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Stjern Betong med ny betongpumpebil

Vegard Larsen, Torbjørn Bårdli, Rune Ramsø, Tor Magne Blix og Terje Grøtting
foran den nye pumpebilen (Foto S.E.Aune)
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Stjern Betong

Da er årets julebord noe som sitter friskt i minne.

Vi merker nå at vinteren er kommet, og det har blitt roligere med ferdig betong.

Ellers har vi fått en jobb der vi skal produsere ca. 1000tonn med betong elementer gjennom vinteren.

Elementene skal leveres til Bardufoss med båt, oppdragsgiver er Infratek.

Pumpebilen som har kommet har stort sett vært i drift hver dag.

Ellers ønsker vi alle en riktig god jul og et hektisk nytt år=)

Hilsen oss på Betongen.

Fra venstre Rune Ramsø, Vegard Larsen, Torbjørn Bårdli, Tor Magne Blix og Terje Grøtting (Foto S.E. Aune)

Karrieredagen 29.oktober

Bård Einar Grøtte på stand i Nidarøhallen under karrieredagen 29.oktober (Foto J.K. Eggen)

Våre 2 mest presentable prosjektledere(da skjønner vel alle hvem det er snakk om) sto på stand i
Nidarøhallen, de fikk presentert firma på en god måte. De fikk knyttet kontakt med en del

ingeniørstudenter som kanskje i fremtiden blir kandidater til en jobb i Stjern.
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Frøya Hotell

Fasade (Foto S. Staven)

Hotellet er åpnet og tatt i bruk fra den 28.november. 28 nye hotellrom i tillegg til eksisterende rom
står nå klare. Ferdigstilling av bygget gikk smertefritt for vår del, og tilbakemeldingene er veldig gode.
Vil berømme alle involverte, både egne arbeidere og underentreprenører! Videre jobber vi med de 7

leilighetene i sokkelen, lager og tekniske rom.

Vi er 7 mann som skal ta etter det siste av jobb på bygget, samt noe ekstrajobb som er tilkommet.

God Jul! J

Sten Staven

Konferanserom(Foto S. Staven)
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Siste finish utvendig utføres av Svein Magne Aune og Joakim Finseth (Foto S. Staven)

Frøya Hotell kan nå tilby pene og moderne møtelokaler(Foto S. Staven)
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Meget høy standard på rommene (Foto S. Staven)

Standardrom med flott utsikt (Foto S. Staven)
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Kolstadflaten

Livets glade gutter. Per Helge Ørsjødal, Pawel Chronis, Sebastian Ligeza, Jacek Ligeza (Foto B.E. Grøtte)

Vi nærmer oss slutten på Kolstadflaten, der siste byggetrinn overleveres fredag den 13.desember. Selv om datoen
kanskje ikke innbyder til en «god» overtakelse, så har vi trua på at det skal bra denne gangen også. Utgangspunktet

for prosjektet var en byggetid på 9mnd, der overlevering egentlig skulle vært medio januar. Når vi da overleverer
prosjektet en mnd. tidligere så er det ikke tvil om at prosjektet har gått på skinner! Sebastian har styrt byggeplassen

med stødig hånd, så all ære til han og karene som har gjort en utmerket jobb!

Fine detaljer rundt portåpninger (Foto B.E. Grøtte)
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Linusbakken

Endelig byggestart! Vi har ventet siden august på at dette prosjektet skulle komme i gang, og den 15.januar setter vi
spaden i jorda. Dette er et leilighet/rekkehus prosjekt med totalt 34 enheter og utføres som en totalentreprise. Det
er TOBB som er utbygger og kostnadsrammen er ca. 74 mill eks mva. Prosjektet består av totalt 5 bygg fordelt på 2

blokker og 3 rekkehus. De to blokkene inkluderer felles parkeringskjeller, og bærekonstruksjon er av plass støpt
betong. Rekkehusene består av golv på grunn med leilighetskillevegg av betong, mens resten opprøres i treverk.
Rekkehusene er tilnærmet lik de vi bygde på Grilstad Park, så her er det muligheter! Det er kjørt prosjekterings

møter siden slutten av september, som Sigmund styrer med stø hånd (takk for 100-lappen! J)

Pr. dags dato har vi med oss følgende underentreprenører.

