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DESEMBER 2008 

Precut-avdelingen 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 6 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). 

Takstoler og precut 

 
-Vi produserer takstoler, forteller leder Bjørn Murvold.  I tillegg precut 

til bolig, garasjer og redskapshus. Dette kan være bjelkelag og stender-

verk foruten en del forskaling. Det kan inngå i en totalpakke i oppsett 

av hus. Ca. 60 % av omsetningen er produksjon av takstoler. Dimen-

sjoner er fra 4 til 9 tommer. 

 

I bjelkelag bruker vi også Ranti-bjelker.  Dette er I-bjelker med steg-

plate i spon med 2x2 ” som under- og overflenser. Denne er veldig lett 

og stivere enn en vanlig trebjelke. Dimensjoner fra 20 til 60 cm. 

 

 

Fosen-Hytta 

Vi produserer også for FosenHytta AS, enten som precut eller som 

elementer. Dette kan være ferdige vegger med innsatt vinduer og 

kledning. 

 

 

Ottar By, Hans Jørgen Forfot, Jan Ove Arnevik, Sverre Sandhals og 

Bjørn Murvold (leder). 26.11.08 
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Precut-avdelingen 

SIDE 2 

Leverer innen Trøndelagsområdet 

Aktivitetsnivået er veldig bra. Vi selger i hovedsak i Trøndelagsområdet – Fosen og Trondheim 

med omegn. Vi har i tillegg til den faste staben innleid folk ved behov på timebasis. Det går 

mest til boliger og hytter, men også til offentlige bygg.  Dette kan inngå i kontrakter som 

Stjern Entreprenør AS inngår eller til eksterne firma. Vi er eneste takstolprodusent og precut-

fabrikant på Fosen. Vi konkurrerer derfor med firma på andre sida av Trondheimsfjorden. 

Sverre Sandhals er formann og startet i firmaet i 1979. 26.11.08 

Pressing av takstoler. 26.11.08 
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Precut-avdelingen 

SIDE 3 

Prosjektering og konstruksjonstegning 

 

Mine arbeidsoppgaver er prosjektering og konstruksjonsberegninger, sier Bjørn Murvold. I tillegg lager 

jeg produksjonsunderlag til de som skal produsere (kapplister, etc.).  Vindlast, snølast og nyttelast er 

faktorer som spiller inn. Norsk Standard bestemmer dette. Monstad i Åfjord tilhører eksempelvis  en 

snølastsone med 300 kg pr. kvm. Denne sonen er fra havnivå opp til 150 moh. Egenvekt på taket er en 

annen faktor, det er stor forskjell på papp, skifer og torvtak. 

Produksjonslokaler. 26.11.08 

Bjørn Murvold startet i firmaet i 2000. Foto: 26.11.08 
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Åset skole 

12.12.08 

Status pr. desember 2008  
 

Vi har hatt en fin og produktiv høst, - og er når vi nå tar juleferie helt à jour framdriftsmessig. Det har 

vært en jevn fin innsats gjennom hele høsten. 

 

Også ved dette prosjektet har vi montert betongelementene selv. Det har vi kun positive erfaringer med, 

- og vil nok gjøre det samme ved flere nye prosjekter. 

SIDE 4 

Stig Rune Berdal og Roar Bye. 12.12.08 
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Også verkstedet har gjort en stor innsats i forbindelse med stålmontasjen. Vi er nå i startfasen på 

tømrerarbeidene og legger opp til at vi skal ha ”tett” bygg primo mars 2009. 

Vi håper på en fin arbeidsvinter. 

 

 

Åfjord, 15.12.08 

Helge 

 

SIDE 5 

Ronny Olsen Skomsøy (ÅVS VG2 Byggteknikk) og Kai Gjessing. 12.12.08 

Åset skole 

Morten Finseth. 12.12.08 
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SIDE 6 

12.12.08 

Åset skole 

12.12.08 
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Åpen dag 07.11.08 på Åset skole 

Artig å sitte i en stor lastebil! Stor kran manøvreres av små fingre 

Støyping av betongblokker Mange spaker å holde styr på 

Brobygging i den gamle gymsalen Avstandsmåling med laser 

SIDE 7 
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Ørland kulturhus 

Fasade nord og vest (skifer og glass/alu) 

Åpningsfest i februar 

 

Jula nærmer seg fort og 19 hotellrom samt 1 stk leilighet skal ferdigstilles. Hotellrommene er allerede 

utleid fra 8. januar neste år. Det blir litt hektisk med innsetting av dører, systemhimling og innflytting de 

to siste ukene før jul, men ferdigstillelsen skal gå greit. 

