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JUNI 2012 

Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 10 NUMMER 2 

Ferdig i sommer 

Vi holder på nå med innvendig foringer og listverk og har igjen noe 

utvendig fasadeplater og utvendig eikehimling. Daaland begynner å bli 

ferdig med innvendige alufeltene og glassing av feltene og har startet 

opp med montering av rekkverk av herdet glass. 

 

Brovold i Rissa er i gang å montere fast bygginnredning som kjøkken og 

garderobeskap og hyller. Rosenborg Malerservice begynner å bli ferdig 

med alt av gulvbelegg og har igjen noe flikkarbeid. 

 

Alt av flisarbeid er ferdig innvendig og det er utført av murmester Tore 

Hamlandsø. Vi blir sikker noen mann gående her til ferien. 

 

Ole Petter Moan 

Fasaden mot sør med amfiet. 21.05.12 
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Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

SIDE 2 

21.05.12 

Jon Arne Jønland holder på å arbeide med en balkong i 2 etg. 21.05.12. 
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Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

SIDE 3 

Kai Gjessing klar til å skjære spor i betongveggen for beslag. 21.05.12 

Vegar Sandhals ved en Steni naturtype grå plate. 21.05.12 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

SIDE 4 

Waldemar Kulzmicz  er med å montere utvendige fasade plater og skal om noen dager reise 

hjem t il en fortjent 14 dagers ferie. 21.05.12 

21.05.12 
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I henhold til framdriftsplan 

Prosjektet i Belsvika består av totalt 5 produksjonslinjer. Klekkeavdeling, startforing, 

påvekst, presmolt og smolt. 

Vi startet bakerst, og har pr 15.juni fått montert prefab og stålkonstruksjoner på smolt og 

presmoltavdelinga, de to største avdelinger. I uke 26 starter monteringa av prefab og stål i 

påvekstavdelinga.  I henhold til framdriftsplan skal dette være ferdig til ferien, og vi har et 

godt håp om å klare det. 

RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 5 

Sett fra molo. Prefabmontasje av søyler pågår. 22.05.12 

Vi treffer fjell rett som det er. Da må borerigg rekvireres raskt. 22.05.12 
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I betongproduksjon har vi nå passert 5000 m3 utstøpt betong. Mye av gulvstøpen blir tatt et-

ter at det er tett tak, så helt ferdig med betongarbeidene blir vi nok ikke før i september. 

 

Noen utfordringer har vi hatt under veis så langt, men disse er taklet bra. Tenker spesielt på 

den nedbørsrike vinteren, og da ikke i form av snø, men regn og storm i rikt monn. 

RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 6 

Håvard må også traktere shoveln. Store områder og mye interntransport. 22.05.12 

Montering av stålplatetak. Fallsikring er obligatorisk. 22.05.12 
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RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 7 

Totalt med alle fag er det mellom 60 og 70 mann inne på anlegget hver dag, og dette antallet 

vil forhåpentligvis stige noe etter hvert. Plana er at det kan settes inn rogn i desember måned, 

og bygget i sin helhet skal stå ferdig til 1. februar 2013. Vi håper vi får noen fine 

produksjonsuker nå i sommer og høst, slik at værforholdene på årsbasis jevner seg litt ut. 

 

Sigmund 

Forskaling av fundamenter. 22.05.12 

Full aktivitet med mange kraner. Kranførerne har egne prosedyrer og sikkerjobbanalyser å 

forholde seg til for å unngå sammenstøt. Foto: Sigmund Humstad. 22.05.12 
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Siste byggetrinn 

Vi jobber nå med siste byggetrinn på Grilstad Park for vår del. Jobben vil gå til utpå høsten, med 

ferdigstilling fram mot 6.september. Pr i dag er vi 18 mann på plassen. Det jobbes med gipsing, 

dørmontering, boder, balkonger, kledning, samt ferdigstilling av leiligheter. 

Grilstad Park 

SIDE 8 

Kim Bjarne Fageraunet. 31.05.12 

Hus 15. det siste av byggene våre på Grilstad Park. 31.05.12 
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Vi har 20 leiligheter på dette byggetrinnet, og alle er solgt før oppstart. De er bygd på samme måte som 

tidligere byggetrinn. Dette er totalt 70 leiligheter. Byggvask skjer i disse dager i 6 leiligheter, men over-

takelse er ikke før i september.  