Graver-utomhus: Brende AS

Rørlegger: Einar Haugsnes AS

Elektriker: Totaltek Trøndelag AS (gamle Elektroeksperten)

Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon AS.

Prospektbilde Linusbakken

Fagerheim

Vi skal utføre stål- og betongarbeid for Systembygg, boligprosjektet Fagerheim på Vikhammer. Vi vil ha en
sysselsetting på ca. 6 – 8 mann i byggetiden. Prosjektet er blitt utsatt flere ganger siden tiltenkt oppstart uke 37.

Siste nytt fra oppdragsgiver er oppstart uke 2, så får vi se hva virkeligheten sier..

Prospektbilde Fagerheim
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Rekruteringstur med bygg og anleggsteknikk Åfjord Videregående Skole

4. desember inviterte vi VG1 bygg og anleggsteknikk og VG2 byggteknikk fra Åfjord VGS. med på tur
til Trondheim. 15 elever og 3 lærere deltok, dagen startet på vårt avdelingskontor i Ranheimsveien

der de fikk omvisning på kontorene og var innom et byggemøte som pågikk om Frøya Kultur og
kompetansesenter. Lunsjen ble tatt på brakkeriggen mens Ingvill Kvernmo fra Entreprenørforeningen

for Bygg og Anlegg (EBA) fortalte om muligheter og erfaringer fra bransjen. Sigmund Humstad, Erik
By og Vidar Nygård tok dem deretter med til prosjektet Bassengbakken 2, der de presenterte

organiseringen av arbeidsplassen, tegninger, fremdriftsplaner og HMS. Til sist ble dagen avsluttet
med gokartkjøring i Fossegrenda. Elever og lærere hadde en innholdsrik dag og var fornøyd med

turen, så vi håper at dette gir utslag til våren med nye lærlinger.

Fra byggemøte på Ranheimsveien (Foto S.E.Aune)

Ingvill Kvernmo fra EBA presenterer byggebransjens mange muligheter (Foto S.E.Aune)



9

Prosjektleder Sigmund Humstad viser tegninger og organiseringen i prosjektet (Foto S.E. Aune)

Elevene studerer aktiviteten i byggegropa (Foto S.E.Aune)

Full aktivitet 4.desember (Foto S.E. Aune)
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KAI NAMDALSEID.

Vi støper siste bjelke på rampekai denne uke. Legging av dekker går fortløpende etter hvert som bjelker blir
støpt og forskaling revet. Dekker blir ferdig lagt til jul. Forventer også å ha fått støpt det meste av kaidekke til
jul. Men dette forutsetter at vi er noe heldigere med været enn hva vi har vært så langt i høst. Det har til tider

vært så mye vind at det har vært uforsvarlig og arbeidet på kaidekke.
På hovedkaia skal FAS være ferdig med peling i løpet av uke 51. Og det ser ut til å gå veldig bra. Vi har startet
med avlastningsplata for hovedkaia og klargjøring av pelearmering. Også på hovedkaia har vi slitt en del med
været, ikke nok med mye vind men også til tider meget høy sjø. Været har gitt oss en god del utfordringer i
høst. Så vi får håpe på en tør og fin vinter. Austad Maskinstasjon AS som har grunnarbeidet har nå startet

planering av området bak og mellom kaiene. Plastring mellom kaiene er også ferdig. Vi har for tiden en
bemanning på 13 mann. Med underentreprenører er vi 22 mann.

Rune Aune

Roy Anders & Kenneth forskaler siste bjelke på Rampekai (Foto R. Aune)

Forskaling av rampekai (Foto R. Aune)
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Legging av dekkeelementer på rampekai (Foto R. Aune)

Frøya Kultur og Kompetansesenter

Kong Vinter er kommet til Frøya (Foto O.P. Moan)
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Frøya Kultur og Kompetansesenter

Vi er nå totalt ca. 60 mann som arbeider på kulturhuset med alle fagene. Ca. 30 mann fra Stjern
inkludert innleie fra Adecco. Vi holder nå for fult med innvendige vegger i alle etasjer og skal være

ferdig gipset med innvendige vegger i første etasje til Jul. Maler og flislegger skal også begynne nå rett
før jul med sitt arbeid. Den 10. desember hadde vi julelunch i ny bygget, og da dekket vi opp til 70

mann og maten ble laget og servert av elever fra Frøya videregående skole.

