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DESEMBER 2011 

RAS Belsvik, Hemne 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 9 NUMMER 4 

Et bygg i verdensklasse 

Belsvik blir et settefiskanlegg som skal produsere 14 mill smolt av laks 

pr år. Det blir det største anlegget i Norge og et av de største i verden. 

Anlegget er basert på resirkulering, som betyr at det gjenbrukes 98-

99% av vannet. Resultatet av dette er et anlegg som er veldig 

energibesparende og miljøvennlig. 

 

Settefiskproduksjon er kort fortalt produksjon av laks i ferskvannsfasen. 

Det kjøpes inn rogn, klekker denne og fôrer fisken frem til den er klar 

for transport til merdanlegg i sjøen. Dette vil ta ca 8-9 måneder på 

Belsvik. 

 

Utbyggingen er det største prosjektet gjort i Lerøy Midnor`s historie, og 

Belsvik vil bli leverandør av smolt både til Lerøy Midnor og Lerøy 

Hydrotech. Etter produksjon i sjøen, vil årsproduksjon av smolt gi ca 50

-70 000 tonn laks for salg. Til sammenligning, de største anleggene i 

Lerøy Midnor i dag produserer 2,5 mill smolt. 

 

For tiden er vi 25 mann i egen produksjon, og vi har som mål å være 

denne bemanningen over vinteren. Totalt sysselsetter prosjektet ca 45 

mann pr nå, men dette vil stige utover vinteren til mellom 60 og 70 

mann. 

Oversiktsbilde fra byggeplassens lagerområde. 17.11.11 
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Fram til ferien 2012 skal vi ha produsert totalt ca 6000 m3 betong og ca 830 tonn med 

armering. Vi må følge en produksjonsplan for utstøpt betong som ligger på fra 150 – 180m3 

betong pr uke gjennom vinteren og fram mot ferien. Fram til jul har vi planlagt støpt ca 1200 

m2. Framdriften er god og vi ligger godt foran denne plana. Veldig bra. 

 

Sigmund Humstad prosjektleder 

RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 2 

17.11.11 

Fundamentarbeider i grunnen. 17.11.11 
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. RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 3 

Fra venstre: Sigmund Humstad prosjektleder, Håvard Stjern anleggsleder, Roar Sivertsen 

byggherreombud, Oddvar Kristiansen byggeleder, Erik Daaland driftsleder Belsvik, Erik Skårild 

teknisk leder settefisk og Rune Aune anleggsleder. 

07.12.11 
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RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 4 

 

 

I forgrunnen er 2 mann i ferd med å prefabrikere armering. 17.11.11 
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Fra årsskiftet skiller vi ut betongavdelingen som eget firma. Det nye firmaet vil hete Stjern Betong AS. 

Daglig leder blir Rune Ramsø, og med de øvrige gutta på laget.  

 

Etter lang vurdering har vi besluttet å investere i ny betongstasjon. Det blir et kompakt Liebherr-anlegg 

(forøvrig verdens største leverandør av betongblandeanlegg), som har en utgående mengde på  1,0  kbm 

pr. blanding. Total blandekapasitet vil ligge i området 30 kbm pr. time. Anlegget vil ha datastyring og vi 

vil etter hvert få godkjenning i høyeste klasse. 

 

Vi har allerede startet ombyggingen, gammelanlegget blir stoppet og delvis demontert til jul. Leveringen 

av nyanlegget skjer i andre halvdel av februar og vi håper å blande de første kbm betong til påske. For 

øvrig kan nevnes at gammelanlegget har vært operativt i ca. 35 år. Det er helt unikt. I tillegg til solid 

arbeid den gang har det vært et fantastisk vedlikehold gjennom alle disse årene. Det er på sin plass å 

takke alle som på et eller annet vis har bidratt. 