 

Ønsker alle en god sommer! 

Sten Staven 

Anleggsleder 

Grilstad Park 

SIDE 9 

Grilstad Park B2-2 og B2-3. 31.05.12 

Peter Berggren. 31.05.12 
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Grilstad Park 

SIDE 10 

 

Pawel Chronis og Marian Kusy. Foto: Sten Staven 

Alexander Edsholm. 31.05.12 
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Thoragården, Melhus 

SIDE 11 

Ferdig før sommerferien 

Arbeidene nærmer seg slutten på Melhus. Kjeller, skillevegger leiligheter og hulldekker er 

ferdig med unntak av der tårnkrana har vært plassert. Andre gjenstående arbeider er tak over 

heis/trapp, påstøp av gulv og værnebetong og utvending parkeringsplass.  

Heising av utstyr. 31.05.12 

Fargerikt fellesskap! Fra v.: Krysztof Swiader (Polen), Erik By (Åfjord), Aleksander Blengsli 

(Nord-Trøndelag), Román Morózov (Russland), også kalt Roar Morkemo, Joakim Andre 

Johansen (Trondhjæm) og Tommy Dux (Tyskland). 31.05.12 
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Det har tilkommet en del tillegg på slutten, men vi har som mål å være ferdige på plassen før 

sommerferien. 

 

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

SIDE 12 

Tårnkrana plukkes i disse dager ned fordi den er plassert midt inne i bygget. Resterende arbei-

der utføres med mobilkran 

Thoragården, Melhus 

Montering av hulldekker til tak over fjerde etasje 
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Mellombygg med kantine og IKT 

Bygget skal være et mellombygg med kantine for SINTEF sin administrasjon og ledelse, samt IKT 

(Informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Mellombygget skal bestå av en delvis innredet 

sokkeletasje for framtidige laboratorier, kantine og mesanin med møterom. Teknisk rom for ventilasjon 

på tak. 4 etasjer. Ca. 950 m² gulvareal. Bygningsmessig hovedentreprise. 

 

 

SIDE 13 

Fra v.: Andreas Grøtting Karlsen, Tommy Hovde og Arvid Forfot. 

SINTEF mellombygg 

Området som bygges ut 
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Riving av eksisterende mellombygg er ferdig. Det er saget ut åpning i eksisterende betongkulvert for 

sammenføying med ny kjeller. Grunnet gamle eksisterende vann og avløpsrør, som ikke lå der de var 

beskrevet, har  oppstart betongarbeider blitt noe heftet da omlegging av disse ble omfattende arbeider. 

SG-Entreprenør AS har rive- og grunnarbeidene, mens stålarbeidene trolig vil bli Stjern Stål AS. 

 

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

SIDE 14 

Tommy Børmark.  

SINTEF mellombygg 

Fundamenter og banketter produseres på løpende bånd 
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Innleie av arbeidskraft har vi hatt nesten kontinuerlig i vår, av Jan Stjern og en ny mann fra 

Tr.heim, Per Edgar Kyllo. Per Edgar Kyllo er en mann vi ønsker til å benytte oss av ved behov, 

da han og fruen kommer flyttende til Åfjord i løpet av høsten.  

 

Av prosjekter kan jeg nevne: 

 Sødra Cell- Filterhus er ett komplett bygg som består av brystningselementer i betong, 

sandwichelementer, stålkonstruksjoner, stålplatetak og beslag. Ferdigstilles i disse 

dager. 

 Thoragården pågår fortsatt, her er kommet en god del ekstra stål den siste tiden. 

 Nærøy Ungdomsskole begynner vi å se slutten på, avslutter der i løpet av juni. Gjenstår 

noe beslag, gitterristvegger, galvanisert rekkverk og håndløpere i Oljet Eik. 

 Grilstad er vi stort sett ferdig med. 

 Containerstativ med belastningskapasitet på 16tonn er levert og montert til Kråkøyfisk. 

 Rekkverk i Aluminium/Glass er levert og montert i disse dager til en hytte på Harbak. 

