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DESEMBER 2010 

Sistranda skole 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 8 NUMMER 4 

Ferdigstillelse i januar 2011 

Vi startet opp med tømmer- snekkerarbeider på byggetrinn 2 i august, 

så det har vært en forholdsvis kort byggperiode. Vi har hatt en 

gjennomsnittlig bemanning på 6 stk gjennom hele høsten.   

Utgangspunktet var å ferdigstille hele trinn 2 til jul, men prosjektet har 

til nå vært preget av mye tilleggsarbeider. Derfor har vi fått forlenget 

frist for ferdigstillelse til 17. januar. 

 

Vi har hatt en fin flyt gjennom høsten, der vi stort sett har ligget på 

plan. Så kaillan kan ta jul med god samvittighet.  

Godt jobba!  

 

Bård Einar Grøtte 

Fasade øst bestående av vestlandskledning, og stående dobbel fals. 

Fasadeplater mellom vindusfelt. 13.12.10. Foto: Bård Einar Grøtte 
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-Jeg har gått på vid. Skole i Rissa og Åfjord, sier Åsmund Ørsjødal (lærling) fra Verrabotn. -Nå 

står 2 års læretid foran meg. Jeg har hatt sommerarbeid innen dette yrket og trives veldig 

godt! Her ved Sistranda skole har jeg holdt på med vindsperrer og bordkledning. I løpet av 

læretida skal jeg ha vært innen alle områder i yrket. Per Helge passer på dette. 

Sistranda skole 

SIDE 2 

Åsmund Ørsjødal, startet som tømrerlærling august 2010. 17.11.10 

Thomas Mandal. 17.11.10 
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Sistranda skole 

SIDE 3 

 

 

Audun Kvalvik, ansatt mai 2010. 17.11.10 

Bård Einar, Åsmund og Per Helge spekulerer. 17.11.10 
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Hovedkonstruksjonene av betongarbeidene skulle etter plana være ferdig til jul. Vi har allerede støpt 

siste dekket, og nå gjenstår bare riving av dekkeforskaling. Balkongene blir tatt fortløpende etter hvert 

som snekkerne har gjort klart bakenforliggende vegger. Dette for å ivareta overgangsdetaljene og 

tettedetaljene fullt ut. 

Vi har allerede starta nedbemanninga, og etter jul blir det vel bare 2-3 mann. Framdriftsmessig og 

utførelsesmessig har jobben gått veldig bra. Samarbeidet med PrimaHus AS likeså. Så langt har vi støpt 

ca 2000m3 betong og lagt ca 170 tonn med armering. 

Sigmund Humstad 

Kjøpmannsgt. 24-26, Stjørdal 

SIDE 4 

19.11.10 

19.11.10 
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I sluttfasen 

Vi er nå i sluttfasen på dette prosjektet. Innvendige arbeider, som har bestått av vindusutskifting; 

utforing og belistning er ferdigstilt til jul. Resterende utvendig fasade arbeider blir utført første uka på 

nyåret. 

Det har vært en utfordring at leilighetene er bebodd under rehabiliteringen, men det er løst på en smidig 

og effektiv måte, stor honnør til Jan Inge og karene for det. 

Øyvind. 

Klæbuveien 145, Trondheim 

SIDE 5 

Jan Inge Vollan. 18.11.10 

Fasade mot gården. 18.11.10 
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Majavatn 

SIDE 6 

Vi må ha mildere vær! 

Vi holder på med siste kulvert og er avhengig av mildere tempratur. For nå er det - 26 grader, 

og da er det for kaldt til å støpe. Vi er ferdig med forskalingen til den ene vangen som er klar 

til støping, Vi må ha mildere vær! 

Ole Petter Moan 

Steinar Finseth demonstrerer” Ånnvikfloka” for Odd Arild og Andreas, som prøver så godt di 

kan. 25.11.10. Foto: Ole Petter Moan 

Den nye kulverten sett igjennom den gamle kulverten. 24.11.10. Foto: Ole Petter Moan 
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Majavatn 

SIDE 7 

 

Den ene av vangene ferdig forskalet. 25.11.10. Foto: Ole Petter Moan 
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Grilstad Park B2-1 

Vi jobber nå med hus 1 til 4. Totalt har vi 5 hus på dette prosjektet. Dette er en ren snekkerjobb, å 

yttervegger og bærevegger samt Rantibjelker er levert av Stjern Bygg, som Precut sett. 

