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Butikken 25 år 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 7 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). 

Trelast– og byggvareutsalget feirer 25 år 

28. november 1984 åpnet trelast– og byggvarehuset på Monstad. Før 

den tid var det et mindre utsalg der hvor Fosen Vekst er i dag. 

 

Hensikten var å tilby mer tidsriktige lokaler og gi kundene det 

vareutvalget som ble etterspurt. Den utvendige fasaden på bygget er 

den samme i dag. 

 

-Vi har fullsortiment trelast og byggvareutsalg med noe kjøkken /bad og 

rør, sier Joar Harsvik (daglig leder i Stjern Bygg AS). Joar startet i 

bedriften i 1996 som butikkleder. Høsten 1999 gikk han over i stilling i 

firmaet for det som hadde med byggevarer å gjøre. 

 

I 2002-03 ble byggevare, trelast og precut slått sammen til en avdeling. 

Der fikk Joar avdelingslederjobben. Så i 2006 ble Stjern Bygg AS skilt ut 

som eget firma, hvor han nå er daglig leder. -Mine arbeidsoppgaver er 

administrasjon, men mest tid til kjøp og salg.  

 

Stjern Bygg AS har 15 ansatte. Ola Naustan er butikkleder og Bjørn 

Murvold leder precut-avdelingen.  

 

Bare 1 måned til jul og Bygger`n prøver nisseluene. Torstein Korsvold, 

Ola Naustan (butikksjef), Ann Doris Stjern og Rune Sundet. 24.11.09 
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Bygger´n 25 år 

SIDE 2 

I jubileumsuka har vi mange tilbud, sier Joar Harsvik. Se Jubileumsavis: 

 

> del 1 

> del 2 

> del 3 

Ann Doris Stjern og Rune Sundet markedsfører de gode tilbudene i jubileumsuka til 

Geir Stavrum. 27.11.09 

Terje Fjellheim har arbeidet i firmaet siden 1981 og i butikken siden oppstarten i 1984. Mitt 

spesialfelt er alt mulig, sier Terje. 27.11.09 

http://www.stjern-entreprenor.no/images/stories/stjernavisa/2009/des_09/jubileumsavis-09-1.pdf
http://www.stjern-entreprenor.no/images/stories/stjernavisa/2009/des_09/jubileumsavis-09-2.pdf
http://www.stjern-entreprenor.no/images/stories/stjernavisa/2009/des_09/jubileumsavis-09-3.pdf
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SIDE 3 

 

> Se bilder fra utbygging av butikken og området 

Annonse fra åpningsåret av butikken i 1984 

http://www.stjern-entreprenor.no/images/stories/stjernavisa/2009/des_09/byggern-25-aar-okt-09.pdf


www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Åset skole 

SIDE 4 

-Vi ligger godt an til overlevering 30.11.09, sier anleggsleder Ole Petter Moan. 

–Byggeprosessen under ett har gått bra, men det er alltid en innspurt på slutten. 

 

-Jeg mener det blir en kjempefin skole både fasademessig og med de utvendige arealene! 

Vi er nå inne med 4-5 mann, mens rørlegger, el. og andre utfører siste finish. 

Ole Petter Moan (anleggsleder) og Helge Stjern (prosjektleder). 24.11.09 

Anleggsleder Ole Petter Moan. 23.11.09 
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Åset skole 

SIDE 5 

 

Karin Dokset, Bente Buseth Gilde, Bente Stavrum og Iren Haugsnes. 23.11.09 

23.11.09 
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Åset skole 

SIDE 6 

 

23.11.09 

Harald By med siste finpuss på tribuneanlegget. 23.11.09 
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Åset skole 

SIDE 7 

Stjern Stål AS har bl.a. hatt konstruksjonsstål, 180 m rekkverk ved tribuneanlegget, 

ståltrapper, og beslag (gesimser, m.m.). 

