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JUNI 2010 

Åfjordtorget 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 8 NUMMER 2 

Åpning 17. juni 

Vi er nå inne i en litt hektisk periode hvor Rema 1000 og butikker i plan 

2 skal åpne 17. juni 2010. Eksisterende Rema 1000 stengte til 

pinsehelga. Her har det nå vært stor aktivitet med riving, omgjøring, 

oppussing og sammenslåing med nye butikklokaler. 

 

Elektrikere, rørleggere, ventilasjonsarbeidere, kjølemontører, malere og 

snekkere har nesten jobbet opp på hverandre pga. den korte tiden 

butikken skal være stengt. Men smidige og løsningsorienterte arbeidere 

fra alle fag gjør at dette går godt i henhold til planen. 

 

Rema 1000 disponerer hele plan 1. I plan 2 blir det Skoforum, 

Fagervold Design og Sport 1. Hvilke leietakere som skal inn i plan 3 er 

fremdeles litt uklart, men kafeteria samt en utleiedel blir det. 

 

Stjern Entreprenør AS er i dag 12 mann på plassen hvorav halvparten 

er innleie. Totalt er det ca. 30 mann på bygget. 

 

01.06.10, John Kåre Eggen 

Fasaden sett fra hovedveien. 26.05.10 
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Åfjordtorget 

SIDE 2 

 

Nye lokaler til Skoforum. 26.05.10 

 Flott utsikt fra takterrassen til den nye kafeteriaen. 26.05.10 
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Åfjordtorget 

SIDE 3 

Utleiedel i plan 3 med ark ut mot hovedveien. 26.05.10 

Takterrassen til den nye kafeteriaen. 26.05.10 
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48 timer 

I helgen skal vi flytte en betong kulvert som er ca 500 tonn. Den er nå ferdig laget og vi har 48 timer på 

oss til flyttingen fra siste toget har gått til neste toget kommer tilbake, og da bør den være på plass. 

Betongkulverten veier ca 500 tonn og det er ca 55 tonn med armering og ca 200 m2 betong. Den skal  

trekkes av to bergningsbiler, og betong kulverten skal skli på  6 stk glidebaner som er 2.5 x 8.5 meter og 

veier 24 tonn vær.  

Majavatn 

SIDE 4 

06.06.10 

06.06.10 
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Etter at jernbanesporet er kappet skal Syltern fjerne ca 2000 m3 med masse før vi kan montere 

glidebanene og begynne og dra. Arbeidet starter den 05.06.10 kl 0400 og skal være ferdig den 07.06.10 

kl 0200 for da kommer toget. 

 

Det er en jobb som krever mye ressurser Stjern stiller med 4 mann og Syltern stiller med 10 mann + 

jernbaneverket og statens vegvesen. 

Majavatn 

SIDE 5 

06.06.10 

06.06.10 
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1 stk Mobilkran på 200 tonn, 2 stk Bergningsbiler, 6 stk Gravemaskiner, 1 stk Doser, 2 stk Dumpere, 

4 stk Lastebiler, 1 stk Betongpumpe 3 stk Betongbiler 1 stk jernbane ut legger maskin til 150 tusen i 

timen. 

 

Ellers er vi ca i rute og arbeider nå med 3 stk andre betongkulverter og ei bru. Vi er nå 7 mann fra Stjern 

og vi leier inn 4  mann. 

 

02.06.10, Ole Petter Moan 

Majavatn 

SIDE 6 

06.06.10 

06.06.10 
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Kirkeringen Heimdal 

SIDE 7 

Klargjøring av leiligheter 

-I dag tar vi ned krana, forteller Arve Staven. –Vi holder på å gjøre ferdig leilighetene 

innvendig slik at det er klart for maler, parkettlegging, innsett av innerdører og listing. Vi har 

også folk på utvendige arbeider. 

 

Arve Staven 

25.05.10 

25.05.10 
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Kirkeringen Heimdal 

SIDE 8 

 

Arve Staven. 25.05.10 

25.05.10 
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Fosen verkstedsenter 

SIDE 9 

I gang med verkstedgulv 

Vi er nå i gang med isolering og armering av verkstedgulv som skal støpes i uke 25. Tak i 

verksted er nå ferdig isolert og tekket. Starter opp med tømmer arbeid i administrasjonsfløya i 

uke 23. Når gulv er støpt starter montering av utstyr i verkstedhall. Nortek AS, Fosen Ventila-

sjon AS og Einar Haugsnes AS starter da for fullt med utstyrsmontasje. 