SIDE 8 

Arne Petter. 09.12.10 

Grilstad Park, Trondheim 

Sebastian og Ole Roger. 09.12.10 
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Pr dags dato er vi 12 mann på plassen, men vil bli oppbemannet i nær framtid. Dette anlegget vil gå frem 

til juni 2011, men innen den tid er neste byggetrinn i gang. Det består av 28 leiligheter med overlevering 

i 2012. 

 

Sten Staven 

SIDE 9 

Svein Magne og Vegard. 09.12.10 

Grilstad Park, Trondheim 

09.12.10 
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For Sør-Trøndelag Fylkeskommune bygger vi ny garasje for jordbruksmaskiner på Skjetlein VGS som 

totalentreprise. 

 

Bygget er på 485m2 og oppført i bindingsverk i tre. Gulv på grunn og brystningsvegger av betong. 

Kondensfrie stålplater på tak, og Royalimpregnert stående kledning på vegger. Bygget skal være ferdig til 

jul, og pr 10 des. gjenstår bare portmontasje og elektriske installasjoner. Arbeidene har gått meget bra, 

og med god framdrift i alle ledd. 

 

Sigmund Humstad 

SIDE 10 

Dagfinn Hammermo og Idar Jønland. 17.11.10 

Garasje Skjetlein 
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Vi har en liten betongjobb som underentreprise for SG Entreprenør AS. Kontraktsum ca 1,4 mill. Dette er 

i Mellomveien i forbindelse med at det ordnes opp ny holdeplass for togreisende. Plasstøpt betong og 

manuell bordforskaling på synlige flater  av kulvert og støttemurer. Framdriften er også her helt i tråd 

med plan. Vi holder an i ca to uker mens omlegging pågår, og starter opp igjen på nyåret. Ferdig medio 

januar. 

 

Sigmund Humstad 

SIDE 11 

Trond Olav Syrstad, Odd Arne Aune, Roar Morkemo, Kenneth Valleraunet og Hallgeir Humstad 

18.11.10 

Lilleby holdeplass, Trondheim 

18.11.10 
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Det nærmer seg overlevering på Vasøya 

Huset skal være ferdig til jul. Gjenstående arbeider er komplettering av takkonstruksjon etter ferdiglagt 

skifer, parkettlegging, kjøkkenmontering, dørmontering og komplettering fra tekniske fag. Arbeidene går 

som planlagt. Det har vært noen kalde dager i det siste under monteringen av skifertaket, men arbeidet 

har gått bra.  

John Kåre Eggen 

SIDE 12 

Enebolig Vasøya 

Vidar Nygård og Henrik Amundal monterer vindskibord av malmfuru i solveggen. 01.12.10. 

Foto: John Kåre Eggen 

Skifertak og litt av utsikten på baksiden av bygget. 01.12.10. Foto: John Kåre Eggen 
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Olav Duun vgs Teknobygget, Namsos 

SIDE 13 

Vi nærmer oss slutten av betongarbeidet på Olav Duun, det står igjen en betongvegg som vi 

skal ta rett over jul. Spenncon, som har montering og levering av prefab, avslutter sitt arbeid i 

løpet av neste uke, dette har vært smertefritt.  

Foto: Rune Aune 

Rune Aune. 29.11.10 
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Olav Duun vgs Teknobygget, Namsos 

SIDE 14 

Vi er i gang med bindingsverk i 1.etg samt en del lecamuring, planen er at etasjen skal tettes 

slik at vi får satt på varme i mellomjula. Da det skal være klart for graving av bunnledninger 

når vi kommer tilbake på nyåret. I mellomjula vil det bli montert stålkonstruksjon i 

”mellombygget”, denne jobben utføres av Bygg Con fra Namsos. Vi er i dag 6 mann på 

byggeplassen. 

Stig Olav Barlien 

29.11.10 

Stig Olav Barlien (prosjektleder). 29.11.10 
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Frøya transportsenter 

SIDE 15 

Vi er ferdig med betongarbeidene på dette prosjektet. Våre arbeider har bestått av 

Grunnarbeider, fundamentering, ringmurer, rennesystemer og gulv på grunn. Bygget har en 

grunnflate på ca 1100m2. Gulvet epoxybehandles i uke 49 av Hesselberg Bygg som vår 

underentreprenør. 