-Vi har utført utvendige vann– og avløpsledninger, sier Martin Arnevik (Haugsnes AS) og 

omlegging av kommunal ledning som gikk under bygget. Dessuten innvendige varme– og 

sanitæranlegg. Det er lagt opp føringsveier i rører for ev. fremtidige solfangere på taket og 

forberet for ev. tilknytting til fjernvarmeanlegg. Pr. i dag er det gjenvinnere i 

ventilasjonsanlegg. 

Svein Harald Ramsø og Roar Bye (Stjern Stål AS). 23.11.09 

Martin Arnevik (Haugsnes AS). 23.11.09 
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Kirkeringen Heimdal 

SIDE 8 

Tømrer /snekkerarbeidene i gang 

Vi er godt i gang med tømrer/snekkerarbeidene på dette prosjektet samtidig med at betongproduksjonen 

pågår for fullt. Stjern Stål AS har stålarbeidene som omfatter ca 15.000 kg konstruksjonstål. 

Takkonstruksjonen leveres av Lett-tak og tett bygg er planlagt til 1 mars 2010 og ferdigstillelse til 1 juli 

2010. Det er pr i dag 14 mann fra Stjern Entreprenør. 

Øyvind 

17.11.09 

17.11.09 
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Kirkeringen, Heimdal 

Gøran Aune. 17.11.09 

Lærling i betongfag 

-Jeg har gått to år på byggfag, og begynte som lærling i betongfaget i sommer. Jeg synes 

jobben er interessant, med mange varierte oppgaver. Jeg håper å få tatt fagbrevet i 

sommeren 2011. Jeg trives veldig godt i firmaet, og det er mange hyggelige folk her, sier 

Gøran Aune. 

 

SIDE 9 

17.11.09 
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Fasaden tar form 

Etter en fin høst med godt vær, begynner fasaden virkelig å ta form. Vi er nylig blitt ferdig med 

bordkledningen. Det som står igjen av utvendig arbeider på byggetrinn 1, er litt montering av 

polymerbetongplate samt oppføring av støyskjerm rundt varmepumpe på tak.  

SIDE 10 

Fasade øst vendt ut mot sjøen. 10.11.09 

Sistranda skole 

Fasade nord/øst. Blir hovedinngang til administrasjonen. 10.11.09 
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Vi har så vidt begynt med innvendig arbeider, da hovedsakelig med oppføring av skillevegger. Etter jul 

blir det full rulle med bekledning av gips. 

 

Bård Einar Grøtte 

11.12.09, anleggsleder 

SIDE 11 

Jon Ervik (vaktmester), Harald Sæther (rørlegger), Herleik Inderøy (prosjektleder Elektro-

Team), Odd Anders Wedø (bas Elektro-Team), Roar Sivertsen (byggeleder), Anders Børøsund 

(bas Teknisk Ventilasjon), Bård Einar Grøtte (anleggsleder, Stjern Entreprenør AS). 10.11.09 

Sistranda skole 

Robin Myrseth (lærling). 10.11.09 
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Majavatn 

SIDE 12 

-Vi skal bygge ei bru og 5 kulverter, sier anleggsleder Håvard Stjern. –4 av dem går under E6. En skal 

støypes på sida, som skal gå under jernbanen. Etter at støypinga er ferdig skal vi dra den under jern-

banen til sommeren.  Den er over 400 tonn. Fra toget passerer har vi 48 timer til å grave unna masser, 

legge ut elementene og slepe den oppover, legge på plass alt og til slutt sveise jernbaneskinna. Før toget 

kommer! Så det blir en spennende prosess! Vi startet opp i september med rigging og kom i gang med 

betongen i oktober. Vi er nå ferdig med brufundamentene, her skal vi starte opp til vårs igjen. Så holder 

vi på med 2 kulverter. 9 mann. Vegen åpnes 10.10.10. Syltern AS er hovedentreprenør på anlegget. 