Fasade mot nord. 26.05.10 

Porter på sørside. 26.05.10 
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Fosen verkstedsenter 

SIDE 10 

Porter, lakkboks og vaskehall blir montert i løpet av juli. Planering utvendig starter også opp i 

uke 23 og utvendig areal skal være ferdig asfaltert i løpet av høsten. Dette arbeidet blir utført 

av Johs Syltern AS. Vi er i dag 6 mann på prosjektet. Og ferdigstillelse er i løpet av oktober 

2010. 

 

07.06.10, Rune Aune 

Roy Anders Stjern og Andreas Grøtting Karlsen. 26.05.10 

Smøregrav m/EU-løp. 26.05.10 
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Oppløpet ble langt 

Vi skal overlevere byggetrinn 1 til byggeherren  som avtalt 1 juli, og slik det ser ut i dag skal det gå greit. 

Oppløpet ble litt lengre enn vi håpet og satset på, men det blir vel ofte sånn..  

 

SIDE 11 

06.05.10 

Sistranda skole 

06.05.10 
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På byggetrinn 2 er gravearbeider ferdig, og betongarbeider pågår.  Overtakelsesdato for byggetrinn 2 er 

10 desember, så det blir en produktiv høst. Pr dags dato er vi 6 stk fra stjern entreprenør, og vi kommer 

til å holde det gående med 2 mann gjennom ferien. 

 

Bård Einar Grøtte 

SIDE 12 

06.05.10 

Sistranda skole 

06.05.10 
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Restaurering av hus fra 1830 

Hovedbygning oppført 1830 , den skal restaureres tilbake til det den engang var. Vi har med utvendig 

ansiktsløfting som består av nye taksperrer med 20 cm isolasjon , undertak og taktro samt skifertak 

(skifertaket legges av Torbjørn og Jon fra Å-bygg ).   

SIDE 13 

18.05.10 

Sundland gård, Lauvøya 

18.05.10 
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All gammel utlekting , papp og isolasjon fjernes helt inn til tømmerkasse. Vegger lektes ut på nytt og 

isoleres, det innsettes nye vinduer og ny utvendig kledning. Delvis reparering av råteskader. Huset har 

ikke hatt tett tak de siste tiåra og bærer preg av det. Eternitttak på fjøset skal saneres og nytt tak skal 

legges. 

Arne P. Selnes 

 

SIDE 14 

Alexander Vold, Stig Rune Berdal, Torbjørn Mørreaunet (innleid fra Å-bygg ), Vegar Sandhals, 

Arne P. Selnes og Jon Staven (innleid fra Å-bygg). 18.05.10 

Sundland gård, Lauvøya 

18.05.10 
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Hysnes helsefort 

Sten Staven. 18.05.10 

overskrift 

 

tekst 

SIDE 15 

For fulle mugger 

Arbeidet pågår for fulle mugger med alle 4 bygg. De to gamle kasernene tar form, å blir enkeltrom for 

pasienter som skal ankomme i starten av oktober. 

Nye inngangspartier er etablert, nye trapper og ramper er støpt, å det legges skifer i trinn, repos og 

ramper.  

18.05.10 
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SIDE 16 

Hysnes helsefort 

På fasadene er Steni-plater montert i spreke farger. Idrettsbygget får ny fasade i form av vin-

duer, liggende bordkledning og Steni-plater. Innvendig pågår en fornyelse av eksisterende 

vegger samt en del endringer. Undervisningsbygget blir til kontorer, bibliotek, møterom og 

kinosal. 

 

 

18.05.10 

18.05.10 
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Hytte Røros 

SIDE 17 

-Vi ser enden på betongen, sier Odd Berdal 

-Forrige mandag hadde vi 20 cm nysnø, men nå i dag er det rundt 20 grader, forteller Odd 

Berdal. –Flislegger er i gang. Vi har et soverom på hovedhytta som er under arbeid. 

-Vi holder nå på i teknisk rom og sliper og gjør klart for maler som kommer i kveld, sier Odd. 

–Han skal være ferdig til neste helg.  

På toppen av bassengbygget blir det røstet glasstak. Odd Berdal og Jens Berdal. 19.05.10 

-Forrige mandag hadde vi 20 cm nysnø, nå i dag er det rundt 20 grader, forteller Odd Berdal. 

Odd startet i firmaet i 1972 og mener dette er et av de mer spesielle anleggene han har vært 

med på.19.05.10 
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Hytte Røros 

SIDE 18 

Utvendig er det firma Ragnar Skånøy As som har muring, leca med forblending av naturstein. 