Framdriften var avhengig av at stålbygget kom opp, så vi har måttet tilpasse oss dette. Det 

var derfor greit å ha Sistrandaskolen i nærheten for å ta unna når det var opphold på 

prosjektet. 

Nå gjenstår bare sluttoppgjøret. 

 

Sigmund Humstad  

17.11.10 
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Gevingåsen jernbanetunnel 

SIDE 16 

Betongarbeider 

Vi utfører betongarbeidene som underentreprise for Mika AS. 

Det pågår avgrensingsvegger og tekniske rom i rømningstuneller og pumpekummer. Videre 

arbeider vil bli portaler i påhugg fra Hellsia og fra Muruviksia. Disse arbeidene skal det være 

klart for å starte opp med straks på nyåret.  Vi følger framdriften på tunelldrifta, men det blir 

etter hvert flere angrepspunkt. Hele tunnelen skal etter plana stå ferdig utpå vårparten 2011. 

Sigmund Humstad 

 

På Ranheim skal vi bygge fire bruer. Også det som underentreprise for SG Entreprenør AS. En 

jernbanebru på ca 200m2, en veibru på ca 250m2 og to gangbruer på ca 35m2 hver.  

 

Det forventes at vi kan komme i gang med våre arbeider ca 15.jan.2010. Alle bruer skal være 

ferdig på høsten 2010, men med delfrister for hver enkelt. 

 

Sigmund Humstad 

 

 

Broer Ranheim 
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HMS/KS og personal 

SIDE 17 

2010 er snart slutt. Dagene er korte og det er kaldt. Dagslys og varme er bytta ut med 

lyskastere og ”lang vinter under”. Kommer i den anledning med en opplysende og varmende 

oppdatering.  

 

Kurs/opplæring 

Sten Staven og Jan Inge Vollan har gjennomført føreropplæring for teleskoptruck C1 og C2. 

Jan Inge Vollan tok kurset på eget initiativ etter å ha blitt tildelt kursstøtte fra Fellesforbundet.  

Etter at alle 8 deltagere i eksamensforberedende teorikurs i betongfag besto eksamen er nå 

nesten alle klare for å gjennomføre den praktiske prøven. Prøvenemnda er varslet og klar til å 

sette i gang prøver for den enkelte. Vi mangler bare prøvestykker.  

Når det gjelder lærlinger som startet i fjor sommer skal det gjennomføres ”test” prøvestykker i 

den nærmeste framtiden slik at de er godt rustet når de skal i gang med den praktiske prøven 

til sommeren. De skal også inn på tegningslesningskurs hos BYGGOPP nå på januar 2011. 

 

Rekruttering/ansettelser 

I høst har vi tatt imot besøk, i forbindelse med utplassering, av elever fra Åfjord videregående 

skole, bygg og anleggslinja vg1 og vg2.  

 

Uke 39, 40 og 41 hadde vi besøk av vg2 elevene. Torkil Vingen var på vårt anlegg på Olav 

Duun vgs. Namsos, Espen Berdal Sørli besøkte anlegget på Majavatn, Ole Martin Kvernstad var 

på Sistranda og Kenneth Mandal fikk prøve seg på tømrerarbeid på Haugsnes lagret.  

Tormod Melum 
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HMS/KS og personal 

SIDE 18 

Uke 44 og 45 hadde vi besøk av vg1 elevene Joakim Finset, som besøkte Majavatn, Mats 

Støen ble satt til takarbeid på ”Vedsentralen” og Martin Høknes fikk prøvd seg på fjøsmurer på 

Kiran. Alle fikk positive tilbakemeldinger fra anleggene de besøkte og vi håper å få se mer til 

dem. Benytter samtidig anledningen til å takke dem for god innsats.  

 

Pga. forholdsvis rolige tider nå rundt årsskiftet har vi i den siste perioden ikke tatt inn nye 

ansatte. I forbindelse med at vi har leid ut en del mannskap og avsluttet en del 

innleiekontrakter og prosjektstillinger ser det ut til at vi stort sett kan greie oss uten 

permitteringer midtvinters.  

 

HMS 

I tredje kvartal hadde Stjern Entreprenør AS et sykefravær på 4,83%. Dette er noe lavere enn 

i andre kvartal, men vi sliter fremdeles med en del langtidsfravær. Vi kommer i samarbeid 

med bedriftshelsetjenesten til å sette fokus på arbeidsstillinger og ergonomi i året som 

kommer. Kortidsfraværet er som normalt relativt lavt.  