Hallgeir Humstad, Steinar Finseth, Håvard Stjern og Kåre Arnesen. Foto: Helge Stjern 

Foto: Helge Stjern 
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Majavatn 

SIDE 13 

 

Kai Gjessing. Foto: Helge Stjern 
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Hysnes helsefort 

Kaserne ”Bjørka” med 24 boenheter. Anleggsleder Sten Staven. 12.11.09 

overskrift 

 

tekst 

SIDE 14 

Oppgradering av 4 bygg 

Her skal 4 bygg oppgraderes, to kaserner, idrettsbygg- og undervisningsbygg, som får et 

fasadeløft i form av ny kledning, tak og vinduer. -Vi arbeider med både innvendig og utvendig 

rehabilitering, sier anleggsleder Sten Staven. –Det er store bygg og det kreves mye mannskap 

på jobben. Innvendig går jobben ut på riving av eksisterende betongtrapper, støping av nye 

trapper, etablering av bad i hvert enkelt rom i kasernene. 

 

Dick, Arvid og Therese skifter ut vinduer. 12.11.09 
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Takarbeid på undervisningsbygget. Odd Einar og Kim Bjarne. 12.11.09 

SIDE 15 

Utvendig er det utlekting, isolering og montering av fasadeplater, nye vinduer blir montert, 

samt nytt undertak og takplater. Også inngangspartier blir bygd nye, tilpasset rullestolkrav. 

Pr. 12.11.09 er 13 personer fra Stjern Entreprenør AS  i virksomhet på Hysnes Helsefort. –Vi 

arbeider nå med nedsenking av badegolv (meisling) , takarbeid på 2 bygg, asbestsanering, 

veggoppsett i bad, utskifting av vinduer og utlekting av eksisterende vegger for isolering.  

Byggherre er Rissa Utvikling. Kontraktssum: 23 mill.+ mva. Prosjektleder: Stig Olav Barlien. 

Jobben skal være ferdig høsten 2010. 

Hysnes helsefort 

Nyanskaffet Manitou. En genial maskin med bra rekkevidde. 12.11.09 
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SIDE 16 

-Vi ble ferdig for 3 uker siden, sier anleggsleder Håvard Stjern. –Det gikk fint. Vi hadde 

betongarbeid her, gjødselkumme, vegger, banketter. Tilsammen 170 kbm betong.  

Fjøs Bessaker 

16.11.09 

Ståle Larsen og Helge Børmark. 16.11.09 
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SIDE 17 

Overlevert bygg 
Da er vi ferdig ved Meråker Dagsenter og overlevert bygget i rett tid til en fornøyd byggherre. 

Det ble noen hektiske dager på slutten av prosjektet, men det er sånn som det skal være i 

sluttspurten på et prosjekt. Vi er nå i full gang med nedrigging av anlegget. Brakkeriggen 

fjernes denne uken. 

Meråker dagsenter 

Rune Aune på kjøkkenet i boligdelen. 04.11.09 

Uteplassen i bakgården. 04.11.09 
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Meråker dagsenter 

SIDE 18 

Vi har også fått en liten rehabiliteringsjobb ved de gamle fysioterapilokalene i rådhuset, da de 

har flyttet over i nybygget. Det skal rives vegger, himling og sages nye dør utsparinger og 

montere ny himling og vegger. Dette er en jobb for 2 mann i ca 14 dager. 

Samtidlig skal vi montere 2 nye rømningsdører i Meråkerhallen.  

17.11.09, Rune Aune 

To ”staute” karer som er ferdig med bordkledningen. Gøran Johansen og Pål Helge Oppheim. 

04.11.09 

Thomas Mandal med siste finish innvendig. 04.11.09 
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Fotball i Meråkerhallen 

SIDE 19 

Tett kamp, men 24—4 

Meråker kommune tilbød oss og låne Meråkerhallen en kveld i oktober. Og da ba vi oppover 

arbeidslaget på Kirkeringen til fotballkamp bestående av 4 omganger à 15 minutter. 

Byggeleder på Meråker Dagsenter stilte som dommer. 

 

Kirkeringen stilte med et noe bedre lag enn gutta i fra Meråker og dro til slutt i land seieren. 

De vant 24 – 4. Resultatet lyver noe for laget fra Meråker spilte en meget bra kamp, men 

hadde fryktelig dårlig utteling på sjansene sine. Kirkeringen hadde selvfølgelig flaksen på sin 

side denne kvelden og scoret på alle sine sjanser. 