Likedan innvendig med flislegging i bassenget, m.m. Det er korridor mellom hytta og basseng-

bygget, mer som en tunnel, men med vinduer på en side. 

-Hovedtyngden av vår jobb er betongen, sier Odd, og takverk, en utfordrende og arbeidsom 

betongjobb med mange hjørner og kroker. Anlegget skal være ferdig i midten av august. 

Prosjektleder er Stig Olav Barlien. 

Bassenget er 4 x 10 m. 8 marmorsøyler fra Italia som hver veier 350 kg. 19.05.10 

-Vi trives godt i arbeidet! sier Waldemar Kuzmics og Sebastian Piotr Ligeza.19.05.10 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Sommerbolig Ulvøya 

SIDE 19 

 

Vi har utført betongarbeidene ved sommerbolig til Ratdal på Ulvøya. Betongen er straks ferdig 

og vi starter med råbygget ganske snart. Foto: Sigmund Humstad 

Sommerbolig Ulvøya (Hitra kommune). Foto: Sigmund Humstad 
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25.05.10 

Nytt bolig og foretningsbygg 

Vi har fått i oppdrag av PrimaHus AS å utføre betong og stålarbeider ved nytt bolig og 

foretningsbygg i kjøpmannsgata 24 – 26, Stjørdal. Bygget har en grunnflate på ca 1700m2 

med parkeringskjeller, næringsareal i 1. og 2. etg, samt leiligheter i 3. 4. og 5. etg. Det er noe 

prefabdekker, søyler og dragere, men hovedvekten er plass-støpt betong. Trapper leveres i 

prefab. Totalt har våre arbeider følgende omfang: Ca 12.000m2 forskaling. Ca 200 tonn 

armering. Ca 2500m3 betong og Ca 70 tonn konstruksjonsstål. Arbeidene startet etter påske, 

og betongen skal være ferdig på 40 uker. Det blir en gjennomsnittelig betongproduksjon på ca 

63m3 pr uke. Pr 1.juni er arbeidene i rute. Sigmund Humstad 

SIDE 20 

Kjøpmannsgt. Stjørdal 

25.05.10 
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Vi har fått grunn- og betongarbeidene ved for Frøya Transportsenter AS v/ Stig Sæther. På 

bilder ser vi Stig med litjkar`n. Bygget er nå stukket ut, og graving starter mandag 10. Mai. Vi 

planlegger å komme i gang med betongarbeidene fra tirsdag 18.mai. Arbeidene består 

hovedsakelig av følgende: Grunnarbeider, banketter og fundamenter, gulv på grunn med div 

rister etc. Overflatebehandling av gulv er også med. Totalt beregnet en byggetid på ca 13 

uker, men dette må nødvendigvis deles opp, slik at gulv og gulvbehandling kommer etter tett 

tak. Sigmund Humstad 

SIDE 21 

Frøya Transportsenter 

Før graving. Foto: Sigmund Humstad. 

Før graving. Foto: Sigmund Humstad. 

 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

Lisbeth Nebb og Roar Johnsen foran boligen på Strand. Boligflate 170 kvm, tomt 1,2 mål.  

18.05.10 
 

 

-Skriv at vi er kjempefornøyd! 

-Husbygginga startet i november 2009, sier Rikard By. –Det er isolert etter de nye kravene, 

som vil si lite eller null i varmetap. Det er høyt under himling, ensidig takfall og det er ikke 

listverk eller karmer. Trådløs lysstyring av rommene.  

-Utvendig er det brukt royalimpregnert materiale som skal være vedlikeholdsfritt i minst 20 år. 

Innvendig er det stort sett brede dørløsninger. Vannbåren varme (luft til vann varmepumpe). 

SIDE 22 

Bolig Lisbeth Nebb 

Store glassflater med godt lysinnfall. Vinduene har en film utvendig som hindrer for sterk 

varme innenfor. 18.05.10 
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-Skriv at vi er kjempefornøyd med huset og samarbeidet med firmaet Stjern Entreprenør AS!

sier Lisbeth Nebb og Roar Johnsen. 18.05.10 
 

 

-Vi vil lage en enkel og grei løsning for utearealet, sier Lisbeth Nebb. –Mest mulig 

vedlikeholdsfritt, som gjør at vi kan være her også når vi blir gamle. Vi har 3 overdekte 

sitteplasser. Videre terasse over en stor del, ellers gruslagt og beplantning. 