Vinteren kan by på utfordringer når det gjelder trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen. Ber 

derfor den enkelte om å ta godt vare på seg selv og sine arbeidskolleger. Alt blir lettere ved å 

være positiv. Det er ikke mange som har tatt skade av litt skryt. 

 

Ønsker alle med disse ord god jul og et godt nytt år! 

Mvh  

Tormod Melum 
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Stjern Stål AS 

SIDE 19 

Da nærmer en etterlengtet juleferie seg for mange av oss, og vi kan se tilbake på en litt rolig 

høst for Stjern Stål sin del, det hadde vært litt mer behagelig å kunne ha litt mer i 

ordrereserver enn vi har for tiden. 

 

Av prosjekt kan jo nevnes messanindekke i lokalene til Brødrene Dahl AS på Steinkjer hvor vi 

hadde hele jobben med stål, elementdekker, avretting og smedarbeid. Denne jobben ble 

ferdigstilt på november. Vi er nå også i full gang med smedjobben ved Rissa helsetun for Hent 

AS, smedjobb for Roy Ugedal rekkverk på utv. Støttemurer, stål og blikkenslagerarbeid ved 

boliger Grilstad park, levering og montering av rekkverk ved Lilleby stasjon for SG entreprenør 

AS. 

 

Noe av dette går litt uti 2011 også, men vi må helt klart være aktive for og skaffe mer arbeid 

fremover. Vi har vært, og er med og regner på jobber, og det kan virke som det er litt aktivitet 

i markedet, så vi satser på at noe vil slå til også neste år. 

 

Hvis det noen som skal ha utført stål, smed og blikkenslagerjobb så ta kontakt. 

 

Vil med dette ønske alle en riktig God Jul og Godt Nyttår!  

 

Per Hårstad 

Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 20 

Da har vi straks lagt nok ett år bak oss, det ser ut for at vinteren har festet grepet, årets 

julebord er historie, og vi er ganske snart klar for juleferie. 

 

En kort oppsummering av 2010 viser at en forsiktig start ble avløst av en for så vidt normal 

vår, sommer, og høst. Så kom vinteren litt for tidlig på november noe som igjen førte til at 

aktiviteten dalte tidligere en det vi hadde håpet. 

 

Resultat av dette ser vi i at det blir en utfordring å matche omsetningen fra november og 

desember i fjor. Så totalt sett må vi nok innse at vi i 2010 vil slite med og nå helt opp til 

omsetningstallene fra 2009. 

 

Når det gjelder utsiktene for 2011 så ser vi vel ingen klare tegn til noen voldsom økning i 

byggeaktiviteten i våre nærområder. Så skal vi klare å opprettholde det volumet som vår 

organisasjon krever må vi antagelig være minst like aktive som tidligere. 

 

Samtidig som vi må bli mer offensive i markedsarbeidet, og kanskje utvide ”horisonten” i 

forhold til utstrekning av markedsområde og hvilke type prosjekter vi ønsker å levere til. 

 

Positivt for 2011 er at Fosen-Hytta har flere leveranser klare, i tillegg til at det er god del 

prosjekter på tegnebrettet. 

 

I tråd med tradisjonen de siste årene serverte vi også sist fredag rømmegrøt til våre kunder, 

og med ca. 200 serverte porsjoner må vi kunne kalle dette nok ett vellykket arrangement.  

 

Joar Harsvik (daglig leder Stjern Bygger´n AS) 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 21 

Den tradisjonelle konkurransen var også på plass, og årets spørsmål var: 

 

Antall liter maling (av alle typer) innkjøpt av Bygger'n Stjern fra Jotun i perioden 01.01. – 

18.11.10? 

 

Riktig svar 16 964 ltr. Og vinnerne ble: 

1. Mari Anne Stølhaug,  16 750 ltr. (gavekort kr. 2.500,-)  

2. Joakim Syltern By,    17 201 ltr. (gavekort kr. 1.500,-) 

3. Ole Petter Moan, 17 250 ltr. (ett spann, 10 ltr. Drygolin Oljemaling) 

 

Vi kan i år som tidligere bidra med julegaver til mer eller mindre nevenyttig, årets ”Jule-DM” er 

sendt ut og kan i tillegg bla’s igjennom på www.byggern.no. Avrunder også i år med å takke 

alle ansatte for innsatsen i 2010, og ønsker dere alle en velfortjent ferie og en god jule- og 

nyttårsfeiring. 