 

Vi fikk også omvisning på den innvendige skytehallen ved Meråker v.g.s. ett kjempeflott 

anlegg. Takker gjengen fra Kirkeringen for at de tok turen oppover til Meråker for å spille 

kamp mot oss. Takker også for støtten fra publikum som sto på sidelinjen og heiet under 

kampen. 

Rune Aune. 

Bak fra venstre Laget fra Meråker. Odd Arne Aune, Ole Roger Gulaker, Jan Inge Vollan, Pål 

Helge Oppheim, Gøran Johansen (selvutnevnt kaptein), Arve Jan Staven, Thomas Mandal og 

Rune Aune. 

Motstanderlaget Kirkeringen stilte med følgende mannskap. Foran fra venstre. John Arvid 

Klungervik, Christian Valleraunet, Lars Andre Stjern, Stig Humstad, Odd Arild Stjern, Eivind 

Mørreaunet og Gøran Aune. 
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Basseng Røros 

SIDE 20 

 

Stjern Entreprenør er engasjert til å bygge et basseng i tilknytning til en hytte på Røros. Vi har 

kommet godt i gang med betongarbeidene på tilbygget. Mellom tilbygget og hovedhytta skal 

det bygges en korridor i betong. Alle fasader på bygget skal hovedsakelig forblendes med 

naturstein og stående kledning.  

Tilbygget sett fra nedsiden av hytta, vegger i sokkel er ferdigstøpte. 09.11.09 

Odd Berdal og Jaroslaw Piasesci. 09.11.09 
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Jens i full sving med oppbygging av sokler til bassengkroppen. 09.11.09 

Noen flere utfordringer er det når man bygger på denne årstiden, men så langt har vi vært 

heldige med været, tross noen dager med temperaturer rundt -20 grader. Kontraktsum 4,5mill 

eksl.mva, byggetid okt 09-mai 10. Arkitekt er Arkitektene Berg og Østvang AS. Byggherrens 

representant er Eiendomskonsulent AS i Trondheim. 

Stig Olav Barlien, 07.12.09, prosjektleder 

SIDE 21 

Basseng Røros 

To av våre trofaste polakker, Sebastian og Waldemar. 09.11.09 
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Kenneth Valleraunet, Odd Arne Aune, Christian Valleraunet, Andreas Grøtting Karlsen og 

Stig Rune Berdal. 18.11.09 

Butikker, kafeteria og utleieareal 

Den gamle delen av Åfjordtorget er historie, men nytt og større bygg er på tur opp. 

-Vi er godt i gang med betongjobben. Det er betongvegger i kjeller og plasstøpte dekker i alle 

etasjer. Gulv i kjeller er asfalt. Bygget har kjeller og 3 plan. Hele plan 1 skal benyttes til 

utvidelse av Rema 1000.  

SIDE 22 

Åfjordtorget 

Innfylling og avretting for asfaltering i parkeringskjeller pågår. 18.11.09 
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18.11.09 

I plan 2 blir det flere nye butikker som enda ikke er helt avklart. På toppen skal vi bygge en ny 

kafeteria samt noe utleieareal. Prosjektet er en totalentreprise hvor vi har med oss følgende 

aktører: Johs. J. Syltern AS, Einar Haugsnes AS, Nortek Elektro AS, Fosen Ventilasjon AS, 

Stjern Stål AS. Byggherre er Hamra Bygg AS. Ferdigstillelse medio Juni 2010. 

> Langfasader 

> Gavlfasader 

John Kåre Eggen 

SIDE 23 

Åfjordtorget 

18.11.09 

http://www.stjern-entreprenor.no/images/stories/stjernavisa/2009/des_09/langfasader.pdf
http://www.stjern-entreprenor.no/images/stories/stjernavisa/2009/des_09/gavlfasader.pdf
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20.11.09 
 

Hus med utsikt 

-Det blir ensidig takfall på huset, forteller Richard By, - Dermed blir det stor romhøyde på den 

ene sida, ca. 4,70 m, mens på andre veggen 2,40 m. Huset er på ett plan. Det skal ikke være 

listverk i tak, vegger eller rundt vinduer og dermed glatte, rene linjer. Gjennomføring for 

ventilasjon og for rørlegger blir skjult oppe i rantibjelkene. Videre innebygd dobbel carport. 