VI ønsker alle ei God Jul og Godt nytt år fra oss på Frøya KK!

Ole Petter Moan

Servitør fra Frøya VGS. med Stjern-hjelm (Foto O.P. Moan)

Bilde fra julelunchen (Foto O.P. Moan)



13

Peter Binde og Håvard Nilsen
plater vegg (Foto O.P. Moan)

Øyvind Adsen og Jon Arvid
Klungervik støyper trapp.
(Foto O.P. Moan)
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Bassengbakken 2

Vi skal utføre betongarbeidene i Bassengbakken 2. Dette er den siste tomta på Solsiden i Trondheim, og det er
Trekanttomten Nedre Elvehavn AS v/ Kaare Arnstad som er utbygger. Det skal bygges ca 6000m2 med

næringsareal over 6 etasjer, parkeringskjeller på ca 2000m2 samt leiligheter på ca 750m2. All betong er i
plasstøpte konstruksjoner med delvis etterspente dekker. Arbeidene foregår innenfor spuntet område, og
inntil vi kommer opp med dekker over kjeller er det rimelig trangt om riggplass. Hele parkeringskjelleren

utføres som vanntett konstruksjon, med bunndragere og plate på mark i tykkelse opp til 50 cm. Totalt vil det
gå med ca 5000 m3 betong. Framdriften er stram (som vanlig…) og vi forventer å være oppe i 6. etasje i løpet
av uke 30/ -14. Tømmer- og snekkerarbeidene er tenkt startet i mai måned. Denne entreprisen er ikke utlyst
enda, men vi tenker å regne på den også når den tid kommer. Pr nå er vi 14 mann på prosjektet, men regner

med å bemanne opp til ca 25 mann forholdsvis raskt på nyåret. Erik By og Vidar Nygård er anleggsledere, og vil
styre prosjektet med stø hånd framover i tråd med framdriftsplan.

Sigmund Humstad

Fotomontasje av bygget

Perspektivskisse
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Stig Humstad,Gøran Aune og Joakim Johansen(Jokke) planlegger flytting og oppsett av vegg
(Foto E. By)

Isolert med 300mm isopor med 100mm magring på toppen. Dragere er 1500mm bred og
800mm høy. Resterende gulv er 400mm. Jokke og Torkel Vingen (Foto E. By)

Dager ikke alt går like bra. Her
har hjulene i blokka frosset fast.
Måtte låne lift og tine med
varmepistol. Stig Humstad.
(Foto E. By)
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Unicon`s damer spanderte lunch, og tok samtidig en kort brifing på vinterstøp og betongens egenskaper
ved kuldegrader. Veldig fornøyd mannskap, lurer på hva som var mest interessant? (Foto S. Humstad)

Øvre Leirfoss:

Her er det kun montering av rekkverk og trapper, ferdigstillelse av natursteinsmur (SG-Ent.) og små
kompletteringer igjen før overlevering av arbeidene. Det siste som ble ferdig er ventilhuset som huser

rørbruddsventilen i oppstrøms ende av rørgata. Denne stenger vanntilførselen ved nødstopp eller feil på
rørgata. Det er benyttet sort betong for at huset ikke skal skille seg ut fra demningen.

Ventilhus for ny rørgate er ferdig. Forankringsklossen er en del av huset.
Alt utført i sort betong (Foto J.K. Eggen)
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Nedre Leirfoss:

Det forskales, armeres og støpes etappevis i maskinsalgruba. Målet er at omstøpingen av maskindelene er
ferdig til jul slik at montering av generator kan starte på nyåret. Før generatoren kan løftes på plass må

eksisterende dekke i maskinsalen forsterkes. Dette fordi traverskranen i stasjonen viser seg å ikke klare løftet
alene, og må samløfte med en mobilkran som blir for tung for dekket slik det er i dag.