 

Ønsker også alle våre kunder og forbindelser en god jul, og ett godt nyttår! 

 

Åfjord 14.12.09 

Joar Harsvik 

Ola Naustan tatt på fersk gjerning i julehandel på 

Bygger`n. 27.11.10 
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Rømmegrøt og spekemat på Byggern 

SIDE 22 

 

Gode busser. (Ola til høyre). Torstein til venstre 

Åse Dagsvik Adsen 

Ann Doris Stjern og Aud Langås serverte rømmegrøt fra Klara By og 

Nelly Moan 
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Julebord 2010 

SIDE 23 

 

110 ansatt og følge 

til middag i 

båtbyggeriet 

Taffelmusikk av Aksel 

Frønes 

Noen av 

serveringsdamene, 

som ble utført av 

Åfjords 16-årslag i 

fotball m/foresatte 
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Gullklokke til Henry Berdal 

SIDE 24 

50 år i firmaet 

Henry startet i firmaet med ei timelønn på kr 4,60, iflg. utskrift 27. mai 1960, sier Helge 

Stjern. -Det tilsier ei årslønn på kr 9-10 000. Arbeidsdagen startet kl 07.30 og varte til kl. 

1700 inkl. 1 times matpause (8 1/2 time). 

-Han er kanskje den i vårt firmas historie som har tilbringt mest tid ute på anlegg. Det var 4 

mann i hver brakke. Der hadde de lompen sin, kokte mat og sov. Det første anlegget vi var 

sammen på var på Haugamyra i 1982, senere servicebygget i Terråk, Kolstadkirka og flere 

andre anlegg. 

-Vi har bestandig jobbet godt i lag med respekt for hverandre. I firmaet har vi tradisjon for 

kort avstand mellom folk på kontoret og de ute i felten. Henry har alltid vært opptatt av å 

gjøre en skikkelig jobb og vært opptatt av produksjonsresultater. Du er ærlig og har vunnet 

vår respekt for den måten du opptrer på. 

-For innsatsen du har gjort for oss gjennom 50 år ønsker vi å gi deg firmaets øverste 

utmerkelse, ei gullklokke. Dette er en rekord som blir vanskelig å slå! 

Ellinor og Henry Berdal. Helge Stjern (daglig leder Stjern Entreprenør AS) deler ut gullklokke 

til Henry etter 50 år i firmaet. 11.12.10 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 25 

Hei og takk for sist. 

Kuldeperioden i november har gitt oss en flying start på vinteren, men så langt har den ikke medført store 

konsekvenser for noen av anleggene våre. Det skyldes først og fremst at vi ikke hadde noen store tunge 

grunn og betongjobber i denne perioden, samtidig som ting har vært godt tilrettelagt og planlagt ute på 

byggeplassene, og det er bra. 

 

Driftsmessig ble 2010 på mange måter veldig likt 2009, med hard kamp om oppdragene og litt for kort 

horisont på ordrereservene.  Når vi nå går inn i 2011 har vi  en ordrereserve som er noe mer behagelig 

enn for ett år siden. Ca 2/3 av neste års budsjett er på plass, i tillegg til at vi er i posisjon for et par større 

jobber til. Med en komfortabel ordrereserve, prognoser om fortsatt lav rente og ny fart i boligbyggingen  

ser vi lyst på 2011. Utfordringen vår på kort sikt vil bli å skaffe oss oppdrag ”hjemme” i Åfjordsområdet. 

 

En lang, mørk og kald høst ble sist helg kronet med et tradisjonelt og lystig julebord på saga. Det er viktig 

at vi kan treffes i slike uformelle settinger og diskutere andre ting enn effektivitet, produktivitet, lønn osv. 

Vi får ofte høre at vi treffes for sjelden i slike uformelle fora og det er nok riktig. Hverdagen har en 

tendens til å bli ”spist opp” av de daglige operative gjøremålene, men vi lover å gjør et nytt forsøk på å 

arrangere et sommerarrangement, samt å få avviklet et nytt Stjern mesterskap neste sommer. 

 

Til slutt vil jeg takke alle for innsatsen i året som gikk, og ønske alle ansatte med familie en god og 

velfortjent juleferie. 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS) 


