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Grilstad Park 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 9 NUMMER 2 

I gang med byggetrinn 2 

Da er vi godt i gang med byggetrinn 2 Grilstad Park samtidig med at vi 

er i sluttfasen på byggetrinn 1 med 22 leiligheter fordelt på 5 hus som 

skal overleveres nå før ferien. 

Trinn 2 består av 28 leiligheter fordelt på 6 hus. Stjern Bygg leverer 

precut og det meste av byggevarene til dette prosjektet, Stjern Stål 

leverer stål og blikkarbeidene. 

Vi skal i løpet av senhøsten i gang med byggetrinn 3 som består av 20 

leiligheter fordelt på 4 hus. Det er pr i dag 22 mann fra Stjern Entrepre-

nør på anlegget. 

 

Øyvind Trettøy 

Øyvind Trettøy (prosjektleder) ved byggetrinn 1. 30.05.11 
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Grilstad Park 

SIDE 2 

Idar Jønland (lærling) i gang med råbygg på byggetrinn 2. 30.05.11 

Typisk kjøkken 1. byggetrinn. 30.05.11 
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Grilstad Park 

SIDE 3 

Torbjørn Harsvik hagen (lærling) i ferd med å kle utv. boder på trinn 1. 30.05.11 

Råbygg trinn 2 i forgrunn, og trinn 1 som er tilnærmet ferdig stilt i bakgrunn. 30.05.11 
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Full skuv innvendig 

Pr dags dato er vi 4 stk ute i produksjon. Vi ble ferdige med tømmer og snekker utvendig i 

midten av mai, så nå er det full skuv innvendig med bindingsverk, gipsing  og etterisolering i 

tak. 

 

Sistranda skole, Frøya 

SIDE 4 

Oversiktbilde av byggetrinn 1 og 3. 31.05.11 

Fra venstre Kim Andre Berge, Kim Bjarne Fageraunet, Per Helge Ørsjødal (bas). 31.05.11 
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Sistranda skole, Frøya 

SIDE 5 

Opprinnelig ferdigstillelse var 12 august, men det er nå utsatt til 30 september.  Som fortalt i 

tidligere utgaver så har prosjektet vært preget av mye tilleggsarbeider, der vi pr. dags dato 

har vi produsert tilleggsarbeid for 40% utover kontrakt. Så det er bra at oppdrettsnæringa går 

godt! 

 

Bård Einar Grøtte 

Thomas Mandal. 31.05.11 
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Hektisk 

Vi er nå inne i den mest hektiske tiden i byggeperioden, alle fag må samkjøres for at bygget skal stå 

ferdig til september. Stillasene er demontert og vi er snart i gang med opparbeiding av uteområdet. 

 

Innvendig så er det i hovedsak platekledning av delingsvegger og himlinger som pågår, frem til 

gulvbelegg er lagt slik at dører, glassfelt og himlingsflåter kan monteres. Labratorieinnredningene 

kommer i starten på Juli, så da skal veggene være malt og gulvbelegg være på plass i 2.etg. 

 

Det er i dag +-25 mann på bygget. 

 

Stig Olav Barlien 

SIDE 6 

Buet fasade som har 7 grader helning innover. 20.06.11. Foto: Stig Olav Barlien 

Olav Duun vgs –Teknobygget, Namsos 

Utvendig kledning av spon. Sponet er av malmfuru og skal ikke behandles, men ”grånes” 

naturlig. 
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SIDE 7 

Olav Duun vgs –Teknobygget, Namsos 

Buet fasade med teknisk rom på taket. 20.06.11. Foto: Stig Olav Barlien 
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Vi er engasjert som underentreprenør for SG Entreprenør AS og er i gang med bygging av 4 

stk. broer på Ranheim. 2 stk. gang– og sykkelbruer, en veibro med gang– og sykkelvei på 

begge sider og en jernbanebro.  

 

Vi er ferdig med den ene gang- og sykkelbrua. Veibrua er godt i gang,  den er ferdig armert og 

det gjenstår bare noe dobling og understøttelse. Den støpes før ferien. 

 

SIDE 8 

Det skal monteres ca. 118 tonn armering på brua i bakgrunn og 519 kbm betong. Rune Aune. 