Nedre Leirfoss: Armering og forskaling før innstøping av turbintromme.
Jozef Urbaniak til venstre (Foto J.K. Eggen)

Nedre Leirfoss:
Snitt av
maskingrube som
viser omstøping
av sugerør,
tromme og
inntakskonus.
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Trøndersmolt

Smoltanlegget er i full drift og byggherre er strålende fornøyd, vi har gjort en del
tilleggsjobber og skal tilbake på nyåret for noe betongstøping

Håvard Stjern

Anleggslageret

Christer Rånes og Jay Mar Refugio har vært utplassert fra Åset skole 11.-13.desember.
(Foto S.E. Aune)

Elevene startet første dag på Stjern Stål, andre dag på Stjern Betong og er her i jobb hos
Stig Rune på anleggslageret der de hjelper til med maling av brakker.
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Pre-kuten

Sverre Sandhals produserer takstoler (Foto S.E. Aune)

Hans Jørgen Forfot kapper staver (Foto S.E. Aune)

Ole Magne By laster på ferdige takstoler (Foto S.E. Aune)
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Hytte Ratvika

Arve Staven og Espen Sørlie bygger på en hytte i Ratvika. Prosjektet er ventet ferdig rett
over nytt år (Foto R. Spaansen)

Fosen Renovasjon

Det nye lagerbygget til Fosen Renovasjon på Monstad (Foto J.K. Eggen)

Vi har oppført ett lager for Fosen Renovasjon på deres returstasjon Monstad. Det er ett enkelt og uisolert bygg
med plate på mark, bindingsverk og stålplater på tak og vegg. Frontfasaden har stående kledning. Bygget
overleveres før jul. Det er da ferdig bortsett fra maling som utføres til våren, og montering av porter som

måtte utsettes til januar 2014 grunnet en feil i leveransen.

John Kåre
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Da er «Julegrøten» på Bygger’n like rundt hjørne, årets julebord gikk av stabelen sist helg, så alt tyder på at det
straks er jul igjen og at 2013 snart er historie. Et kort tilbakeblikk forteller om et år med en forsiktig start slik at
vi havnet litt bakpå i forhold til 2012, så passerte en vår og sommer med en brukbar aktivitet, før vi opplevde
en fin høst med bra fart i både byggevare og trelast salget og i produksjon av takstoler og pre-cut. Nå har vi
selvfølgelige ikke tallene for desember klare ennå, men slik det ser ut i dag vil vi havne sånn noenlunde på

samme nivå som i fjor når det gjelder volum, men med en negativ utvikling i forhold til resultat. Dette gir oss
en utfordring inn 2014, men nå har vi jo brukt de to siste årene til å foreta en vesentlig forbedring av både

produksjonslinje for takstoler/pre-cut og butikken, så vi bør ha ett godt utgangspunkt for å takle denne.

For Fosen-Hytta har 2013 utviklet seg positivt i forhold til 2012, og selv om vi også her hadde en rolig start på
året, så har det kviknet til utover i sesongen og bidratt veldig fint etter ferien.

I tillegg til at vi i år tar sjansen og serverer rømmegrøt på fredag den 13., er det som vanlig «Julekampanjen»
som avslutter året i Bygger’n butikken. Har dere ikke vært så heldige å få DM’en til denne kampanjen i

postkassen, så fortvil ikke, det er bare å klikke seg inn på byggern.no å bla i den der. Og dere finner helt sikkert
tips til noen «harde pakker» for å legge under juletreet……

Nå er det som alltid fremtiden det er vanskeligst å spå om, og vi har heller ikke i år de store ordrereservene å
vise til hverken i produksjon av takstoler og pre-cut eller i salg av byggevarer og trelast for etterjulsvinteren.

Men vi har som tidligere nevnt investert betydelig to siste årene. Med dette viser vi at vi satser, og våre
målsetninger er som tidligere at vi skal være en betydelig leverandør av varer og tjenester i vårt område.

Avrunder også i år med å takke alle ansatte for innsatsen i 2013, 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!

11.12.13

Joar Harsvik

Stjern Bygg
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Nissefar Reidar Karstein Grøtting med jentene Gunn Elisabeth Lunde og Åsta Forfot på fanget.
(Foto S.E. Aune)

Grøtfest på Byggern

Julepyntet mannskap på Byggern (Foto S.E.Aune)
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Mye folk og god stemning (Foto S.E.Aune)

Som vanlig med rømmegrøt og fin julemusikk av Åse Dagsvik (Foto S.E.Aune)

Byggernnissen (Foto S.E.Aune)
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Rune Sundet besørger spekematen, tydelig fortrolig med rollen på kjøkkenet.
(Foto S.E. Aune)

John Kåre Eggen strålende fornøyd med serveringen (Foto S.E. Aune)
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Da var julen like rundt hjørne, og det blir tid for god mat og kanskje noe godt i glasset.