Himling under kino har buet utførelse med runde hjørner. Her blir det bibliotek. 

SIDE 8 
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Fasade bibliotek 

Anleggsleder John Kåre Eggen. Skiferfasaden på nært hold 

SIDE 9 

Resten av bygget må være ferdig innflyttet til 14. februar. Da skal det være stor åpningsfest 

med konsert og diverse celebre gjester, så dette er en dato det er vanskelig å flytte på. Det 

blir travelt, men det skal gå! 

 

Hovedtyngden av bygningsmassen begynner å bli ferdig, så det er ”finish-arbeid” og mange 

ender som skal avsluttes som gjenstår etter jul. 

Ørland kulturhus 
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SIDE 10 

 

Lektepanel, glass og aluminium 

Utvendig begynner fasadene og ta form.  Det er lektepanel i blå farge på hotell, leiligheter og 

kulturskole med noe glass og aluminium. På kulturhusdelen er det skiferfasade. Fasaden til 

biblioteket er kun i glass og aluminium slik at mye lys skal komme inn og gjøre dett til ett lyst 

og trivelig sted. 

 

Skifer 

Vi var litt spente før oppstart av skifermonteringen, men dette har gått meget bra. Det er ett 

firma fra Oppdal (Bedrock AS) som vi har satt arbeidet bort til.  Det ser ut til å bli en fin og 

”levende” fasade, og byggherren er fornøyd med at de valgte denne typen løsningen. Det er 

en kostbar fasade så det var flere runder på om alternative og rimeligere løsninger skulle 

benyttes. Men kostnadene med veggen skal etter hvert som årene går lønne seg, da dette skal 

være en vedlikeholdsfri løsning. Vi er i dag 30 mann på plassen hvorav 17 mann er innleid. 

 

John Kåre Eggen, anleggsleder 

 

Jon Arne Jønland: 

Variert og lærerikt og høster erfaringer hele tida .. 

 

Jon Arne Jønland (22) har jobbet i Stjern Entreprenør AS i to og et halvt år. Han har 

utdannelse fra grunnkurs og videregående kurs byggfag ved Åfjord vid. Skole. Han tok 

fagprøve siste år. Neste trinn er militæret. 

 

–Etter det vurderer jeg videre utdannelse, sier han, innen samme felt. Jeg har alltid drever 

med snekkering og føler at dette er riktig for meg. Variert og lærerikt og høster erfaringer hele 

tida. 

Ørland kulturhus 

Jon Arne Jønland skrur gips 
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Hjelseng terasse 

SIDE 11 

Tett bygg 

 
Vi har nå fått tett bygg. Siste gulvstøp i del 3 utføres denne uke (uke 50). På del 1 er maler 

godt i gang med sparkling og maling. 

Fasaden mot vest 

Bård Grøtte monterer kledning på balkonger 
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Fasade vest 

Parkett legging del 1 starter i uke 51. Utvendig kledning og fasadestein del 1 og 2 er kommet 

godt i gang. Innvendig gipsing pågår i del 2. Heismontasje starter opp før jul. 

SIDE 12 

Tony Lindholm, Dick Søderkvist og Tommy Nylen 

Hjelseng terasse 
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Utsikt over Trondheimsfjorden 

Del 3 starter innervegger og gipsing etter jul. Flislegging på bad og vaskerom starter etter jul i 

del 1. Vi er for tiden 19 ansatte fra Stjern AS + 5 innleide. Leilighetene skal være innflyttings-

klare til 17.april 2009. 

Rune Aune, anleggsleder 

SIDE 13 

Fasade øst 

Hjelseng terasse 
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Ranheimsveien 7 

Anbudsregning og prosjektledelse 

 

I starten når vi hadde prosjekt i Trondheim rigga vi kontorrigg på det aktuelle prosjektet. I 

1994 fikk vi fast kontor på Rockwooltomta på Leangen. I 2000 tok vi i bruk de nye 

kontorlokalene i Ranheimsveien 7. 