08.06.11 

Broer Ranheim 

Man skal kunne å lese armeringstegning for å forstå hvilken armering som monteres først og 

sist. Odd Arne Aune. 08.06.11 
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Pga. kort tid på omlegging av jernbanebroen vil vi få et solid trøkk på denne når vi kommer i gang. Vi har 

58 dager på oss fra vi starter med betongen til vi skal være ferdig, så her blir det full drift i hele ferien.  

 

Den siste gangbroen skal være ferdig i starten av november. (mulig den blir utsatt noe også). Vi har i 

dag en bemanning på 9 mann., topp bemanning blir ca. 10-12 mann. 

 

Sigmund Humstad 

SIDE 9 

Broer Ranheim 

Brua skal støypes i slutten av juni etter at 118 tonn armering er montert. 08.06.11 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

Vi er ferdig med å montere søyler og dragere og dekker over kjeller etg, og holder på å støpe vegger og 

montere søyler i første etg. 

I uke 27 skal vi montere dekkene over første etg. og da håper vi å være ferdig med gulvstøpen i 

kjelleren. 

 

Ole Petter Moan 

SIDE 10 

Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

Øyvind A Braseth startet hos oss i vår etter å ha flyttet til Åfjord. 24.05.11 

Helge, Odd Arild og Ole Petter. 24.05.11 
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SIDE 11 

Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

Dragere og søyler levert fra Ocem, men montert av oss. 24.05.11 

Andreas Karlsen er snart ferdig med lærlingetiden. 24.05.11 
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Gevingåsen jernbanetunell 

SIDE 12 

Portal Hell 

Etter mye fram og tilbake før vi fikk komme i gang med portal Hell står den nå ferdig. Denne 

er blitt betydelig utvidet i forhold til anbud. Klarsignal ble gitt ved årsskiftet og betongarbeide-

ne kunne starte i februar. 

 

1.juni måtte kulverten være ferdig slik at forberedelser til sporlegging kunne starte. Dette 

holdt akkurat. Uten den innsatsen som er vist av alle som har jobbet med denne, har det ikke 

gått. Selv byggherren var skeptisk til om det lot seg gjøre. Må berømme spesielt Håvard og 

Arvid som har ledet arbeidet med stø kurs mot målet. 

 

Bare i denne kulverten er det gått med ca 150 tonn armering og nesten 800m3 betong. 

 

Portal Muruvik 

Nå er det ferdigstillelse av portalen i Muruvik som gjelder. Den skal være ferdig til ferien, men 

er betydelig mindre enn den på Hellsia.  Her får vi prefabrikkert forskaling fra precuten i 

Åfjord. Understøttelsen skjer med støtter og dragere fra Peri.  

 

Inne i fjellet er det støpt 5 tekniske rom, en pumpestasjon med tilbehør og en rekke portalveg-

ger i rømningstunneller. Her pågår det dør- og portmontasje nå.  

 

Sigmund Humstad 

Håvard og Arvid, klar til å starte med reisen for portalbuen i Muruvik 
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Gevingåsen jernbanetunell 

SIDE 13 

 

Portalåpning Stjørdalssiden. 

Portalåpning hvor vi ser Stjørdal i bakgrunnen. 
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Gevingåsen jernbanetunell 

SIDE 14 

 

Portalvogn fra Peri. Hver støypeetappe ca. 10 m kulvert. 
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Sommerfest på Monstad! 

SIDE 15 

 

Ikke sumobryting, men ”uttak av langtomm”, en tradisjonsrik, men forholdsvis glemt grein 

innen byggebransjen 

Terje i innspurten, noen meter bak Morten som leder. 
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Sommerfest på Monstad! 

SIDE 16 

 

Mat, drikke og god stemning! 

Åge Frønes og Marius Normann sørget forsyningen til 130 personer 
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Fest med Åge Alexandersen! 

SIDE 17 

 

-Vi kommer gjerne tilbake i 2013! sa Åge Alexandersen 

Stor stemning på Monstad under Åge-konserten 
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HMS/KS og personal 

SIDE 18 

Personal 

Stjern Entreprenør AS har siden mars fått to nye fagarbeidere. Vi gratulerer Kåre Arnesen og 

Hallgeir  Humstad med godt gjennomført prøvestykke. Espen Frønes, Idar Jønland, Gøran 

Aune, Roy Anders Stjern og Andreas Grøtting Karlsen tar sannsynligvis fagbrevet like etter at 

avisa kommer på nett. 