 Nytt tilbygg til Kråkøyfisk som er nettopp påbegynt. 

 Nytt bygg til Coop Prix forventet oppstart på høsten 2012. 

 Nytt bygg til Årnes handel/Bygg og Bo, ligger vi i posisjon til å få leveranse av stål.  

 Moholt trafostasjoner. Levering og montering av stål. 

 Sintef. Levering og montering av stål  

 Leirfoss kraftverk. Levering og montering av stål. 

 

Jeg vil også meddele at vi har hatt en runde med sertifisering av våre sveisere. De fleste 

bestod denne sertifisering, så nå har vi en solid gjeng med sveisere. Vil også meddele at vår 

lærling Monica Lauritsen fikk masse skryt fra sensoren som var her i Åfjorden og avholdte 

Sertifiseringen. Han sier dette er ei vi må ta godt vare på. Hun scoret høyest på sveising og 

teorien blant alle andre her på verkstedet. FLOTT! 

SIDE 15 

Stjern Stål AS 

Tommy Humstad (daglig leder Stjern Stål AS) 

 

Da står sommeren for tur og etter en hektisk vår ser 

vi frem til sommer og noen dager med ferie. Våren 

har vært fylt med full fart på sveiseverkstedet og 

plateverkstedet. 

 

Det siste kvartalet har vi hatt en god del arbeid på 

verkstedet. Og av den grunnen har vi hatt behov for 

innleie av arbeidskraft. 
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Ser ut som om det blir en hektisk sommer/høst med fulle ordrer og en god del arbeid i 

nærområdet. Ønsker alle en flott og solrik sommer. 

 

Med Vennlig Hilsen 

Stjern Stål A/S 

V/Tommy Humstad 

SIDE 16 

Stjern Stål AS 

Glassrekkverk bolig Harbak. 

Sødra Cell. 
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Betong bestillingene har tatt seg opp, og at det har vært bra med boring og saging av betong i 

det siste. Vi ser frem til oppstart av prosjektet på Årneset, og at vi vet det skal skje en del ting 

i løpet av sommeren. 

 

 

Med hilsen 

Rune Ramsø 

Daglig leder 

SIDE 17 

Stjern Betong AS 

Som far så sønn. Vegar på besøk i verkstedet hos pappa Terje. 13.06.12 
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Erik By, Ole Petter Moan, Håvard Stjern og Rune Aune var i april med forskalingsleverandøren 

PERI på fagtur til Frankfurt og Ülm i Tyskland. Der ble det besøkt flere byggeplasser og PERI’s 

fabrikk. Mye godt faglig innhold samt noe hyggelig sosialt samvær 

SIDE 18 

Fagtur til Tyskland med PERI 

Besøk på byggeplass. Ny bru. Nesten 600 m lang, 25 000 m3 betong. 

Undersiden av brua. Meget bra arbeid utført med bordforskaling. 
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SIDE 19 

Fagtur til Tyskland med PERI 

Besøk på byggeplass. Nytt kjøpesenter med parkeringskjeller. 90 000 m3 betong. To-felts 

nedkjøring til parkeringskjeller med rundkjøring for trailere som skal levere varer. 
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SIDE 20 

Fagtur til Tyskland med PERI 

Deler av utstillingen av alt utstyr som PERI leverer, på deres fabrikk. Til venstre servering for 

besøkende. 
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Da er vi endelig i gang med byggingen av nye Årnes Handel Bygg og Bo på den gamle 

trafikklagstomta, hvor det meste av byggegropa allerede er utgravd og viser konturene av 

byggets størrelse.  

 

Bygget har parkeringskjeller og tekniske rom i kjelleretasjen. I plan 1 og 2 er det 

næringsarealer.  

 

En mindre del av bygget går over 4 etasjer, i denne delen er det planlagt Newtonrom. 

Byggets totale bruttoareal er ca 9 500m2 inklusive parkeringskjeller. Det er et sjeldent stort 

prosjekt i «Åfjord målestokk». 

 

Bygget har plasstøpt kjeller og bæresystem av prefabrikert betong og stål.  Vi regner med å 

komme i gang med betongarbeider i løpet av juni. Planlagt ferdigstillelse er vår/sommer 2013. 