 

SIDE 24 

Bolig Lisbeth Nebb 

Richard By og Idar Jønland på mur for blomsterbed. 20.11.09 
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20.11.09 
 

 

-Nye byggeforskrifter vil medføre termofotografering, en trykktesting av huset. Huset få 

undertrykk og vi kan se isolasjonsevnen rundt vinduer, dører, etc. Det gjøres etter at undertak 

er på plass og det er isolert. 

 

Kravet er nå 25 cm isolasjon i vegger. Dermed først en 8 toms vegg (20 cm), 2 toms lekter på 

innsida. Plasten skal ligge mellom disse to sjiktene. Trykktesting foregår etter at plasten er 

pålagt. Kravet er 40 cm isolasjon i tak, mens det før var 30 cm. 

 

-Vinduer vil uansett utgjøre størst varmetap. Glassflatene på dette huset blir 3 stk. 3,30 m x 

1,70 m. Nå brukes mye gassfylte vindu som skal isolere bedre. Dette vil gi en fenomenal utsikt 

med den beliggenheten dette huset har, sier Richard.  

-Huset har bruttoareal på 200 kvm utenom carporten. Det blir et pent hus, spesielt med den 

tomta som er her, med terasse utenfor. 

-Arbeidet startet for tre uker siden og skal være ferdig til ferien. Vi håper å rekke det noe før. 

SIDE 25 

Bolig Lisbeth Nebb 
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27.11.09. Foto: John Kåre Eggen 
 

 

Prosjektet ble overlevert 27.11.09 til avtalt tid. Noe flikkarbeid står igjen og skal utføres som 

avtalt til neste sommer på grunn av for lave temperaturer mot slutten av prosjektet. 

Byggherre har i disse dager nytt anbud på gang med restaurering av en annen demning i 

Orkanger. De håpte vi ble med på dette prosjektet også. Så vi satser på flere slike jobber! 

John Kåre Eggen 

SIDE 26 

Dam Gangåsvatnet 

27.11.09. Foto: John Kåre Eggen 
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SIDE 27 

 

Navn: Helge Børmark 

Alder: 60 år 

Bosted: Åfjord 

Antall år i firmaet: 9 

Nåværende oppdrag: Fjøsbygging Bessaker 

 

Om næringsutvikling og bosetting  i regionen: 

-Det er vanskelig å ha sikre formeninger om dette. Jordbruk er fortsatt primærnæringen og jeg 

er imponert over de som tør å satse innen denne næringa! Jeg håper at de får det til å 

fungere. 

-Det viktige er at den oppvoksende slekt får muligheter til arbeid. Det er det som er nøkkelen, 

å få det økonomiske på plass gjennom en trygg og sikker arbeidsplass. Og det må jeg få si: De 

tre store firmaene i Åfjord, Stjern, Løkke og Syltern har vært flinke!  Jeg synes det er 

imponerende! 

-Det prøves med for eksempel turisme, men jeg er usikker på om dette kaster så mange 

arbeidsplasser av seg.  

 

Fritidsinteresser:  

-Jakt, fiske og friluftsliv! Det er et must hvis jeg skal drive med dette arbeidet. Når jeg går i 

fjellet får jeg mer guts til å stå på. Slik tror jeg det vil fungere for de fleste hvis de starter med 

det! På den måten får du mer energi. Når man bruker hammer, slegge og ulike kroppsdeler i 

det daglige, gjør det godt å bruke musklene på en annen måte. Og ikke minst få tømme det 

som er mellom ørene. 

-Elgjakta har det etter hvert blitt litt arbeid med, men den er selvfølgelig en hobby. Ikke minst 

den sosiale biten. Jeg higer ikke etter å stå på en elgpost og skyte elg, men den 

sosiale delen av elgjakta setter jeg høyt! 