 

I disse dager skriver vi fire nye lærlingkontrakter. Vi har så langt tatt inn betongfaglærling 

Joakim Andre Johansen fra Heimdal og Skjetlein vgs. Han stiftet vi bekjentskap med da han 

var utplassert  hos oss ved prosjektet vi hadde ved Skjetlein vgs. I tillegg til han har vi tre nye 

tømrerlærlinger. Espen Berdal Sørli fra Åfjord har vært utplassert og har hatt sommerjobb hos 

oss flere ganger. Joakim Berdahl og Mats Erlend Lundemo fra Ranheim og Brundal vgs. har 

prøvd seg i løpet av våren ved Grilstad Park. Alle har fått positive tilbakemeldinger og vi 

benytter derfor anledningen til å ønske dem lykke til med lærlingtiden hos oss. Vi har fortsatt 

god pågang fra flere lærlingkandidater som muligens får prøve seg i løpet av sommeren. 

Tormod Melum 
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SIDE 19 

 

Kursing og opplæring 

Alle fire nye lærlinger gjennomførte sikkerhetsuka i uke 25.  

Programmet for uka er:                                                                                                                                 

MANDAG: 

Kontraktssignering lærekontrakt og generell informasjon fra BYGGOPP. 

Personløftere/ Liftkurs. 

TIRSDAG: 

Fallsikringskurs.         

ONSDAG: 

Stropping og anhuking. 

Brukerkurs for stillas.      

TORSDAG: 

§ 555. Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr. 

 

Teoriundervisning i bruk av arbeidsutstyr. Praksis i bruk av arbeidsutstyr  

 

Det gjennomføres også lærlingsamling i september. Opplæring i bruk av e-logg og orientering 

fra BYGGOPP. 

Kurs i varme arbeider gjennomføres torsdag 8. September for de av lærlingene som mangler 

det. 

 

Helse 
I første kvartal 2011 hadde Stjern Entreprenør AS et sykefravær på 6,38%. Vi har i denne 

perioden flere langtidssykmeldinger som slo negativt ut på tallene for andre kvartal. 

Influensaen må også ha vært særdeles hissig i vinter da også kortidsfraværet er unormalt høyt 

til oss å være. 

 

Ønsker alle ansatte og kunder god sommer og sommerferie. 

 

 

Mvh  

Tormod 
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Stjern Stål AS 

SIDE 20 

Aktiviteten til Stjern Stål har virkelig tatt seg opp den siste tiden, så tiden frem til ferien blir 

meget hektisk. Vi har av nye jobber fått stål, smed og blikkenslagerarbeid ved Nærøy skole,  

stålarbeid ved testanlegget til Fesil Sunergy Lilleby og stålarbeidene på nytt 

mikrodoseringsanlegg ved Felleskjøpet Agri Steinkjer.  

 

Vi har jo som jeg nevnte i forrige utgave stål og platekledning Nidarvoll varmesentral, stål og 

blikkenslagerarbeid Grilstad park, rekkverk bruer Ranheim og stålarbeid Muruvik barnehage. 

Nå har et etterlengtet blikkenslagerutstyr endelig kommet på plass, ny saks og knekke, noe 

som bidrar til mye mer effektiv beslagsproduksjon. Med vårt nye utstyr kan vi nå produsere 

beslag opp til 2,5m lengde. 

 

Som sikkert de fleste har fått med seg, så har jeg valgt å takke for meg i Stjern Stål AS, for å 

ta fatt på ny jobb. Så jeg ønsker med dette å få takke kolleger, kunder og leverandører for 

samarbeidet igjennom 21 år. 

 

God sommer! 

 

Per Hårstad 

Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Stål AS 

SIDE 21 

 

Leverandør av utstyr gir opplæring av nytt utstyr (knekke og saks). Til høyre Inge Østvik. 

Inge Østvik knekker beslag. 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 22 

Da er det straks St. Hans, og vi har faktisk hatt flere fine sommerdager allerede med 

temperaturer langt opp på tjuetallet, ja Åfjord har jo noen dager vært varmest i landet….. 

