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DESEMBER 2007 

Arnevikbrua åpnes før jul 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 5 NUMMER 4 

Om Stjernavisa 

I Stjernavisa legger vi ut 

nyheter og informasjon 

fra anlegg vi arbeider 

med.  

 

I tillegg noe informasjon 

fra våre ulike avdelinger. 

 

Avisa utgis 4 ganger i 

året (mars, juni, 

september, desember). 

Nærmere 100 tonn armering i brua 
 

Offentlig åpning er 18. desember, forteller anleggsleder Ole Petter 

Moan. Brua er 67 m lang og 9,5 m bred. Det har gått med nærmere 

100 tonn armering i bru, kar og dragere. 

 

Brua er støpt i 8 cm overhøyde. Den er derfor buet på lengste 

spennet, men vil sige ned. Prosjektleder har vært Helge Stjern. 

Støyping 07.11.07 

Støyping 07.11.07 
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Kapellanens Hage 

SIDE 2 

Sluttføring av Kapellanens Hage 

 

Vi har i løpet av oktober og november fullført arbeidet med den siste blokka på kapellanens hage blokk A. 

Gjenstående arbeid nå er tilleggsarbeid for Aasen-bygg AS det går ut på å støpe utvendige støttemurer 

og trapper. Har i denne uke tatt ned byggekran så vi får noe arbeid med igjenstøping av dekke og 

gulvstøp i kjeller der kran har stått. Men all støping skal være avsluttet til jul. Vi har på det meste vært 

oppe på 27 mann under byggeperioden. Jobben har gått som planlagt og blokkene overlevert til rett tid. 

 

Rune 

 

Rune Aune og Tommy Dux. 04.12.07 

Demontering av kran. Oppe på kran Eivind Mørreaunet og Per Kolbjørn Hårstad. 04.12.07 
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Kapellanens Hage 

Kapellanens Hage. 04.12.07 

Per Kolbjørn Hårstad og Rune Aune. 04.12.07 

SIDE 3 
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Kulturhus Brekstad 

SIDE 4 

Vi har som mål å bli ferdig med kjelleren frem til jul, sier 

anleggsleder John Kåre Eggen 

- Vi var spente med tanke på sjøvatn da vi arbeider under flomålet, men vi berga bra med det-

te. Det har kontinuerlig gått 2 – 3 lensepumper som har klart og holde floa unna.  Vi har som 

mål å bli ferdig med kjelleren frem til jul. Med unntak av nedkjøringen til lensmannskjelleren 

som skal utføres til sommeren. 

bildetekst 

Anleggsleder John Kåre Eggen styrer fremdrift, økonomi og sikkerhet ved bygging av Ørland 

Kulturhus. 05.12.07 
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Kulturhus Brekstad 

SIDE 5 

Stor snekkerjobb 

Stålentreprenørene starter mandag, 

som er en liten milepæl i det videre 

arbeidet. Det går nå på fundamenter, 

ringmur og innstøyping av stålplater. 

Tømmer- og snekkerarbeid har 

oppstart i jan /feb 08. Det er en stor 

snekkerjobb. Det er avgjort at de 8 

leilighetene i 3. etg. skal bygges. 

Anlegget er en hovedentreprise for 

Stjern Entreprenør AS. Ørland 

Kommune er byggherre for Kulturhus-

delen, Ørland Kysthotell for hotell-

delen, mens Ørland Eiendom for 

leilighetene. Ørland kommune har 

byggeledelse. 

Fasaden vil delvis være i glass og over 

1000 kvm med skiferstein. Bygget skal 

inneholde kultursal, bibliotek, kino, 

kulturskole, møterom. Foruten 1 etasje 

med hotell og 1 etasje med leiligheter. 

Vi er nå 14 mann fra Stjern 

Entreprenør. Ulriksen A/S er inne med grunnarbeid. Rørlegger og elektriker er også så vidt 

inne i bildet. Lars-Helge Kolmannskog er prosjektleder, John Kåre Eggen anleggsleder og Erik 

By formann. 

