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I forbindelse med 60-års jubileumsfesten 22. juni ble det utdelt utmerkelser til ansatte som har
vært i firmaet i 30 og 40 år. Fra venstre Sigmund Humstad, Sverre Sandhals, Magne Strand, Terje
Fjellheim, Arvid Forfot, Ole Petter Moan, Odd Berdal, Arvid Tårnesvik, Reidar Grøtting og Helge
Stjern.

Årgang 11 nummer 2 Stjernavisa



Åpning av Stjernmuseet og 60 års jubileet
Lørdag 22. juni ble 60 års-jubileet til firma Stjern avhold med en uforglemmelig kveld med blant
annet åpning av Stjern Museet, god mat, underholdning og med til sammen ca. 150 trivelige
kollegaer med partnere.
Kvelden startet med åpningen av museet, der Helge fortalte om firmaet fra oppstarten og frem
til i dag. Mye historie er tatt vare på og samlet der, absolutt verd et besøk.
Etterpå var det middag, underholdning av Stein og Christian Ingebrigtsen og utdeling av
utmerkelser til ansatte med 30 og 40 års fartstid i firmaet, før turen gikk videre til Saga der
Leddlaus spilte opp til dans.

Fra åpningen av Stjernmuseet (Foto: Petter Bueng).

Torstein Korsvold på åpningen av museet (Foto: Petter Bueng).



Leirfossen Kraftverk
Vi er for tiden 15 mann i egenproduksjon og 4 mann med underentreprenører.

Øvre Leirfoss:
Bak kraftstasjonene jobbes det nå med å forskale og støpe det største og mest kompliserte fundamentet til rørgata.
Dette fundamentet omkranser rørets bend (diameter 2,3 meter), samt at det ligger i fjellsiden ca. 6 meter over
bakken. Fundamentet støpes i tre etapper for å ha kontroll på fundamenteringen til forskalingen og støpetrykket.
Inne i stasjonen er nå sugerør, turbintromme, generator, hovedventil og påløpsrør ferdig montert. Vi arbeider nå
med kjørgjøring for innstøping av sugerøret.

Nedre Leirfoss:
Bjelkestengsel er ferdig og fangdam er fjernet. Vi er godt i gang med forskaling for innstøping av påløpsrøret samt
søyler som turbintromme og sugerør skal monteres på. Bjelkestengselet er tett og fungerer bra. Det er kun mindre
lekkasjer i eksisterende vegger som pumpes ut med lensepumper.

John Kåre Eggen

Prosjektleder

Befaring med prosjektleder John Kåre Eggen og anleggsleder Odd Arild Stjern.
Fra venstre Robert Spaansen, Sigmund Humstad, Lars Helge Kolmannskog, John Kåre Eggen,

Odd Arild Stjern og Bård Einar Grøtte.( Foto: Svein Erik Aune)



Vernerunde med John Kåre Eggen, Kai Gjessing, Odd Arild Stjern og Sissel Østraat
fra bedriftshelsetjenesten (foto Svein Erik Aune)

Staute karer! (Joakim Johansen, Aleksander Blengsli og Aron Malvik.(Foto: Svein Erik Aune)



Pussing av fiberarmert påstøp på maskinsaldekke i Øvre Leirfoss. Fra venstre: Joakim Johansen,
Kai Gjessing og Alexander Blengsli.

Fundament VP2 rundt bend sett oven i fra.



Fundament VP2 sett fra siden.
(Foto: John Kåre Eggen)

Rørgate bak Øvre Leirfoss
Kraftstasjon. Forskaling av
fundament pågår. Fjellbolter
for videre fundamentering av
rørgata er satt.
(Foto: John Kåre Eggen)



Sunnskjør Smolt

Anlegget er under ferdigstillelse og resultatet ble veldig bra.
Trøndersmolt er byggherre å ser fram til å ta i bruk det nye anlegget i løpet av kort tid.

(Foto: Håvard Stjern)

(Foto: Håvard Stjern)



Frøya Kultur og Kompetansesenter

Vi begynner å bli ferdig med alle ringmurer og yttervegger i betong, så det vi har igjen av
betongarbeid nå er gulvstøpen, en garasje og en støttemur.

Har begynt å montere prefabsøyler så skal vi montere vegger og betongbjelker. Når vi har kommet til
slutten av uke 25, er dekken lagt over sokkelen.