SIDE 23 

Bolig Lisbeth Nebb 

Fasade sør. 18.05.10 
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Foto: John Kåre Eggen. 21.05.10  

 

Vi har fått i oppdrag å sette opp en enebolig/fritidsbolig på Vasøya i Bjugn. Det er en 

arkitekttegnet bolig som hovedsakelig blir i pusset leca. Betongarbeidene med fundamenter og 

ringmurer er satt bort til Rabban og Gjul AS, mens Ragnar Skånøy AS er murer. Tømmer - og 

snekkerarbeidene, som vi skal utføre selv, kommer etter planen i gang rundt ferietiden. 

Boligen skal ferdigstilles til høsten. 

> Fasadetegninger 

John Kåre Eggen 

SIDE 24 

Enebolig Vasøya 

Foto: John Kåre Eggen. 21.05.10 

http://www.stjern-entreprenor.no/images/stories/stjernavisa/2010/juni-10/enebolig-vasoya.pdf


www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

21.05.10 
 

 

Vi har fått i oppdrag å sette opp en enebolig/fritidsbolig på Vasøya i Bjugn. Det er en 

arkitekttegnet bolig som hovedsakelig blir i pusset leca. Betongarbeidene med fundamenter og 

ringmurer er satt bort til Rabban og Gjul AS, mens Ragnar Skånøy AS er murer. Tømmer - og 

snekkerarbeidene, som vi skal utføre selv, kommer etter planen i gang rundt ferietiden. 

Boligen skal ferdigstilles til høsten. 

 

John Kåre Eggen 

SIDE 25 

Enebolig Vasøya 

21.05.10 
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26.05.10 
 

 

Navn: Torstein Korsvold 

Alder: 40 

Bosted: Tørhaug, Åfjord 

Stilling: Butikkleder ved Stjern Bygg AS 

Startet: 2001 

Arbeidsområder: Ansvar for vareflyt inn /ut av butikken, sortiment, bestillinger, etc. 

Bakgrunn: Opprinnelig fra Fåberg ved Lillehammer. Gått skogskole på Steinkjer, etter 

flytting til Åfjord arbeidet han bl.a. med snekkering (eks: Interiørbuen) og gårdsdrift før han 

startet i firmaet. Har også undervist ved Åfjord vid. skole. 

Om næringsliv /bosetting: -Vi skulle hatt industriarbeidsplasser for å fylle ut næringslivet i 

Åfjord, noe som selvsagt er et vidt spekter. Arbeidsplasser ligger i bunnen når det gjelder 

bosetting.  

-Ellers synes jeg vi har bra med tilbud på mange fronter, butikker, fritidstilbud, etc. 

Fritidsinteresser: -Liker å være ute i naturen, noe båtliv sommers tid. Jeg synes det er artig 

å snekkere og gjøre vedlikeholdsarbeid på gården. Vi har 3 barn i alderen 8—15, så det blir å 

følge opp disse på fritidsaktiviteter og trening. 

-Jeg synes Åfjord har noe å tilby for enhver smak! Oversiktlig og greit. Sjøen er lett å venne 

seg til.. Muligheter for friluftsliv ved /på sjøen og i fjellet. 

 

 

 

SIDE 26 

Torstein Korsvold 
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Bak fra venstre: Gøran Johansen, Bård Einar Grøtte, Christian Valleraunet, Henrik Amundal, 

Kim Bjarne Fageraunet og Roar Morkemo. Foran fra venstre: John Arvid Klungervik, Jan Inge 

Vollan, Dick Søderkvist og Therese Fjellvær. Foran maskot Daniel. Foto: Rune Aune 

 

 

 

 

Årets Motek-Cup ble arrangert 24 april i Rostenhallen. Stjern stilte med et meget godt 

forberedt lag til turneringen. I de innledende kampene ble det to uavgjorte kamper og en 

seier. Seieren kom mot Peter Bakøy hvor Stjern vant 3-1. Stjern gikk da til semifinale der vi 

møtte Not & Fjær. Der tok Stjern ledelsen allerede etter 30 sekunder. Dette holdt dessverre 

ikke helt ut og vi tapte til slutt 2-1. 

SIDE 27 

Motek-Cup 2010 

To stolte gutter! Gøran Johansen og Roar Morkemo. Foto: Rune Aune 
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En skadet Sebatian Piotr Ligeza. Foto: Rune Aune  

 

 

Bronsefinalen mellom Stjern og Aasen-Bygg  ble en jevn kamp. Mye spenning og høye baller. 