 

Åfjord, 14.12.11 

Helge 

Nytt firma og ny betongstasjon 

SIDE 5 

Fra signering av avtalen 13. oktober 2011. Helge Stjern, Klaus Glad fra forhandleren i 

Danmark (Jørn Glad AS), Harald Jaufmann fra leverandøren i Tyskland, Rune Ramsø og Tor 

Magne Blix. 
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Nytt firma og ny betongstasjon 

SIDE 6 

”Pensjonistene” Einar Hårstad og Henry Berdal trår til med forskalingsarbeid sammen med 

Terje Grøtting. 15.12.11 

Fundamenteringsarbeid i forbindelse med ny betongstasjon. 15.12.11 
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Kråkøy Slakteri på Hongsand i Roan har 25 ansatte og slakter 50 tonn laks pr. dag.  2 lasteramper skal 

opp i bakgrunnen.  Rom for emballasje i øverste etasje og kjølerom nede.  –Vi er fornøyd med arbeidet 

som er gjort! sier Roger Sørgård (dagl. leder Kråkøy Slakteri).  

 

-3 biler med laks går ut herfra pr. dag. 2 biler med isoporkasser kjøres inn pr. dag.  Fra august blir det 6 

biler med laks som skal kjøres ut fra slakteriet. Disse går Gardermoen for frakt videre til Europa.  –Med 

denne utbygginga dobler vi slaktevolumet. Vi trenger da ekstra 15 personer. 

Kråkøy Slakteri 

SIDE 7 

Roger Sørgård (dagl. leder Kråkøy Slakteri).  05.12.11 

05.12.11 
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Nytt kjølelager og emballasjelager er i hovedsak ferdigstilt og tatt i bruk. Det gjenstår noen utvendige 

skjermvegger, rekkverk og trapp som skal monteres i januar. Arve har hatt ansvaret for tømmer og 

snekkerarbeidene og det har gått som planlagt selv om det har vært perioder med dårlige værforhold. 

 

Lars-Helge 

Kråkøy Slakteri 

SIDE 8 

05.12.11 

05.12.11 
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Grilstad Park, Trondheim 

SIDE 9 

Innspurt trinn 2 

Pr dags dato pågår innspurt på trinn 2, der 28 leiligheter skal overleveres 1.februar 2012. Vi 

prøver å få unna mest mulig før jul, så vi kan kontrollere innspurten. Dette trinnet består av 6 

hus, så vi har hatt innspurt og byggvask fordelt over en lengre periode for å unngå at alt skjer 

helt på tampen. 3 hus er tilnærmet klar for overtakelse, mens på de 3 neste jobbes det med 

foring og listverk, parkett, trapper og kjøkken. Det jobbes nå med boder og inngangsparti med 

tilhørende balkonger på alle hus. 

22.11.11 

Hus 6, kjøkken. 22.11.11 
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Grilstad Park, Trondheim 

SIDE 10 

 

Sten Staven (anleggsleder). 22.11.11 
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Byggetrinn 3 

På byggtrinn 3 er vi også godt i gang.  Her er målet tett bygg til jul på hus 12 og 14, og arbeid pågår 

men bindingsverk og I-bjelker på hus 13 og fortløpende på hus 15. Dette byggetrinn har 20 leiligheter å 

skal stå ferdig på september 2012. 

Pr i dag har vi 22 mann fra Stjern og 16 mann fra Adecco. Under oss har vi 4 til 6 murere, 3 parkett-

leggere, 7 malere, 2 kjøkkenmontører og fra 2 til 6 trappemontører. Sånn går no dagan.. J 

 Sten.. 

SIDE 11 

Hus 6, boder under oppføring. 22.11.11 

Grilstad Park, Trondheim 

Hus 6, trapp. 22.11.11 
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Vi er snart ferdig med rehabilitering av fasader (nye dører, vinduer og rekkverk balkonger) i nr. 9. 

Oppstart var i september og ferdigstillelse er til jul. På nyåret går vi direkte over til nesten samme jobb i 

Stabells vei nr. 1. Men her skal ikke balkongene rehabiliteres. 

Den største utfordringen med denne jobben var at det skulle settes inn heve-/skyvedør i alle 24 

leiligheter som fra før av hadde vindu og balkongdør. Det er derfor saget ut i yttervegg av betong for å 

sette inn ny og større dør til balkongene. Arbeidene gikk veldig bra og det ble ikke vannsøl eller liknende 

problemer i noen av leilighetene. Byggherre er fornøyd og ved siste delovertakelse på 12 leiligheter ble 

det ingen anmerkninger!  