Miniportrett 

Helge Børmark.16.11.09 
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-Vi server alt fra små kontorbedrifter til større industribedrifter, sier  Sissel Kristin Østraat 

(daglig leder / ergoterapeut). En kjempespennende jobb! 

En bedriftshelsetjeneste 

 

HMS-senteret er en bedriftshelsetjeneste med kontorsted i LIV-bygget i Vanvikan 

De startet i 1995 og  tilbyr tjenester i samsvar med arbeidsmiljøloven og forskrift om verne- 

og helsepersonell. HMS-senteret er en fellesordning som eies og styres av medlemsbedriftene. 

Alle offentlige og private virksomheter kan bli medlemmer av HMS-senteret. 

I staben er det sykepleier, ergoterapeut, en person med kompetanse på organisasjon /ledelse/

organisasjonsbygging, en med kompetanse på internkontroll og en kontormedarbeider. 

-Det dreier seg om fysisk-/ psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, helse, informasjon og 

undervisning om HMS-arbeid, sier Sissel Kristin Østraat (daglig leder / ergoterapeut) 

 

Helsesjekk 

-Vi foretar en helsesjekk hvert tredje år for å undersøke om man er ute for noe i 

arbeidssituasjonen som kan medføre skader. Vi kan foreta måling av hørsel, lungefunksjon, 

blodtrykk, kolesterol, blodsukker, m.m. 

 

-Hver bedrift har sin egen kontaktperson hos oss. Jeg er kontaktperson for bl.a. firmaet Stjern. 

 

-Vi har fokus på ergonomi, sier Sissel, å prøve å unngå at folk får belastningsskader i jobben. 

Vi er  i dialog med leder og den berørte ansatte for å informere om situasjonen og gi råd og 

veiledning ut fra vår kompetanse og erfaring fra andre steder. Tilpassing av utstyr, 

arbeidsstillinger og tidsbruk kan være stikkord. 

-Å tenke forebyggende er det viktigste for oss! 

 

 

SIDE 28 

Om HMS-senteret BA 
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Psykososialt 

-Det psykososiale går på hvordan arbeidstakerne har det seg imellom. Og mellom ledelse og 

arbeidstakere. Fungerer dette godt og har vi det bra i lag er det flott.  Ved ev. ønske om 

konflikthåndteringer skal vi være en mellompart, en objektiv tredjepart, for å skape en dialog 

mellom partene. Det trenger for så vidt ikke å være noen dårlig arbeidssituasjon som er 

utgangspunktet, men: -Hvordan kan vi gjøre ting enda bedre slik at alle opplever en god og  

meningsfylt arbeidsdag? 

 

Fokus på mindre sykefravær 

-Vi foretar også risikovurderinger, hvor store fare det er for at det kan oppstå skader og hva 

som kan gjøres for å unngå dette. Videre jobber vi med sykefravær, hvordan få ned dette og 

hvordan komme seg fortest mulig tilbake i arbeid. Jobben med analyse av sykefravær kan gå 

på bedriften som helhet, i tillegg til å hjelpe den enkelte. 

 

Kurs 

-Vi kjører 40 timers grunnkurs for verneombud, HMS-kurs for ledere , førstehjelp, 

arbeidsteknikker, etc.  Litt etter hva bedriften har behov for.  

 

Utvidelser 

-Vi er pr. i dag 5 ansatte på HMS Senteret, forteller Sissel Kristin Østraat, men vi jobber med 

utvidelser. Det  er en ny forskrift som går ut på at en bedriftshelsetjeneste må være godkjent 

av Arbeidstilsynet. Dette krever visse kompetanseområder og visst mange ansatte. Vi er gans-

ke godt rustet, men jobber med å få inn noen på yrkeshygiene (måling av støv, støy, kjemikai-

er, etc) og ev. en lege i en delstilling. Det er en del nye bransjer som fra nyttår blir pålagt å ha 

bedriftshelsetjeneste, bl.a. helse- og undervisningssektor, frisører, vaktbransje. 