Aasen-Bygg tok ledelsen etter 3 minutter og fortsatte med ny scoring etter 7 minutter. Stjern 

scoret sitt mål etter 13 minutter, men det holdt ikke så vi får gratulere Aasen-Bygg med seier i 

bronsefinalen. 

 

Så vi får satse på og vinne hele turneringen neste år! 

 

SIDE 28 

Motek-Cup 2010 
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Fra Tormod 

SIDE 29 

Kursing og opplæring 

Fredag 4. juni gjennomførte 8 av våre ansatte eksamen i yrkesteori for betongfaget. De er 

dermed sannsynligvis klare til å gå løs på den praktiske fagprøven i løpet av sommeren. I 

tillegg til disse har vi to som er klare til å ta fagprøven i betongfaget fra før. Dette medfører at 

vi tilsammen sannsynligvis får 10 mann som skal avlegge den praktiske prøven i betongfag 

løpet av sommeren og høsten. Det blir en utfordring i å finne prøvestykker til disse, men det 

skal vi klare. 

I uke 25 gjennomfører tre av våre lærlinger ”SIKKERHETSUKA”, resten av lærlingene er 

påmeldt neste runde i august. Uka er satt sammen av BYGGOPP og lærlingene skal gjennomgå 

følgende opplæring: 

  

• Rettigheter og plikter i arbeidslivet.   

• Førstehjelpskurs.        

• Liftkurs           

• § 555. Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr  

• Teoriundervisning i bruk av arbeidsutstyr.      

• Praksis i bruk av arbeidsutstyr.      

• Fallsikringskurs: Trondheim Brann- og redningstjeneste.    

• Loggbok, kontraktssignering og generell informasjon fra BYGGOPP. 

• Orientering om BYGGOPP sin rolle og lærlingenes oppgaver.    

• Stropping, anhuking og signalgiving.       

• HMS på byggeplasser. Ergonomi.  

Dette blir en super start på opplæring for nye lærlinger. 

Tormod Melum 
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Personal /helse 

SIDE 30 

Personal  

Vi har for øyeblikket 8 lærlinger. Tre av dem skal opp til svenneprøve i tømrerfaget disse da-

ger. Forventer å skrive kontrakt med tre nye lærlinger fra juli 2010. Ellers har vi fremdeles 

jevn pågang fra nye jobbsøkere. Flere av kandidatene er godt kvalifiserte og kan bli spennende 

tilskudd til bedriften. 

 

Helse 

I første kvartal 2010 hadde Stjern Entreprenør AS et sykefravær på 3,57%. Dette er noe 

lavere enn på samme tid de to siste årene. Vi har i tiden etter dette mottatt en del 

langtidssykmeldinger som vil slå negativt ut på tallene for andre kvartal. Benytter samtidig 

muligheten til å ønske dem god bedring og en produktiv framtid i årene som kommer.   

 

”Vi er alle i samme båt”  

 

Mvh 

Tormod Melum  

Majavatn 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Stjern Stål AS 

SIDE 31 

Vi har nå lagt bak oss noen hektiske måneder med innspurt 

og ferdigstillelse på flere prosjekter som smedarbeider 

Åfjordtorget, stålmontering storbilverksted Trønderbilene, 

gangbane på jernbanekulvert ved Majavatn og 

stålfundament for ventilasjonsaggregat på Statoil Rotvoll. I 

skrivende stund så er det stål og smedarbeider ved Hysnes 

helsefort som har størst fokus. 

 

På blikkenslagerverkstedet merkes det for vår del hvilken 

årstid vi er inni, og det er bra med tilsig av arbeid der. Vi 

har jo også noen mindre jobber for kunder ved vårt 

verksted, salg av stål og hydraulikkslanger etc. Vi regner på 

en del jobber, så vi har jo forhåpninger om at noe må bli 

stang inn. 

 

Ønsker alle en riktig god sommer! Per Hårstad  

Per Kolbjørn Hårstad 

Stålmontering av nytt inngangsparti ved 

UV bygget Hysnes helsefort 

Levert og montert 55m gangbane med 

kabelrenne og rekkverk på kulvert 

Majavatn. Alt er produsert ved vårt 

verksted i Åfjord, alt er varmforsinket og med skrudde 

forbindelser. 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 32 

Vi som holder til i Trøndelag må også i år forholde oss til kalenderen for å være sikre på 

hvilken årstid vi er inne i. Sommervarmen lar nok en gang vente på seg, og gradestokken 

sliter med å passere 10 +. Men vi er evige optimister og regner med at vi har en knallsommer 

i vente, bare værgudene får tenkt seg litt om. 

