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Frøiland Bygg Skade AS kjøper HS Skadeservice AS 

HS Skadeservice ble grunnlagt av Terje Sørheim i 2012 og har hovedkontor i Askim. HS består av 8 dyktige fagfolk 

med sterk standing i bransjen, kjent for høy kvalitet i markedet og er en meget god match for Frøiland Bygg Skade AS 

(FBS) som trenger kapasitet og kompetanse i Indre Østfold, som en av de største aktørene i bransjen i Norge. Før HS 

drev Terje «Sørheim Snekkerservice» og har lang erfaring som håndverker og gründer – særlig i skadebransjen, men 

også annen byggevirksomhet. FBS og HS har hatt dialog de siste 5 årene om mulig samarbeid. 

 

HS gjengen fra Venstre: Thomas Nilsen, Lars Erik Helmersen, Terje Sørheim (Daglig leder HS), Dennis Helders, Tom Kristiansen (Prosjektleder), 

Bjørn Borgen, Morten Einevik, Jens Asbjørn Granberg , Pål Nygaard (Adm Dir Frøiland Bygg Skade AS) 

Pål Nygaard (Adm Dir Frøiland Bygg Skade AS) sier: «Dette er en meget god 

match, vi kjenner Terje og Tom godt og har hatt en lang og grundig dialog 

som har ført frem til dette. Sammen med en tydelig plan for videre utvikling 

og vekst, med fokus på kvalitet og fag, mener vi å ha lagt grunnlaget for 

videre sukess i bransjen med denne bedriften som del av FBS i et viktig 

område» 

Terje Sørheim (Gründer og DL HS skadeservice) sier: «Dette har vært en 

lang prosess og vært svært viktig for meg. For det første at jeg vet vi som 

bedrift kommer til en seriøs markedsleder som har samme verdier som oss, 

videre at jeg vet gutta får en god arbeidsgiver fremover og at jeg vil trives 

de neste årene før jeg begynner å tenke på pensjon. Jeg ser frem til å prøve 

meg som «Arbeidstaker» og Leder i Askim og Indre Østfold og skal bidra til 

å løfte FBS videre. Og jeg skal prøve å ikke gi mine nye sjefer for mange grå 

hår,» legger han til med et stort smil om munnen.     

Fra venstre: Regionssjef Torbjørn Nordbo – glad første sjef på 42 år for Terje Sørheim, gründer og selger av HS Skadeservice som nå blir en del 

av Frøiland Bygg Skade.  
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