 

Foreløpig er følgende samarbeidspartnere kontrahert. Arcon AS (Rådgiver Bygg), Johs Syltern 

AS (grunn og utomhusarbeider), Spenncon AS (Betongelementer), Nortek Elektro AS 

(Elektroinstallasjoner), Fosen Ventilasjon AS (Luftbehandling), Einar Haugsnes AS (Rør, 

sprinkler og varme) og Voll Arkitekter. 

 

Lars-Helge 

SIDE 21 

Nye Årnes Handel Bygg og Bo 
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SIDE 22 

Nye Årnes Handel Bygg og Bo 

Parkeringskjeller tilnærmet ferdig utgravd. 11.06.12 

Bilde tatt fra Åfjordstorget. 11.06.12 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

Vi har fått kontrakten med bygging av sambandsrom ved 

Moholt- og Klæbu- trafostasjon 

 

 

Dette er en totalentreprise hvor vi har alle fag under oss. Arbeidene omfatter bygging av nye 

rom i eksisterende lokaler. Det spesielle med jobben er at rommene skal skjermes for 

elektromagnetisk stråling (EMP) og at de har meget høy sikkerhetsklasse i forhold til 

eventuelle innbrudd/ sabotasje. 

 

Rommene kles innvendig med stålplater både på gulv, vegger og tak. Utfordringen i dette 

prosjektet er å få EMP skjermen tett for stråling, i tillegg til at det må inn ventilasjon- og 

kjøleanlegg som skal sikre riktig klima i rommene. Det er strenge krav til risikovurderinger og 

kursing av alle som skal jobbe ved anlegget pga høyspentanlegg.  

 

 Vi har med oss YIT som totalteknisk underentreprenør. Arbeidene igangsettes i disse dager og 

ferdigstilles i slutten av November.  

 

 

Bård Einar 

SIDE 23 

Trafostasjoner Moholt og Klæbu 
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HMS/KS og personal 

SIDE 24 

Tormod Melum 

 

Tenkte at jeg denne gangen tar en kort oppsumme-

ring og overlater spalteplassen i avisa til bedriftshel-

setjenesten og oppsummering av helsekontaktrunder, 

men først: 

 

Kurs 

Vi har gjennomført ny runde med varme arbeider-

kurs.  24 personer tok resertifisering og 6 tok fullver-

sjonen av sertifiseringskurset. 

Nye ansatte siden sist 

Vi har skrevet kontakt med 3 nye lærlinger: Joachim Bårdli Forfot (tømrer) Joakim Finseth  

(tømrer) og Aron Moreno Malvik, (betong). Har også ansatt Andreas Harsvik Hagen som er 

tømrer . Ønsker alle nye velkommen og regner med at de blir godt mottatt når de begynner i 

bedriften. Vi har pr. nå 7 lærlinger i Stjern Entreprenør AS.  

 

Ny servicesnekker i Trondheim 

Per Helge Ørsjødal har tatt fatt på jobben som servicesnekker. Han lang fartstid som handver-

ker og blir et positivt tilskudd til firmaets serviceapparat. 

 

Fravær  

Fortsatt høyt langtidsfravær, men forventer en nedgang i løpet av året. 

 

Så over til Berit, Elisabeth og Sissel 

 

God sommer 

Tormod 
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Innlegg fra HMS-senteret 

SIDE 25 

Hei! 

 

Da er vi så og si ferdige med årets helsekontakt. Det har vært en fornøyelse å treffe dere alle 

sammen, og dere har gitt oss verdifull informasjon om hvordan arbeidsdagen påvirker dere, 

både fysisk og psykososialt. Takk for den gode mottakelsen! 

 

Oppsummeringen så langt, sier oss at dere stort sett er friske og trives godt med den jobben 

dere har. Noen utfordringer finnes, som alle andre steder, men alt i alt trives de fleste godt. 

Helsemessig er det hovedsakelig muskel-/ skjelettplager som dominerer, og derfor har vi hatt 

en opplæring i ergonomi og arbeidsstillinger i tillegg til helseundersøkelsen denne gangen. 

