav og påkrevd elkontroll i årene fremover.

Elkontroll bolig
Ta sikkerheten til din familie på alvor, få utført en Elkontroll! 
Rapporter fra brannvesenet og DSB viser at en stor andel branner 
i norske hjem skyldes feil og mangler i elektriske installasjoner, og 
pluggbare elektriske komponenter. Flere forsikringsselskaper tilbyr 
i dag ordninger hvor du kan få årlig rabatt på din boligforsikring, 
dersom du gjennomfører en elkontroll av NEMKOsertifisert 
personell.

Elbillading
Smart lading som passer til alle elbiler og plugin hybrid.
Salget av elbiler stiger for hvert år, og det er forventet at salget av 
nullutslippsbiler vil fortsette i samme takt. Vi hos Arne Byberg AS 
installerer ladeløsninger fra flere kvalitetsprodusenter, for å kunne tilby 
deg riktig løsning til ditt bruk og din bil. Vi prosjekterer og leverer  
komplette løsninger med ladestasjoner til både private og større 
aktører. Med det økte salget av nullutslippsbiler er det da viktig å være 
forberedt for å kunne tilby kunder og samarbeidspartnere lademulig
heter. Vi leverer lastbalanserte ladeanlegg som sikrer at alle på arbeids
plassen eller borettslaget får mulighet for lading samtidig i eksiterende 
strømanlegg. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Se vår hjemmeside for mer info om elbillading.

Nyttig tips!
Ikke kjøp en lader som har begrensning 
på 7,4k W eller 11 kW – da må du bytte 
den ut hvis du ønsker mer ladeeffekt. 
Laderne vi leverer er fleksible – man kan 
øke effekten fra 7,4 kW til 22 kW med 
samme lader.
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PÅ LAG MED SKOGEN BYGGER VI HUS 
OG HYTTER FOR KOMMENDE GENERASJONER.

Belysning skaper stemning, miljø og trivsel i ditt 
hjem. Et hjem består av forskjellige rom, som alle 
har ulikt behov for lyssetting. Behovet vil også 
endre seg etter livssyklusen i hjemmet.  
Vi leverer lyskilder til kunder i hele Stavanger, 
Sandnes og Jærenområdet.

Arne Byberg AS tar av seg både salg av produkter 
og selve installasjonen. Våre medarbeidere 
innehar solid kompetanse på å velge ut riktig lys 
til riktige rom. Sammen med våre leverandører 
har vi fokus på besparende løsninger innenfor 
belysning og innemiljø. Ta gjerne kontakt for 
inspirasjon, veiledning, nyttige tips, uforpliktende 
tilbud og en god lys-prat.

«Mye lys er nødvendigvis ikke riktig lys»

Belysning
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PÅ LAG MED SKOGEN BYGGER VI HUS 
OG HYTTER FOR KOMMENDE GENERASJONER.

Når vi snakker om belysning, skilles det mellom allmennbelysning, 
arbeidslys og dekorbelysning. Vi har lang erfaring og gode kunnskaper 
om de ulike typene, som er tilstrekkelig for å kunne skape den riktige 
og gode atmosfæren for deg og dine. Vi støtter oss bak ordtaket  
«Mye lys er nødvendigvis ikke riktig lys». Vi hjelper deg gjerne med 
belysning i Stavanger og omegn! 

Vi er sentralt godkjent!

Se her for mer info om belysning: 
www.arnebyberg.no/belysning

Ulik belysning for ulike behov
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mail@ctmlyng.no | 74 85 55 10
Besøks / leveringsadresse
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan

Teknologien bak komfyrvakt:
• Unik releteknologi i stikkontakten, 
for lang levetid
• Først ute med nye funksjoner, for enklere 
montering, bruk og driftsikkerhet
• Mulighet for systemfunksjon, sammen 
med andre funksjoner (Vannstopp, 
Strømkutt, Smarthus, App mv.) 

www.smb.no

Sammen får vi 
bedre avtaler
– sammen finner 
vi gode løsninger.

Vi er din eksterne innkjøps-
partner. Vi hjelper din bedrift 
med å spare penger.

Skvadronveien 21, 4050 Sola
Tlf. 51 64 46 00
post@arnebyberg.no
www.arnebyberg.no

Åpningstider
Man.–ons.: 07:00–15:30
Torsdag: 07:00–15:00
Fredag: 07:00–13:00