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

SIDE 12 

Fasade inngangsside etter at vinduene er skiftet. 27.10.11. Foto: John Kåre Eggen 

Stabells vei 9, Trondheim 

Fasade balkonger. Heve-/skyvedør er montert og rekkverk balkonger påbegynt. 22.11.11 

Foto: John Kåre Eggen 
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SIDE 13 

Stabells vei 9, Trondheim 

Montering av heve-/skyvedører. Anleggsleder Arvid Forfot benytter godt øyemål for best 

mulig resultat. 04.10.11. Foto: John Kåre Eggen 
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Vi har hatt en del utfordringer med inntransport av maskiner og utstyr for Nederlandsk maskin-

entreprenør den siste måneden men nå er alt inne og bygget lukkes. Stjern Stål som har stål og smed-

arbeidene er i hovedsak ferdig, bortsett fra noe maling av stålkonstruksjoner som skal ferdigstilles først 

på januar. Vi kommer til å ha mannskap på byggeplassen frem til krana tas ned i midten av januar. 

 

Felleskjøpet setter i gang produksjonen i nybygget i februar. Den største utfordringen med dette 

prosjektet har vært høyden og plassering av bygget. Bygget er ca 30m høyt og ligger midt inne i et 

eksisterende lager. Omtrent alt som har skjedd har vært avhengig av kranhjelp eller store lifter. Dette 

har mannskapet på plassen løst på forbilledlig vis.  

SIDE 14 

Edvard Heir, Stig Humstad, Monica Lauritsen, Svein Harald Ramsø og Dagfinn Hammermo. 

23.11.11 

Felleskjøpet, Steinkjer 

Foto: Svein Harald Ramsø. 23.11.11 
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SIDE 15 

Felleskjøpet, Steinkjer 

Monica Lauritsen (Stjern Stål AS)  er inne sitt 2. år som lærling. Hun går nettbasert kurs 

innen utdanning platearbeider.  –Et variert yrke! sier Monica. 23.11.11 
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Still going strong! 
Til alle som har spekulert i hvor jeg og Erik har vært i det siste, kan vi betrygge Dere alle med at vi er i 

beste velgående og full vigør i Melhus sentrum. Her har vi en passe stor betongjobb for Primahus AS. 

Thoragården er ett bygg på ca. 9000 m² fordelt på parkeringskjeller, næringslokaler i 1. og 2. etasje og 

leiligheter i 3. og 4. etasje. Betongarbeidene er planlagt ferdigstilt juni 2012. Vi er for tiden 9 mann på 

plassen. Siden oppstarten i august i år har vi vært meget heldige med værforholdene. Vi har fått unna 

det meste av betongarbeidene under terrengnivå før vinteren nå er kommet. 

SIDE 16 

Thoragården, Melhus 

Vinteren er kommet og prefab er godt i gang med monteringen. 07.12.11 

John Kåre (her innmontert på bildet?). 08.11.11 
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Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

SIDE 17 

Holder på med å få tettet bygger så vi kan starte opp med innvendige gipsing og isolering. Har 

plagdes litt med regn og vind for å få tettet taket, og det ble ikke noe bedre etter at ho Berit 

for forbi. Vi har satt opp stendere for innvendige vegger i kjelleren og begynner med de neste2 

etasjene før jul. 

24.11.11 

Vidar Nygård (ansvarlig for tømmer– og snekkerarbeidene) sammen med Torbjørn Harsvik 

Hagen. 24.11.11 
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Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

SIDE 18 

Utvendig er det Steni natur og hvite plater på veggene og eik under utvendige himlinger. Snart 

snur sola og det har begynt med å snø så vi har ei lysere tid i møte. 

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR FRA OSS I NÆRØY. 

 

Ole Petter Moan 

Anleggsleder 

24.11.11 

24.11.11 
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Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

SIDE 19 

Vi er: 

 

12 mann fra Stjern Ent. AS 

2 fra Stjern Stål AS 

5 fra Paulsen maskin AS 

3 fra Daaland  AS 

3 fra Takservice AS 

2 fra Engstad og Taraldsen AS 

2 fra Elektroservice AS 

1 fra Ventilasjon inneklima AS 

24.11.11 
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Nidarvoll varmesentral 

SIDE 20 

Prosjektet overleveres til jul 

Det er nå kun noe finisharbeid igjen før våre arbeider ferdigstilles. Anlegget er allerede kjørt i 

gang. Med en ny, og en eksisterende fyrkjel har anlegget nå en fyringskapasitet på over 

50.000 kilowatt. Dette benyttes til å spisse fjernvarmen som kommer fra Heimdal 

Varmesentral før den sendes videre til brukerne i Trondheim. 