 

Under opplæringen i arbeidsteknikk ble dere vist denne modellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den viser forskjellen i belastning på ryggsøylen, både ved riktig og gal løfteteknikk. Her ser 

dere at 55 kg x vektarm kan bli opp til 800 kg belastning på ryggen om man løfter feil. Bruker 

man derimot de sterke musklene i lår og setemuskulatur og får gjenstanden mye nærmere 

kroppen, kan dette reduseres med så mye som et halvt tonn! 

 

Her er det mye å spare på å tenke litt før man hiver seg på. Alle ble også oppfordret til å tenke 

kreativt i forhold til å unngå tunge løft. Ofte kan det unngås med smarte forslag enten ift 

rekkefølge ting gjøres i, det å utnytte det utstyret man har, eller rett og slett tenke smart ved 

innkjøp. Dette er bare noen av mulighetene, det er opp til dere å finne de riktige og smarteste 

løsningene. 
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Innlegg fra HMS-senteret 

SIDE 26 

En annen ting dere må være obs på, er å variere arbeidsstilling i løpet av dagen. Kroppen 

jobber for statisk om dere blir stående med samme bevegelser hele dagen. Sett fingertuppene 

på skuldrene og tegn STORE sirkler med albuene, og sving litt på korsryggen. Bryt opp midt på 

dagen og ta en ryddeaksjon, eller gjør klart til en annen oppgave som snart skal gjøres, 

dersom det blir for mye statisk arbeid. 

 

Arbeidslederne og andre med ansvar for arbeidsfordeling oppfordres også til å rullere mellom 

arbeidstakere ved belastende arbeidsoppgaver, eks over skulderhøyde eller på gulvnivå over 

lang tid. Tenk kreativt også her. Det blir ikke mer effektivt om dere overbelaster en flink 

person, slik at han får en varig skade som hemmer over lang tid i etterkant. 

 

Vi er i tillegg opptatt av at dere passer på helsa deres med å bevege dere litt på fritid også. 

Det gjør at man er bedre rustet for den jobb – belastningen som man opplever i hverdagen. En 

tur ut i marka er kjempegod trening for å styrke kjernemuskulaturen og å få frisket opp i sure 

muskler. 30 minutter 2- 3 ganger i uka er en fin start, og kanskje etter hvert øke antall 

ganger. I tillegg kan det gjøre godt med noen reale uttøyninger i muskulaturen på slutten av 

arbeidsdagen, slik at musklene kan få mulighet til å ta seg igjen og restituere seg best mulig til 

dagen etter. 

 

Arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, 

men til den enkelte arbeidstaker vil vi si: Bruk personlig verneutstyr for å unngå skader og ar-

beidsrelaterte sykdommer. Ta ansvar for egen helse!  

 

Så ta vare på dere selv, og så snakkes vi om tre år ved neste helsekontakt! (Ønsker dere 

kontakt før den tid så ta gjerne kontakt på tlf 74 85 60 80). 

 

God sommer! 

 

Hilsen Berit, Elisabeth og Sissel. 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 27 

Aktivitet og omsetningen i årets første måneder har vært varierende, etter en veldig bra start 

ble det roligere i mars og april, mens mai tok seg fint opp igjen. Så totalt sett matcher vi 

fjorårets tall med en grei margin. Men vi ligger aldri inne med store ordrereserver, så det blir 

nok en gang spennende å se hva årets mest aktive periode vil bidra med.  

 

Fra «Pre-cut’n» meldes det om en tilfredsstillende ordretilgang, så «ny saga», takstolpressa og 

dens operatører har nok hektiske dager i vente.   

 

I Bygger’n butikken er sesongen i full gang, og den ene kampanjen avløser den andre, så her 

vil det som alltid lønne seg å følge med i postkassen eller på www.byggern.no. På vår hjem-

meside finnes i tillegg til pågående kampanjer, informasjon om ett bredt utvalg av produkter, 

samt en mengde råd og tips relatert til vår 

bransje. 

 

Vil nok en gang benytte anledningen til å minne om at det kan være lurt å sjekke ut de 

fordelene et medlemskap i «Bygger’n Klubben» gir, all nødvendig informasjon og mulighet for 

innmelding finnes på vår hjemmeside. Vi forventer nok en gang en hektisk sommer, og vil 

gjøre vårt ytterste for å holde en høy servicegrad i en travel hverdag. 