 

Sist lørdag klarte vi endelig å få samlet troppene til en velfortjent sommerfest for alle ansatte i 

”Stjern-systemet”. Med god mat og drikke som oppvarming før ”Stjern-mesterskapet” for 2011 

gikk av stabelen, og konsert med Åge som avslutning. Med utgangspunkt i de 

tilbakemeldingene jeg har fått, tror jeg vi kan betegne dette som ett meget vellykket 

arrangement. Utfallet av ”Stjern-mesterskapet” regner jeg med at noen andre ønsker å 

presentere, så jeg nøyer meg med å gratulere Stjern Entreprenør AS med seieren. 

 

Etter en rolig start på året, har aktiviteten tatt seg fint opp utover mai og så langt i juni. Dette 

gjelder for så vidt både for proff og forbrukerkunder, i tillegg har vi de siste ukene levert flere 

byggesett til Fosen-Hytta både i elementer og som pre-cut. Produksjon av takstoler og pre-cut 

går også for fullt, så vi kan vel si at alt er ganske nærme det normale for årstiden. 

 

Bygger’n butikken er straks klare med årets sommerkampanje, DM sendes ut i uke 26, 

tilbudene finner dere også på byggern.no. Så det kan som før lønne seg å følge med i 

postkassa eller sjekke på nettet for noen ekstra gode tilbud. 

Joar Harsvik (daglig leder Stjern Bygger´n AS) 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 23 

Etter at lynet tok en tur innom telefonsentralen vår i pinsa, har vår telefonkontakt med 

omverdenen via fasttelefon vært svært begrenset. Da det i tillegg viste seg at sentralen var så 

rasert at den måtte skiftes ut, bestemte vi oss raskt for å ta i bruk ”Mobil Bedrift” fra Telenor.  

 

Vi har som målsetting og ha dette systemet operativ i løpet av inneværende uke, og vi vil så 

snart dette er på plass sende ut mer informasjon til både ansatte og kunder. Nevner bare kort 

at telefonløsningen er felles for Stjern Bygg AS, Stjern Entreprenør AS, og Stjern Stål AS, vi 

beholder hovednummer 72530600 til sentralbord og 72530630 til Bygger'n Stjern, i tillegg vil 

vi alle treffes på samme mobilnummer som tidligere. Vi forventer at dette skal bli en god 

løsning, som så fort den er på plass vil gjøre oss minst like tilgjengelig som tidligere. 

 

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 21.06.11 

Joar Harsvik   

 

 

-Maling er alltid et populært produkt hos Bygger`n Stjern, sier Torstein Korsvold (butikkleder). 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 24 

Hei og takk for sist til alle som deltok på sommerfesten forrige lørdag. Kjempebra oppslutning, godt vær, 

god mat og drikke og en flott konsertopplevelse med Åge Aleksandersen gjorde dette til en minnerik kveld. 

At Anlegg gikk av med seieren i årets Stjern Mesterskap gjorde bare kvelden ekstra bra. 

 

Det er rimelig bra fart i byggebransjen om dagen, noe årets lokale lønnsforhandlinger bar preg av. I år 

innførte vi et såkalt utetillegg. Vi håper dette tillegget skal stimulere ansatte til å pendle, samtidig som vi 

ikke priser oss ut i hjemmemarkedet. Vi har hatt lite arbeid i Åfjord og omegn den siste tiden, samtidig 

som mange signaliserer ønske om å få jobbe i nærområde. Det er en utfordring å ha et lønnsnivå som kan 

konkurrere med store riksentreprenører sentralt i Trondheim samtidig som vi skal konkurrerer med mindre 

lokale entreprenører og byggmestre i mer grisgrente strøk. 

 

Vi har en behagelig ordrereserve som strekker seg langt inn i 2012. På snekkersiden har vi tilnærmet full 

”skuv” frem til våren 2012. Vi har enda ikke fylt helt opp 2011 men med inneværende ordrereserver og 

det som er på gang er vi ikke bekymret for sysselsettingen ut dette året. 

 

Det er straks ferie tid og i den anledning vil jeg ønske alle ansatte en velfortjent  pause. 

 

 

 

God sommer! 

Lars-Helge 

 

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS) 