 

Vi er for tiden 3 mann fast på kontoret i Trondheim. Øyvind Trettøy, Stig Olav Barlien og 

Sigmund Humstad. Øyvind startet i 2002, og Stig Olav i 2005, og begge er for lengst varm i 

trøya. Vi forsøker å ta oss av de fleste prosjekter på denne siden av fjorden, samt en del 

utenom selve Trondheimsregion. 

 

Pågående prosjekter 

Pågående prosjekter vi har nå er: Mediahuset på Hitra, Hjelseng Terrasser på Stjørdal og 

Stordalen Vannverk i Åfjord. Øytun Omsorgsboliger og Hitra Videregående skole ble ferdigstilt 

tidligere i høst, og begge var fine prosjekter som ble overlevert innenfor avtalt tids- og pris-

ramme. Vi har hatt kontinuerlig prosjekt på Hitra siden vi startet med Knarrlagsund oppvekst-

senter i 2003, og vi har stadig forespørsel om å regne på nye prosjekt der. I Trondheim er 

Nardo bil, og adm. bygg for Kynningsrud de siste som ble overlevert. 

 

Anbudsregning 

For tiden er det veldig mye anbudsregning, og vi leverer vel i snitt ca. 2 anbud for uka bare fra 

kontoret i Trondheim. Som kjent har jo aktiviteten i byggebransjen falt drastisk i løpet av 

høsten, og da må det jobbes knallhardt for å skaffe nye prosjekt. Personlig har jeg tro på at 

dette skal gå bra, så fremt de utlyste prosjekter blir igangsatt. 

 

Trondheim des. -08 

Sigmund Humstad 

SIDE 14 

Kontoret i Trondheim 
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Sigmund Humstad og Øyvind Trettøy 

Startet i 1971 

 

Jeg startet i firmaet høsten 1971, så det har da rent på noen år. Begynte som 

bygningsarbeider, og i starten var det veldig mye driftsbygninger og siloer til gårdbrukere 

rundt omkring Åfjord. Etter hvert gikk aktiviteten mer over til offentlige og private bygg, og 

reisevirksomheten utenom Åfjord økte. Begynte som anleggsleder i 1985, og som 

prosjektleder i 1994. 

 

Det mest utfordrende prosjektet for meg må vel være da vi bygde Døveskolen på Heimdal i 

1989 – 1990. Dette var et stort og omfattende prosjekt, samtidig som det var mitt første i 

Trondheim. Etter dette er det blitt mange spennende prosjekt, og jeg har hatt gleden av å 

være med på prestisjeprosjekt som bl.a. Trøndelag Teater, Pirbadet, Norveg og Rica Hell 

Hotell.  

 

Prosjektoppfølging og anbudsregning 

Foruten prosjektoppfølging er det blitt mer og mer anbudsregning. Konkurransen er hard, og vi 

må kanskje regne en 10 – 12 anbud for å kunne få tilslaget på ett. Utfordringen nå er å klare å 

holde aktiviteten oppe mens den såkalte finanskrisen pågår. Vi må regne på anbud der det er 

muligheter og være aktive på alle fronter. 

 

Fritidssysler 

Vi har for et par år siden bygd oss ei lita hytte på fjellet i Selbu, og denne bruker vi så ofte 

som vi har anledning til. Der er det mye fin natur og fine fiskemuligheter. Bestandig noe å 

foreta seg der, og til sommeren skal det bygges uthus. I tillegg har jeg en liten snekkerbod i 

kjelleren, og der sysles det litt om vinterkveldene. Sommerferie: I tillegg til hytta vil det som 

regel bli en liten sydentur. 

 

Fortsatt Åfjording 

Har vel bodd i Åfjord i for mange år til at jeg kan bli noe annet, selv om jeg trives og har det 

flott på alle måter i by`n.  

SIDE 15 

Sigmund Humstad 
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Rikard By og Tommy Bye (innleid fra Øverdal & Bye Byggservice AS). 26.11.08 

Utleiebygget på Åmyra ble ferdigstilt i 1986 og trengte nå til nødvendig restaurering. -Vi skifter 

ut en del bordkledning og vinduer, sier Rikard By. 