 

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

Innregulering av den nye fyrkjelen. Kjelen har en tørrvekt på 80 tonn og ble slisket inn etter 

tett bygg. 06.12.11. Foto: John Kåre Eggen 
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Nidarvoll varmesentral 

SIDE 21 

 

 

 

Deler av påbygget hvor den nye fyrkjelen står. To nye skorsteiner er også montert. 06.12.11. 

Foto: John Kåre Eggen 
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HMS/KS og personal 

SIDE 22 

Personal 

Endelig er vinteren kommet ….eller kanskje ikke? Vi har fortsatt stor aktivitet så derfor 

søker vi etter: 

 

FORMENN/BASER TIL BETONGARBEIDER 

Du må kunne lede arbeidslag der det settes krav til samarbeidsvilje, innsats, lærevillighet og 

evnen til å løse faglige utfordringer. 

Vi er involvert i mange spennende prosjekter, og kan tilby et aktivt og trivelig arbeidsmiljø, 

med konkurransedyktige betingelser.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til personalleder Tormod Melum på  

tlf. 488 94 029. 

(Stillingsannonse fra Adressa 24. og 26. november) 

 

SERVICSNEKKER TRONDHEIM                                                                     

Vi søker etter en person som kan ta serviceoppdrag i Trondheimsområdet der det settes krav 

til selvstendighet, allsidighet og evnen til å løse faglige utfordringer. For den som blir tilsatt vil 

det bli stilt servicebil til disposisjon. 

Kontaktperson: Tormod Melum (488 94 029) 

Tormod Melum 
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HMS/KS og personal 

SIDE 23 

Kursing og opplæring 

Vi  gratulerer Morten Finseth og Henrik Amundal med vellykket oppkjøring på  tårnkran. 

Morten fører kran på RAS-Belsvik og Henrik gjør det samme på Grilstad. 

 

Helse 

I løpet av etterjulsvinteren blir det satt i gang en ny runde med helsekontaktmøter. Et av 

fokusområdene denne gangen blir ergonomi og riktige arbeidsstillinger. 

Fram mot årsskiftet vil det settes i verk en sammenslåingsprosess mellom HMS-senteret og 

BHT i Fosen. Dette vil for oss medfører et styrket bedriftshelsetjeneste tilbud.  

 

Medarbeidersamtaler 

I løpet januar/februar starter vi på en ny runde med medarbeidersamtaler. Det vil i forkant av 

samtalene bli sendt ut et skjema som skal legge grunnlaget for tema som samtalen skal 

inneholde.  

 

Ønsker alle ansatte og kunder god jul og godt nytt år 

Mvh 

Tormod 

Lars Asle, Ole og Magne mener at varene skal fram—uansett! 15.12.11 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 24 

Da er 2011 snart historie, i motsetning til i fjor lar det stabile vinterværet vente på seg, og det 

har vært en høst og førjulsvinter med både til dels mye nedbør, sterk vind, og ”høy sjø”.  

 

Det til dels milde høstværet har vel bidratt til at aktiviteten utover høsten har holdt seg på ett 

generelt brukbart nivå. Så en kort oppsummering av året må bli at en forholdsvis forsiktig 

start, ble i år som i fjor avløst av en normalt hektisk sommersesong, og at i motsetning til i 

fjor så har aktiviteten holdt seg bra innover i mot jul. Enkelte vil nok hevde at kappsager og 

takstolpressa har hatt det i overkant hektisk utover høsten, dette kan nok stemme, denne 

avdelingen har i vert fall hatt en fin omsetningsvekst igjennom året. 

 

I tillegg så har vi levert flere byggesett til Fosen-Hytta i år enn i fjor, så summen av dette blir 

av vi omsetningsmessige havner litt i overkant av det vi satte oss som mål ved årets start.   