Edvard Heir, Kai Gjessing, Marian Kusy, Dariusz Tabaka, Ryszard Wasiniewski, Arvid Forfot, 

Jens Berdal, John Kåre Eggen og Christian Valleraunet. 05.12.07 
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Stokkøy Utbygging 

SIDE 6 

Til nå er 2 av 8 funkishytter ferdig fra vår side 

 
Vi har fra grunnen og opp med både betong og snekkerarbeidene. Hyttene lages ferdige til å montere 

kjøkken. På den første hytta hadde vi også montasje av kjøkken og tilleggsarbeid med inngang og 

montering av ovn. Til nå er to hytter ferdig fra vår side. Hyttene er i størrelse 50 – 80 kvm. 

Nå holder vi på med to hytter – på den ene er bindingsverket ferdig og klar til taklegging. Det er så 

trangt at vi ikke får til å komme skikkelig igang med den andre før vi har lagt tak og satt inn vinduer på 

den første. Vi må lagre på selve fundamentene på den første. Senere skal vi lengre opp i lia hvor vi skal 

bygge tre hytter + en til som kommer senere. Sannsynligvis fortsetter vi deretter med flere hytter, men 

dette er det ennå ikke tatt bestemmelser om.  

Arkitekt for hyttene er Pir II Arkitektkontor AS. 06.12.07 

Arne Petter Selnes og Vegard Sandhals. Skyvedøra ca. 4 meter bred. 
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Stokkøy Utbygging 

SIDE 7 

Arne Petter startet i 1978 

Arne Petter Selnes startet i bedriften i 1978. De første arbeidene var trafostasjonen på Hubakkan, 

banken i Stadsbygda og et bolighus på Strand. Jeg har også vært med på restaurering av gamle 

bygninger, det synes jeg er interessant (Kriminalasylet og Ila skole). Det anlegget jeg kanskje i ettertid 

vil huske best er nok Pirbadet – størrelsen på anlegget og de antall mann jeg hadde ansvar for. Her 

hadde vi både betong, tømmer og snekkerarbeidene. 

Vi er nå klar til å legge stålplater på taket. Taktekking starter 10. januar 2008.  

Ytterveggene er furu kjerneved fra Østerdalen. Utstikker til høyre er bad med transparent 

lysgjennomgang i yttervegg. 
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Nardo Bil, Trondheim 

SIDE 8 

Klart til nyttår 
 

Nå er vi inne i sluttspurten på dette prosjektet, Det er som vanlig hektisk nå på tampen med 

mange fag og håndtverkere inne i bygget samtidig. Vi er i dag 3 mann fra Stjern på bygget, 

som skal vere klart til bruk fra nyttår. Nardo Bil får da 700 m2 større verksted å boltre seg på, 

samt et dekkhotell og karrosserilager på 600 m2.  

Øyvind Trettøy (prosjektleder) 

04.12.07 
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Tørrdokk Nærøysund 

Ferdig med kontraktfestet arbeid 
 

Vi er ferdig med det kontraktfestede arbeidet, sier anleggsleder Alf Einar Vingen. Vi har ferdig-

stilt ringmurer, golv og kai. Nå skal vi starte med forankring av sideskolene, de hydrauliske 

armene som skal støtte båten. De 4 sideskolene er 17 tonn hver og holdes på plass i veggen i 

dokka med 6 meter lange styrebolter.  

Vi arbeider også med fordelingshus til el-anlegget. Dette vil gi strøm til utstyr i dokka, pumper, 

etc. Vi skal også montere trappeganger. I disse dager sprenges også berget foran dokka bort. 

Driftsselskapet for dokka er Moen Ottersøy AS. 