 

-Vi bruker Royal Impregnering som skal være brukbart mot vær og vind. Vi har ikke vært helt 

heldig med været, men jobben skal være ferdig ved juletider. 

SIDE 16 

25.11.08 

Endring fasader TrønderEnergi Åfjord 
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Mediahuset, Hitra 

SIDE 17 

Grunnflate på 2000 kvm 

Mediahuset oppføres på Fillan, Hitra. Bygget skal inneholde Fagmøbler, Fokus Bank, Hitra Grafiske, 

lokalavisa Hitra-Frøya samt et nærmiljøsenter og utleielokaler. Grunnflaten er på 2000 kvm. 

Vi jobber nå med betongsøyler (totalt 50), vegger og dekke over 1.etasje. Utvendig vil bygget bestå av 

glass og aluminium, tømmermannspanel og takstein. I 2.etasje er det limtrekonstruksjon og taksperrer 

av Rantibjelker. Snekkerjobben vil komme i gang  rett på nyåret, så da blir det full fart til ferdigstillelsen i 

september 09. 

Fasadeskisse 

Robert og Waldemar. Foto: Sten Staven 
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Mediahuset, Hitra 

SIDE 18 

Vi er nå 12 stk som jobber her, derav 2 stk innleid fra Adecco. Som underentreprenør har vi : Hitra 

Anleggsservice på grunnarbeid, Daaland glass og fasade på glassfasader, Pallins Malerfirma på 

malerentreprisen. Ventilasjon, rør og elektriker er egne entrepriser å utføres av Fosen Ventilasjon, Harald 

Sæther VVS og Elektroteam 

 

Sten Staven (anleggsleder) 

Eivind Mørreaunet. Foto: Sten Staven 

Wojtek, Arthur og Sebastian. Foto: Sten Staven 
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Gravbrøtfoss kraftverk, Snåsa 

SIDE 19 

Stortrives 

 

Sist mandag var de 18 minus her, og da går det selvsagt noe senere med framdrifta, sier 

Trond Olav Syrstad (26). Han pendler fra Hølonda (22 mil). Jeg startet hjemmefra kl. 04.30 i 

dag mandag og var fremme 07.30. Han arbeidet tidligere som anleggsgartner og på taubane i 

skogbruket. Med den arbeidssituasjonen vi har her bruker jeg mindre tid i  bilen enn i den 

tidligere jobben. Dessuten er det fint med langhelg. Det er fint arbeidsmiljø og jeg stortrives! 

Trond Olav Syrstad. 01.12.08 

Det skal bygges en demning (flomoverløp) over elva mot høyre. 01.12.08 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

SIDE 20 

Anleggsleder Erik By. 01.12.08 

Småkraftverk 

 

En del grunneiere går sammen om å bygge dette kraftverket. Prislapp rundt 25 mill. Nedover langs elva 

er det satt opp en 80 m lang flomvegg i betong som beskytter den nedgravde rørgata. Rørgata er 600 m 

fra demningen ned til turbinhuset. Dimensjon på røra er 1,40m - 1,60 m.  

-Vi skal støype dekke med opptil 1,40 m tykkelse i maskinhallen på  nederste plan, sier anleggsleder Erik 

By. Vi starter onsdag med dette. I øverste plan blir det ulike tekniske rom.  

01.12.08 

Gravbrøtfoss kraftverk, Snåsa 
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SIDE 21 

01.12.08 

Rørgata deles i to i kraftstasjonen som går til hver sin turbin. Over nederste plan blir det en skråvegg. 

Effekten på anlegget blir på 10 GWh. Montering av maskinene starter 1. mars 2009. Fallhøyde: 57 m. 

 

Utbygger er Gravbrøtfoss Kraft AS (13 lokale personer). Nedslagsfeltet er på 278 kvadrat kilometer. 

Ferdigstillelse: Mai 2009. I Snåsa planlegges 5 kraftverk  på tilsammen 320 mill. og strøm til 5000 

husstander. Mannskapet pr. 01.12.08 er 4 fra Stjern Entreprenør + 3 innleide. Erik By startet i firmaet i 

1996. -Første oppdraget var utbyggingen av Hydrosenteret i Åfjord. Prosjektleder er Håvard Stjern. 