 

Skal vi se fremover, og uten at vi venter noen voldsom økning i aktiviteten, så kan vel starten 

av 2012 se mer positiv uten en tilfellet har vært de siste to årene. For vår egen del så har vi i 

produksjon av takstoler og pre-cut en brukbar ordrereserve å starte året med, og våre 

byggmester/proffkunder ser også ut til ha en hel del å henge fingrene i. I tillegg så ser det ut 

til at Fosen-Hytta fortsetter den positive utviklingen og har en god del leveranser på gang for 

2012.  

 

Vil også benytte anledningen til å fortelle at vi satser videre på pre-cut og takstolproduksjon, 

og har derfor bestilt ett nytt kappanlegg, dette skal være operativt i løpet av mars neste år. 

Med dette mener vi å få en mer rasjonell produksjon, med en vesentlig kapasitets økning. I 

tillegg vil også avsug og trykkluftsanlegg bli byttet ut, så vi snakker om en betydelig 

investering.    

Daglig leder Stjern Bygg AS, Joar Harsvik 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 25 

Bygger’n butikken har vel ikke sin mest hektiske periode akkurat nå, men for de som ikke har 

alle julegavene i boks ennå kan en tur innom lønne seg for de som er på jakt etter en 

overraskelse til husets ”Handyman”. I tillegg kjører vi for tiden en vervekampanje for Bygger’n 

klubben der alle som melder seg inn nå får et gavekort på kr. 100,-  

 

Nærmere opplysninger om fordelene med å være medlem finner dere på www.byggern.no, 

eller får dere ved å ta kontakt med butikken.       

 

Avrunder også i år med å takke alle ansatte for innsatsen i 2011, 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 14.12.11 

Joar Harsvik   

Torstein og Ann Doris med gode forslag til vinteraktiviteter. 15.12.11 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Stjern Entreprenør AS 

SIDE 26 

Hei og takk for sist til dere som var på julebord lørdag 10. desember. Det var godt oppmøte og god 

stemning som det alltid bruker å være.  

 

I skrivende stund har vi en uke igjen før vi avslutter til jul og ute er det tilnærmet snøfritt og pluss grader. 

Vi kunne ikke hatt en mer entreprenørvennlig høst og førjulsvinter enn vi har hatt i år, men nå må vi håpe 

på en hvit jul slik at vi kan finne frem ski og spark igjen. 

 

Det er like før vi avslutter 2011, og så langt ser dette ut for å bli et godt år. Vi har ikke hatt alvorlige 

ulykker med personskader, vi har hatt full sysselsetting og vel så det gjennom hele året og vi ser ut for å 

nå budsjett. Det eneste ankepunktet er at vi har hatt litt utskifting på mannskapssiden. En del flinke folk 

har dratt i militæret og begynt på skole. Dessverre er det ofte slik at det er først når de er borte vi ser hva 

de er god for, så vi får håpe de fleste vender tilbake etter endt militærtjeneste og skolegang. 

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS) 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 27 

Vanligvis er vinteren den perioden med størst usikkerhet i forhold til bemanning og arbeid. Samtidig som 

vi er i stand til å ta på oss mer arbeid fra årsskiftet, har vi tilnærmet full sysselsetting frem til påske, og 

det er behagelig. Det er høy aktivitet i bransjen og det er mye som er på gang utover 2012 så vi ser lyst 

også på neste år. Det er dessverre fortsatt slik at det er lite aktivitet i ”Åfjordsmarkedet”. Det vi er spent 

på nå, er om det skjer noe på den gamle trafikklagtomta, og om vi eventuelt får bli med på den 

prosessen, det vil sannsynligvis bli avgjort i vinter. 

 

Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke ansatte for innsatsen i 2011, og ønsker alle en fin jul og et 

godt nytt år! 

 

Det er snart jul men det er likevel ikke lenge siden fotball sesongen ble avsluttet, og de fleste har 

sikkert fått med seg hvordan det gikk. Vi har bestilt sesongbilletter også til neste år så vi får håpe på noen 

spennende lokaloppgjør i NM, mens andre kan se frem til europacup/ champions league…..  

 

Lars-helge 

 

 

 

Julehandel og rømmegrøt hos Bygger`n! May Jorun Hammer (sang) og Åse Dagsvik (gitar). 16.12.11 