 

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 12.06.12 

Joar Harsvik   

Daglig leder Stjern Bygg AS, Joar Harsvik 

 

Med stor fare for å gjenta innledninger fra tidligere 

«juniutgaver» av «Stjernavisa», så er vi trøndere nok 

en gang i den situasjonen at vi må sjekke kalenderen 

for være sikre på hvilken årstid vi er inne i.  

 

Det er langt mellom sommerdagene, men vi har ikke 

noen annet valg en å være optimister, det blir vel 

noen dager med sommer i år også…………….. 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 28 

 

Ann Doris mener en ny gassgrill kan være i god idé! 
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Nytt kappanlegg på «Pre-cut’n» 

SIDE 29 

Som nevnt i forrige utgave av «Stjernavisa» så har vi i løpet av vinteren og våren foretatt en 

kraftig oppgradering av produksjonsutstyret for pre-cut og takstol produksjon. 

 

Vi har montert ett nytt kappanlegg bestående av en Randek SP728 kappsag med data styre-

system. På innmatingsbenk er det montert en 180 mm. vertikalfres, mens det på utmatings-

benk er integrert en automatisk stabler med løftebord. Kapplister kan legges inn på saga ma-

nuelt, eller overføres direkte fra beregners PC. 

Utmatingsbenk med integrert stabler og løftebord 

Sverre legger inn data før kapping 
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Nytt kappanlegg på «Pre-cut’n» 

SIDE 30 

I tillegg har vi også montert nytt flisavsug med utvendig silo, samt nytt trykkluftanlegg. Dette 

representerer en betydelig investering, men med det nye anlegget forventer vi og oppnå en 

betydelig gevinst i forhold til en mer rasjonell produksjon, samtidig som vi utnytter plassen i 

produksjonshallen bedre.     

 

Åfjord 13.06.12 

Bjørn Murvold   

Og så kan kappingen starte 

Det ferdige produkt 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Stjern Entreprenør AS 

SIDE 31 

 

Siden påske har vi vært engasjert på Stokkøya i forbindelse med utvidelse av Strandbaren på 

Hosnasanden. Dette prosjektet har vært prioritert ferdigstilt før arbeidene med Bygdeboxen, som er et 

annet prosjekt på Stokkøya, og som sannsynligvis skal i gang etter ferien.  

 

I oktober starter vi arbeidene med ombygging i Årnes Handel for istandsetting av lokaler for 

Vinmonopolet. I tillegg har vi hatt en del mindre prosjekter på Lauvøya, Hysnes Helsefort i Rissa og Roan. 

Når vi vet at Stjern Stål i tillegg er aktuell for oppsetting av stålbygget for det nye butikk senteret på 

Åmyra, må vi si at markedet i Åfjord virkelig har snudd. 

 

Vi har en forholdsvis bra ordrereserve. Den strekker seg helt inn i 2014, men bemanningsmessig må vi har 

mer arbeid utover høsten for å fortsatt ha full sysselsetting. Det er fortsatt mange henvendelser og mye å 

regne på, og vi er derfor ikke bekymret for sysselsettingen resten av året. 

 

I likhet med de fleste av våre konkurrenter, er rekruttering er fortsatt en av våre største utfordringer. Vi 

tar sannsynligvis inn 3 nye lærlinger i sommer, men er fortsatt på utkikk etter både fagarbeidere og 

funksjonærer. 

 

Det har ikke vært mye tegn til sommer enda i år,  men den kommer. Snart er det ferie og i den 

forbindelse ønsker jeg alle ansatte en fin og varm sommer. 

 

PS! Husk sommerfesten fredag 29 juni! 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS) 

 

Tiden flyr. Jeg synes ikke det er lenge siden jeg sleit med å 

få til noen ord i mars utgaven og nå er det ikke lenge før 

sola snur igjen… 

 

I de siste numrene har det vært en gjenganger at vi har 

hatt lite arbeid i Åfjord og omegn. For en gangs skyld kan 

vi si at det endelig skjer en del i «heimhaugan». Det største 

prosjektet er vi i ferd med å starte opp i disse dager. Det  

er nye Årnes Handel Bygg og Bo som er et butikksenter på 

ca 9 500m2.  