 

 

SIDE 9 

10.12.07 

Stig Humstad, Harald By og Steinar Finseth. 10.12.07 
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SIDE 10 

Tørrdokk Nærøysund 

Dykkere gjør klar til sprenging. 10.12.07 

Arbeid med forankring av sideskoler. 10.12.07 
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SIDE 12 

Øytun omsorgsboliger, Hitra 

Montering av takstoler på hus A,del 2 

2 tun med 20 leiligheter, barnebolig og restaurering 

av personalbase 

Vi startet med betongarbeid etter ferien, sier anleggsleder Sten Staven, og vi skal være ferdig 

september/oktober 2008. Dette er en bygningsmessig hovedentreprise og prosjektleder er 

Sigmund Humstad. Det blir 20 leiligheter fordelt på to bygg i 2. etasjer, pluss en barnebolig i 

kommunesenteret illan. Restaureringa av personalbasen skal være ferdig til jul. 

Tommy Hovde, Stig Rune Berdal, John A. Klungervik, Sebastian Ligeza, Alexander Blengsli, 

Sten Staven, Robert Juszczuk og Arvid Tårnesvik. Ikke tilstede: Jon Arne Jønland, Gøran 

Johansen, Thomas Strømme og Per Helge Ørsjødal. 11.12.07 
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Øytun omsorgsboliger, Hitra 

Dette er det nye inngangpartiet på personalbasen, som nå er restaurert 

Arbeidet har så langt gått etter plana, sier Sten. Vi er 12 mann fra Stjern Entreprenør AS. Nå 

holder vi på med betongarbeid på A- og B-bygget og snekkering på bygg A foruten restaure-

ring av hus C (personalbase). 

Sten Staven startet i firmaet i 1992. Jeg synes det er interessant med nye arbeidssteder og 

treffe nye folk. Trives og synes det er en utfordrende jobb! 

Montering av Peri dekkeforskaling på hus B,del 1 

SIDE 13 
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SIDE 11 

Europris Kolvereid 

Anleggsleder Odd Berdal. 10.12.07 

Odd har bodd i Rørvik de siste 6-7 årene 

Vi har grunnarbeid, betong og golv, forteller anleggsleder Odd Berdal, ellers er det svenske firma som 

har resten. Areal ca. 1000 kvm. Foruten Odd er Per Haugsnes, Lars Andre Stjern, Ronny Wassæther og 

en polakk i virksomhet her. 

Jeg har vært i Rørvik de siste 6-7 årene, forteller Odd, Søsterskipet, omsorgsboliger, Mega, Rema 1000, 

Sinkaberg Hansen, Kullbryggholmen, Byggmakker .. Så nå føler jeg at det begynner å bli nok, det kan 

godt komme på trykk. 

10.12.07 
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SIDE 14 

Fritidsboliger på Ratvika 

Et større anlegg med 13 fritidsboliger i lokal byggestil er under oppbygging i sjøkanten på 

Ratvika. Infrastruktur er på plass med strøm, kloakk og bredbånd. 

 

Grunnarbeidet startet i august, forteller anleggsleder Ketil Mørreaunet. Det er også planlagt et 

felles leke- og parkområde. 

 

Ketil Mørreaunet. Huset har 60 kvm grunnflate med to etasjer. 

Fritidsboliger på Ratvika i Åfjord 

Knektene som holder vasshyllene oppe har spesiell utforming 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

Fritidsboliger på Ratvika i Åfjord 

1. etg. med bad, kjøkken, stue, entre og bod. I 2. etg. blir det bl.a. loftstue og 4 soverom 

SIDE 15 

 

Husene har en gjennomgående stil utformet av sivilarkitekt Eileen Garman Johnsen.  

Prosjektleder er Helge Stjern. Jobben er fra grunn til nøkkelferdig hus. Vi regner med ferdig-

stillelse i løpet av vinteren. 

Henrik Amundal er ferdig med grunnkurs byggfag og tømrerlinje på Åfjord vid. skole og er nå 

lærling i firmaet. Henrik vil ta fagprøven på huset. Jeg synes det er artig og trives med 

snekkering! 