Erik By. 01.12.08 

Gravbrøtfoss kraftverk, Snåsa 
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Kai Osen 

Den nye kaia i bakgrunnen. 08.12.08 

Rehabilitering og forlengelse av kai 

 
Arbeidet med ny kai startet i slutten av mai i år. –Vi har rehabilitert den 60 m lange kaia de 

hadde fra før, forteller prosjektleder Håvard Stjern. Vi har støypt nytt dekke og fundamentert 

på nytt med pæler under. Boret hull i gammelkaia. 

SIDE 22 

Håvard Stjern og Edvard Heir. 08.12.08 
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Kai Osen 

Magne Strand. 08.12.08 

I tillegg kommer 30 m med helt ny kai med betongdekke – 400 kbm betong totalt. Kaiene er 

ca. 650 kvm. Byggherre er Hepsø rederi. 

 

Hensikten er å komme til med større båter og få bedre plass til notrenseriet.  4-5 mann har 

vært engasjert i dette arbeidet med Christian Valleraunet som bas. 

SIDE 23 

RAV ved kai på Sandviksberget. 08.12.08 
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Nord-Fosen Pukkverk 

08.12.08 

Nytt knusverk 

 
Vi bygger nytt knusverk for Nord-Fosen pukkverk, sier Håvard Stjern. Vi har betongjobben. En 

utfordrende jobb da det ligger høyt og skal festes i fjellet. 7 mann arbeider her og jobben skal 

være ferdig i januar 2009. 

SIDE 24 

08.12.08 
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SIDE 25 

Stokkøy Utbygging 

24.11.08 

Subhus under bygging 

13 utleie-leiligheter (subhus) i rekke er under bygging på Hosnasand på Stokkøya. I forkant av 

hver leilighet blir det en vinterhage med glass. Totalt bygges det ut med 680 kvm. Hver 

leilighet er på rundt 25 kvm og får oppholdsrom, sovealkove og bad. Alle får vannbåren 

varme. 

Taket dekkes med torv  med overlyskupler på alle leilighetene. Dette er betongkjegler som 

støpes på betongavdelinga til Stjern Entreprenør. 

24.11.08 
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SIDE 26 

24.11.08 

24.11.08 

I ene enden av leilighetsrekka blir det resepsjon (70 kvm) med en liten kafeteria, mens det 

blir møterom (30 kvm) i andre enden av rekka. Resepsjonen skal serve hele anlegget inludert 

strandbar, leiligheter, utleiehytter og dykkersenter. Pr. 24.11.08 er vi ferdig med alle veggene, 

sier anleggsleder Arne Petter Selnes, og vi er kommet halvveis med golvstøypen. 

 

Stokkøy Utbygging 

 Tegning 1 

 Tegning 2 

http://www.stjern.no/nytt/2008/des_08/stokkoya_sjosenter_tegning_1.pdf
http://www.stjern.no/nytt/2008/des_08/stokkoya_sjosenter_tegning_2.pdf
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Aktivitetsdag i Fosenhallen 15.11.08 

Øyvind Mørreaunet til høyre hadde mange triks 

på lager 

Arnold Stjern viste frem til nå ukjente teknikker 

på ishockeybanen. Og mål ble det! 

John Kåre hadde øvd på strykejernet hjemme 

og var dermed favorittstemplet 

Per Kolbjørn i dyp konsentrasjon på, som vi ser, 

3 kasser 

Terje og Bjørg i øvelsen synkronløp skøyter Med høy ISO-verdi lyktes det å fange Torstein 

Korsvold til filmen 

SIDE 27 
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HMS/KS og personal 

SIDE 28 

Da nærmer julen seg med stormskritt, og de fleste begynner å se fram til en velfortjent 

juleferie. Det har vært en høst med høy aktivitet på alle fronter og det er fortsatt gledelig å 

kunne meddele at sykefraværet fortsatt holder seg under 3% ut 3.kvartal. 

 

Det kan se ut som at HMS arbeidet ut på de fleste byggeplasser fungerer meget bra og det gir 

resultater i form av at vi unngår hendelser og ulykker som medfører skader. Det er svært 

viktig at hver enkelt er med og tar ansvar for sikkerheten på byggeplassen slik at vi fortsatt 

kan holde ulykkestallene nede. 

 

Som de fleste sikkert har fått med seg så skal jeg tilbake i min jobb på verksted i full stilling, 

dette vil vel skje i fra 1.februar når min etterfølger Tormod Melum er på plass. 