 

Som sagt i forrige utgave av avisa ble starten av året noe roligere enn det vi setter pris på. 

Men etter påske har aktiviteten sakte men sikkert tatt seg opp, og begynner å nærme seg et 

akseptabelt nivå. Spesielt så har besøket av forbrukerkunder tatt seg veldig fint opp, mens vi 

fortsatt har litt gå på i mot proffmarkedet. Etter hvert så har også vår satsing på kjøkken og 

bad begynt å gi resultater og bidratt positivt de siste månedene. I tillegg melder ”Pre-cut’n” 

om at også takstolpressa har travle dager i vente. Så summen av dette må være at vi er i 

gang med en normalt hektisk sesong, og at utfordringen blir å få denne til vare så langt inn 

mot jul som mulig. Vi ser fortsatt positivt på fremtida, og ønsker å bidra med vårt til en aktiv 

sommer både for oss selv og alle våre kunder! 

 

Benytter anledningen til å minne om at årets ”sommerkampanje” er like rundt hjørnet (starter 

i uke 26), så det kan lønne seg følge med i postkassen eller på byggern.no for noen ekstra 

gode tilbud. Nevner også en nyhet for denne sesongen, på Byggern’s hjemmeside finnes nå en 

”terrassekalkulator”. Med utgangspunkt i arealet av terrassen viser denne materialforbruk, gir 

mulighet til valg av kvalitet på terrassedekker, type festemidler, og danner til slutt en 

materialliste. Dette kan være et hendig redskap for den som har planer om å bygge 

terrasse i løpet av sommeren. 

 

Takker alle ansatte for innsatsen så langt i år og ønsker alle en god og velfortjent 

sommerferie. Ønsker også alle våre kunder en riktig god sommer!  

 

Åfjord 15.06.10 

Joar Harsvik   

Joar Harsvik (daglig leder Stjern Bygger´n AS) 
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Selv om temperaturene så langt ikke har vært i nærheten av det vi forbinder med sommer har det vært 

rimelig "hett" på en del anlegg denne våren og forsommeren. Åfjordstorget, Hysnes Helsefort, Kirkeringen 

samt en del mindre anlegg avsluttes i disse dager. Å ferdigstille til rett tid har i alle år vært et av våre 

varemerker og det er hyggelig å se at ansatte fortsatt tar ansvar for at våre kunder får overlevert byggene 

som avtalt. 

 

Når vi nå avslutter flere større prosjekter er vi avhengig av nye som skal i gang. Vi opplever fortsatt 

konkurransen om nye oppdrag som tøff, og må fortsatt ha påfyll av nye oppdrag utover høsten. Av nye 

oppdrag som skal i gang over ferien kan vi nevne Olav Duun vgs i Namsos som er en totalentreprise som 

skal vare et års tid, Klæbuveien 145 som er en fasaderehabiliteringsjobb i Trondheim som varer frem til 

jul, ny kai i Roan som skal ferdigstilles i høst, samt at vi er posisjon til å få tømmer og snekkerarbeidene i 

forbindelse med utbyggingen av 22 leiligheter på Grilstad i Trondheim. Igangsetting av det sistnevnte 

prosjekt avhenger av salg og vi forventer oppstart i løpet av høsten. 

 

På mange av de siste prosjektene våre er det foretatt tetthetsmålinger av byggene. Resultatene har 

variert, men vi registrerer at jevnt over så begynner vi å se bedre og bedre resultater på disse testene. 

Tette bygg er uten tvil det tiltaket vi som håndtverkere kan bidra med, som vil gi størst effekt på å 

redusere energibruken til oppvarming av nye bygg, og den eneste måten å dokumentere dette på er 

tetthetskontroller. Tetthetstester vil etter hvert bli utført på alle våre bygg og derfor må vi fortsette å ha 

høyt fokus på tetting og detaljer. Det siste bygget som ble testet ble målt til 0,23 (kravet er mindre enn 

1,5) som er meget bra. Dette viser at det meste er mulig bare det fokuseres på de små detaljene. All 

honnør til Rikard By og hans mannskap som leverte det beste resultatet - så langt.... 

 

Til slutt vil jeg ønske alle en fin og varm sommerferie. 

 

 

Lars-Helge   

Lars Helge Kolmannskog (daglig leder Stjern Entreprenør AS) 