Henrik Amundal i arbeid på uthus /garasje. 
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HMS/KS og personal 

SIDE 16 

Vi har i den siste tiden hatt en del elever utplassert rundt 

på våre prosjekter 

 

Dette er elever både fra Åfjord og Hitra VGS. Dette er noe som vi mener har fungert meget 

bra, å vi er godt fornøyd med innsats og interessen disse elevene har vist for faget. Vil med 

dette rette en stor takk til elevene for deres innsats og håper at dette har gitt dem stor 

inspirasjon til å fortsette i dette yrket. 

 

Vi har gjennomført verneombudsmøte, der vi fikk tatt opp og diskutert en del ting om hvordan 

HMS arbeidet fungerer ute på byggeplassene, det er mye bra arbeid som skjer rundt omkring, 

men vi har fortsatt noe å ta tak i. 

 

Det vil utover vinteren bli kjørt en del kurs, så vi får tettet igjen hullene i 

kompetanseoversikten vår. 

 

Vi skulle også fått utdannet en mobilkranfører til, så hvis noen har forslag på hvem dette kan 

være, så ønsker jeg å få tilbakemelding på dette snarest. 

 

Ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår! 

Per Hårstad 

 

 

 

 

 

 

Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 17 

 

Da er 2007 snart historie, og vi kan se tilbake på nok et 

aktivt år 

 

Selv om høstværet har hvert stabilt ”trøndersk” og gitt våre kunder skiftende arbeidsforhold, 

har ordretilgangen holdt seg fint utover høsten. Så konklusjonen er at vi har hatt ett år med 

en fin omsetningsøkning på alle områder. Takstolpressa har gått jevnt og trutt hele året, 

trelasthandelen har hatt ett realt oppsving godt hjulpet av siste års pristigning, og begrepet 

byggevarer for ett stadige større omfang. Og med utgangspunkt aktiviteten nå like før jul, ser 

det ut til at vi skal få en del henge fingrene i på nyåret også. 

 

Tradisjon tro serverte vi også i år rømmegrøt til våre kunder sist fredag, og med anslagsvis 

200 ”gjester” vil vi kalle dette et vellykket arrangement! 

 

For de som ikke har alle julegavene på plass ennå, kan en tur til vår Bygger’n butikk på 

Monstad kanskje bidra i denne sammenheng. En del av utvalget finnes i vår ”Jule-DM”, har 

dere hvert uheldige og rotet bort eksemplaret vi sendte i posten, så har dere en mulighet til å 

bla igjennom DM’en på www.byggern.no 

 

Takker med dette alle ansatte for innsatsen i 2007, og ønsker alle en velfortjent ferie og god 

jule- og nyttårsfeiring. 

 

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

 

 

Åfjord 13.12.07 

Joar Harsvik   

Julehandel hos Bygger’n 07.12.07 

http://www.byggern.no


www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Stjern Entreprenør AS 

SIDE 18 

2007 nærmer seg slutten og vi kan snart ta en velfortjent 

juleferie 

 

Det siste året har vært et normalt bra år, uten alvorlige ulykker eller skader. I tillegg har vi 

gjennomført og avsluttet mange gode prosjekter, spesielt nå i høst. En fellesnevner har vært 

tidsriktig ferdigstillelse og god kvalitet, og det er slik vi ønsker å bli oppfattet utad. Nevner 

spesielt Arnevikbrua som nettopp ble overlevert uten en enest anmerkning. 

 

Det har vært litt usikkerhet rundt sysselsettingen gjennom vinteren. 2 prosjekter som var 

planlagt igangsatt ved årsskifte er forskjøvet ut i tid pga byggesaksbehandling, men dersom 

ting går slik vi er forespeilet pr. i dag vil vi ha tilnærmet full sysselsetting gjennom vinteren. For 

øvrig ser ordresituasjonen for 2008 ut, pr. i dag har vi en ordrereserve på om lag 140 millioner. 

 

Til slutt vil jeg på vegne av Stjern Entreprenør AS takke alle ansatte for innsatsen i året som 

har gått, og samtidig ønske alle sammen en god Jul og et godt nytt år! 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