Siden sist har det hvert en del å gjøre for oss i stål. Størsteparten av arbeidet vårt har foregått på Frøya KK, der
vi har levert og montert stål til dekkekanter, trapp og tekniskrom. Vi har også brannmaling/isolering Frøya KK,

av den grunn har vi investert i en malingspumpe for å få litt mer effektivitet på malingen samt en finere
overflate. Vi har også montert 2 trapper på Parken, samt bygget på en trapp på Åfjord Videregående Skole.

På verksted har vi den siste tiden hatt 1-2 mann gående på produsering av rekkverk til Frøya og private kunder.
For tiden driver vi å produsere ”dødfisksystem” for Marine Harvest. Dette er noe de skal montere på

fiskemærene for å suge opp dødfisken i bunn av mærene. Vi skal produsere 50 slike fram til februar 2014.

På blekkverksted har det vært en grei pågang med pipehatter og diverse beslag. Så skal det også nevnes at vår
eminente beslagsmann Hr. knekkemester Inge Østvik (oppkalt av Reidar) har laget en flott ”Julekule” til

Parken. Etter en kort pause fra Stjern Stål har vi fått tilbake Robert Tårnesvik Hansen i arbeidsstokken. Vi har
også gjort en avtale om lærling til sommeren, han heter Torkil Johansen og er meget oppegående og veldig

dyktig allerede med kort arbeidserfaring innen bransjen.

Vil med dette ønske alle god jul og godt nyttår.

Lars Petter

Stjern Stål

Inge Østvik produserer julekule (Foto L.P. Berdahl)
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Ferdig produkt henger nå på Parken Kjøpesenter (Foto L.B. Berdahl)

Svein Harald Ramsø monterte kranen på Bassengbakken (Foto S.H. Ramsø)
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Trapp på Frøya Kultur og Kompetansesenter (Foto H. Haugsnes)

Vindeltrapp på Parken Kjøpesenter (Foto L.P. Berdahl)
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Takk for sist til dere som var på julebord sist helg. Det var et tradisjonelt fint julebord med god mat, god
stemning og dårlig vær.

2013 er snart historie og vi kan se tilbake på et år med full sysselsetting, rekordomsetning og gode HMS-tall.
De prosjektene vi har gjennomført i 2013 har stort sett gått som forutsatt.

Vi går inn i 2014 med en fin ordrereserve både bemanningsmessig og økonomisk. I tillegg til det som skjer på
Frøya og Namdalen, vil aktiviteten vår i Trondheim vokse betydelig utover vinteren i forhold til hva den har

vært de siste årene.

I skrivende stund deltar vi i to konkurranser på Fosen. Den ene er ny barne- og ungdomsskole i Rissa hvor vi er
prekvalifisert sammen med Petter Bakøy AS, Eggen Arkitekter AS, og Sweco AS. Løsning med pris skal inn i

februar og eventuell oppstart vil komme tidlig høsten 2014. Den andre konkurransen vi deltar i, er nytt
bankbygg for Åfjord Sparebank i Åfjord sentrum. Planlagt byggestart for sistnevnte er vinteren 2014. Vi har

ambisjoner om å være aktuell entreprenør på begge disse prosjektene. Akkurat nå er det lite som skjer ellers i
hjemtraktene, men vi forventer at det begynner å røre seg i løpet av 2014, både når det gjelder ny

kampflybase på Ørland og vindkraftutbygging på Fosen.

Bemanningssituasjonen vår er stabil. Vi har lite gjennomtrekk av mannskap og en fin miks av unge og eldre
fagarbeidere. Mange av våre konkurrenter har valgt en bevist strategi med nedbemanning av egne fast ansatte

til fordel for billig utenlandsk arbeidskraft. Det er synd for bransjen. Vi tror dette er feil vei å gå og at fast
ansatte fagarbeidere som snakker norsk heller vi l bli et konkurransefortrinn fremover.

Før jeg avslutter vil jeg takke for mange fine år sammen. Etter over 19 år i Stjern har jeg tenkt å prøve noe
annet. Det var en vanskelig beslutning å ta, men 01. februar starter jeg hos en ny arbeidsgiver.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin og velfortjent juleferie!

Lars-Helge