 

Ønsker med dette å få takke alle for det samarbeidet vi har hatt gjennom de to og et halvt 

årene jeg har sittet som personalansvarlig, og ønsker lykke til videre til alle ansatte.     

 

En riktig god Jul og et godt nyttår til alle! 

 

Per Hårstad 

Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 29 

Da er det kun få dager igjen av 2008, og vi kan se tilbake på et år med en omsetning og 

aktivitet tilnærmet lik 2007. Dette må vi si oss fornøyd med i bransje der etter hvert en del 

både sliter med sysselsetting og omsetning. Samtidige som at media konsekvent bringer 

negative nyheter om innskrenkninger, permitteringer, og konkurser, dette som følge av 

høstens ”finanskrise”. 

 

Vi merker nok også at det er roligere i markedet, forespørslene kommer ikke like tett som vi 

har vært vant til de siste årene. Så vi må være forberedt på å jobbe effektivt og godt for å 

opprettholde den fine trenden vi har hatt. I tillegg er vi selvfølgelig spente på hvordan 

aktiviteten vil utvikle seg gjennom vinteren, en periode som tradisjonelt er lavsesong i vår 

bransje. Men vi liker å være offensive og optimistiske, så vi går inn i 2009 fulle av pågangsmot 

og med en tro på at både gamle og nye kunder vil tilføre oss mange utfordringer og spennende 

oppgaver i tiden fremover. 

 

Tradisjonen tro har vi også i år sent ut en DM nå før jul med mange aktuelle gaver til 

nevenyttige av begge kjønn og i alle aldre. Denne kan også i år blas igjennom på vår 

hjemmeside byggern.no. Nå kan nok helt sikkert DM’er fra forskjellige byggevarehus oppleves 

nokså like, men vi er nok den eneste byggvarekjeden som selger nissekoner med skjegg .. 

 

Avrunder også i år med å takke alle ansatte for innsatsen i 2008, 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 10.12.08 

Joar Harsvik 

Åse Dagsvik Adsen underholdt på Bygger´n 12.12.08. Stjern Bygg serverte rømmegrøt og 

spekemat til kundene 
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Ett nytt år er snart tilbakelagt og 2008 ser ut for å bli et rimelig greit år med full sysselsetting, 

lavt sykefravær og få alvorlige ulykker. 

 

Det kommende året ser ut for å bli langt mer spennende. Vi leser og hører hver dag om finans-

krisen og om hvordan den spesielt påvirker vår bransje. Vi har merket det på den måten at det 

er vesentlig større konkurranse om oppdragene nå enn for bare kort tid siden. Vi har fortsatt 

ikke fylt opp vinteren, men er i dialog om flere jobber som skal i gang tidlig på nyåret. Vi 

krysser fingrene for at vi får avklaringer før jul og at vi kan unngå permitteringer i vinter. Det er 

mye på gang og vi tror at ting vil normalisere seg til vårs. 

 

De fleste har sikkert fått med seg at vi har søkt etter ny personalleder. Tormod Melum er ansatt 

og han starter 01 februar. Det var hele 21 søknader og mange interessante kandidater. Ved å 

velge Tormod mener vi å ha gjort det riktige valget. Vi vil komme nærmere tilbake til dette og 

Tormod skal selv få presentre seg i den neste utgaven av Stjernavisa. Jeg vil samtidig få takke 

Per for vel utført jobb som personal og HMS leder og samtidig ønske han lykke til med ledelsen 

av verksted som skal være et satsingsområdet fremover. 

 

I høst arrangerte vi sammen med Stjern Bygg en aktivitetsdag for ansatte med familie i Fosen-

hallen. Det møtte opp ca 90 personer noe som var over all forventning. Påmeldingen til årets 

julebord er også rekordhøyt med 160 påmeldte. Den høye deltakelsen sammen med det lave 

sykefraværet tar vi som et tegn på at folk trives og at vi har et godt arbeidsmiljø. 

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle for innsatsen i året som gikk og ønsker alle 

ansatte med familie en god og velfortjent juleferie. 

Lars-Helge 

 

PS! Under linken Media /Bilder Google på vår hjemmeside, finner dere mange bildeserier fra 

våre  byggeplasser. 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