 

Om arbeidet ved Stjern Entreprenør AS 

-Det som har vært hovedoppgaven opp mot Stjern AS siden siste info, er å gjøre ferdig de 

resterende helsekontaktene. Siste dag for dette var 6. november, og siden det har vi jobbet 

med å legge informasjonen vi har fått inn i journalsystemet vårt og henvise de som har fått 

påvist redusert hørsel eller lungefunksjon videre til lege. Det var heldigvis ikke så mange som 

hadde behov for det. 

-Videre jobber vi nå ”på spreng” med å få rapportene klare til AMU-møtet 11. desember hvor 

vi kommer til å presentere innholdet. I tillegg skal vi ta en gjennomgang på AMU’s oppgaver 

og rolle i en bedrift som Stjern AS, som en oppfrisker til de som sitter i dette fora. Deretter vil 

det være klart for planlegging av neste års arbeid, samt evaluering av året som har gått. 

Vi i HMS-senteret vil med dette takke for trivelige møter med alle ansatte i Stjern AS i året 

som har gått, og ønske dere ei riktig god jul og et godt nytt år!! 

 

Vi ser frem til å treffe dere igjen! 

 

Mvh  

Sissel Kristin Østraat 

HMS-senteret BA 

Tlf 74 85 60 80/944 86 503 

sissel.ostraat@hmssenteret.no  

SIDE 29 

mailto:sissel.ostraat@hmssenteret.no


www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Fagbrev 

SIDE 30 

I medarbeidersamtaler kom det fram at en del av våre ansatte ønsket etter- og 

videreutdanning. I samarbeid med Åfjord Resurssenter og BYGGOPP forsøker vi derfor, i løpet 

av etterjulsvinteren, å få til et opplegg for de som mangler fagbrev. Ønsker derfor kontakt 

med personer i og utenfor firmaet som ønsker å henge seg på et løp mot fagbrev. Oppmelding 

til teoretisk eksamen må foregå før 15. januar. Dette medfører at den som ønsker å delta 

må registreres inn i løpet av desember 2009. Ta kontakt med meg så snart som mulig.  

Løsning for å få tatt fagbrev: 

 De som har 5 års fartstid kan ta Yrkesteorien -  § 3.5 kurs -  og gå opp som privatister i 

både yrkesteori og fagprøve. 

 De som har fartstid og allmennfag kan skrive lærekontrakt og ta yrkesteorien underveis 

i lærlingeløpet, starter kurs nå i desember.(BYGGOPP) Alt. Åfjord januar 2010.(ÅVGS) 

 De som har mindre enn 5 års fartstid kan vi skrive lærlingekontrakt med så kan de ta 

både allmennfag og yrkesteori underveis. 

De som har meldt sin interesse til meg vil bli kontaktet og registrert i løpet av desember. Ring 

på hvis noe er uklart. 488 94 029. Den som ønsker å registrere seg selv kan gjøre dette på: 

www.vigo.no 

 

HMS 

Ellers har fire nye personer i firmaet gjennomført 40-timers HMS kurs. Vi holder derfor på å bli 

bra skodd med potensielle nye verneombud. Oppfordrer alle ansatte til å ta godt vare på seg 

selv og sine i ”førjulsstria”.   

God Jul! 

Mvh 

Tormod 

Tormod Melum 

http://www.vigo.no/
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Stjern Stål AS 

SIDE 31 

Vi har snart lagt 2009 og første driftsår for Stjern Stål AS bak oss. Vårt første år har vært 

rimelig hektisk, og det er meget bra for et nystartet firma. 

Igjennom året har vi vært med på prosjekt som Åset skole, stål, smed og blikkenslagerarbeid, 

Brekstad kulturhus, smedarbeid, Meråker dagsenter, stål, smed og blikkenslagerarbeid, 

Sistranda skole, stålarbeid, Rehabilitering av bruer for Steinkjer kommune, stål og 

betongarbeider, i tillegg til en del mindre oppdrag. Av pågående oppdrag så har vi startet med 

stålarbeid ved Kirkeringen samt stålarbeid ved 

Fesil Sunergy.  

Det er jo meget viktig for oss å få vist oss fram for våre oppdragsgivere og få solgt inn hva vi 

er gode for, og hva vi kan levere av produkter. Så til dere som leser dette og vet om 

prosjekter som er på gang, om det er et komplett stålbygg eller det er et rekkverk, så ikke nøl 

med og ta kontakt. 

Vil med dette ønske alle en riktig god jul og et godt aktivt nyttår! 

 

Per Hårstad    

Per Kolbjørn Hårstad. 24.11.09 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 32 

Da er både grøtservering på Bygger’n og årets julebord historie og det er ikke mange dagene 

igjen til juleaften. Vinterværet lar som vanlig vente på seg, men det er uansett på tide med en 

liten oppsummering av 2009. 

 

Som ventet vil vår totale omsetning for 2009 reduseres noe i forhold til de to siste årene. Og 

hos oss er det nok pre-cut og takstol produksjon som har fått føle mest til ”finanskrisa”, mens 

vi på trelast og byggevaresalg har klart og opprettholde en sånn noenlunde aktivitet. Tross 

dette har vi klart å holde hele arbeidstokken sysselsatt ut november, men har for inneværende 

måned samt for starten av neste år måtte foreta noen justeringer, dette da i form av 

permitteringer. 

 

Nå er vi for så vidt minst like spent på aktiviteten for 2010, som vi ved forrige årsskifte var for 

det året vi snart har lagt bak oss. Men vi har målsetninger om at vi skal klare å stabilisere 

omsetning og aktivitet på ett nivå slik at vi kan unngå varige reduksjoner i arbeidstokken. Vi 

vil også i tiden fremover forsøke å være offensive og aktive, slik at den perioden vi er inne i 

med pågående permitteringene blir så kort som mulig. 

 

Vil også nevne at Fosen-Hytta har klart å snu en negativ trend fra siste halvår av 2008, og har 

hatt en fin utvikling utover 2009. Samtidig har vi en del leveranser klare for 2010, i tillegg til 

dette er det også brukbart med henvendelser slik at det stadig er nye prosjekter å regne på. 

 

Avrunder også i år med å takke alle ansatte for innsatsen i 2009, og ønsker dere alle en 

velfortjent ferie og en god jule- og nyttårsfeiring. 

 

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

  

Åfjord 14.12.09 

Joar Harsvik   

Joar Harsvik (daglig leder Stjern Bygger´n AS). 27.11.09 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 33 

Etter en fin og entreprenørvennlig senhøst, et lystig og godt besøkt julebord, nærmer det seg endelig jul. 

 

Vi skal ikke dvele så mye ved det som har skjedd det siste året, men vi kan si følgende om 2009: Vi har 

hatt full sysselsetting gjennom hele året. Sykefraværet ser ut for å bli lavere enn målsettingen (under 

4%), samtidig som det er vesentlig lavere enn bransjen for øvrig. Vi har ikke hatt ulykker med alvorlige 

personskader. Økonomisk sett vil ikke 2009 bli noe stort år. Ingen prosjekter har skjært seg økonomisk, 

men det har vært hard konkurranse om oppdragene og marginene har vært små. I tillegg er det foretatt 

en del investeringer i forbindelse med ombygginger på Monstad. 

 

Jeg skrev i forrige nummer at optimismen er tilbake i bransjen og det er den, men de utfordringen vi har 

hatt i 2009 vil vi også ha med oss inn i neste år. Det er stor forskjell i ordretilgangen blant entreprenørene 

i midt Norge. Enkelte har fylt opp hele 2010 mens andre må ha påfyll allerede i vinter. Situasjonen vår er 

ikke så verst. Ca 2/3 av neste års budsjett er på plass og vi har tilnærmet full sysselsetting frem til 

sommeren. Det kan ligge litt usikkerhet i sysselsettingen gjennom vinteren dersom vinteren blir for hard, 

spesielt på Majavatnet, samt om vi kommer raskt nok i gang med storbilverkstedet i Åfjord, men vi håper i 

det lengste å unngå permitteringer. 

 

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

velfortjent juleferie. 

 

Åfjord 15.12.09 

Lars-Helge  

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