Håper å være ferdig med montering alt av prefabdekket på skoledelen til uke 28

Vi har «hyret» inn Stjern Stål AS til alt av stålarbeid på kulturhuset.

Ole Petter Moan



Byggegropa 14.mai.(Foto: Svein Erik Aune)

Alle søyler er montert 5.juni (Foto: Ole Petter Moan)



John Arvid Klungervik, Øyvind Adsen og Ahmed Saad holder på binde armeringen på siste
ytterveggen. (Foto: Ole Petter Moan)

KN Entreprenør er et lokalt firma som har gravearbeidet for oss, og de holder på å fylle tilbake bak
ytterveggene. (Foto: Ole Petter Moan)



Holder på å montere trapperom og
heissjakt. Veggene i bakgrunnen er
ca. 10 meter høye.

(Foto: Ole Petter Moan)

Man trenger motvekt for å klare å
styre disse dragerne!!
(Foto: Ole Petter Moan)



KAI NAMDALSEID

Stjern Entreprenør AS er engasjert av Forsvarsbygg angående bygging av ny Kai på
Namdalseid. Kaia vil bestå av stålrørspeler som blir fylt med betong. Dragere vil bli plasstøpt
mens dekkene vil bli utført som prefabdekker m/påstøp. Det er beregnet ca. 4200 m3 med
betong, og 649 400 kg armering. Det skal mudres ut store mengder masser der ny kai skal
bygges. Sprenging i sjøbunn skal også utføres utenfor eksisterende kai. Dette for å motta
større båter.

Som graveentreprenør har vi med oss Austad Maskinstasjon AS som igjen har med seg
Sjøentreprenøren AS som utfører mudring på sjøbunnen. Peling utføres av
Fundamentering AS. Sprenging og utfylling av masser vil gå for fullt ut sommeren og i høst.
Peling starter opp i sept, og vi vil da følge etter med støping av peler. Vi vil starte
oppbemanning i uke 26. Da blir vi 3 mann fram til etter ferien. På topp bemanning vil vi være
mellom 15-20 mann. Det vil fram til september bli prefab av armering til peler og dragere
som vil bli hovedfokus for vår del. Delovertakelse av kai vil skje i mars 2014. Ferdigstillelse
juni 2014.

Namdalseid 10.06.13.

Rune Aune

Mudring av dårlige masser (Foto: Rune Aune)



Rensking av fjellside(Foto: Rune Aune)

Bortkjøring av dårlige masser (Foto: Rune Aune)



DA ER VI FERDIGE I BELSVIKA.
ET BYGG I VERDENSKLASSE.
Belsvik er et settefiskanlegg som skal produsere 14 mill smolt av laks pr år. Det er det største anlegget i Norge
og et av de største i verden med denne teknologien. Anlegget er basert på resirkulering, som betyr at det
gjenbrukes 98-99% av vannet. Resultatet av dette er et anlegg som er veldig energibesparende og miljøvennlig.
Settefiskproduksjon er kort fortalt produksjon av laks i ferskvannsfasen. Det kjøpes inn rogn, klekker denne og
fôrer fisken frem til den er klar for transport til merdanlegg i sjøen. Dette vil ta ca 8-9 måneder i Belsvika.

I sommer har det pågått utomhusarbeider, og de siste asfaltarbeidene er nå ferdige.
Ferdigbefaring er gått for en god stund siden, og det lille som ble påpekt er tatt unna.
Prosjektet har gått utførelsesmessig veldig bra. God planlegging, godt samarbeid, og god
koordinering på byggeplassen har vært gull verd.
Det ligger en anselig mengde med rør og kanaler i og under konstruksjonene, som i hovedsak ble
håndtert av Billund Aqua fra Danmark. Vi så at dette lett kunne blitt en utfordring, men vi må si at
det gikk veldig smertefritt når vi kom i gang. Alt kom på rett plass til rett tid.
Vi har utstøpt ca 7000m3 betong, og lagt ca 600 tonn med armering. Betongarbeidene var jo den
desidert største jobben i vår egenregi i prosjektet.
Det ble satt inn rogn i klekkeriet den første uka på nyåret som planlagt, og yngelen er godt inne i
vekstsyklusen sin nå.
Det ligg nok an til å bli en veldig god laks ut av dette

24.06.13

Sigmund



Frøya Hotell
Her på Frøya er vi godt i gang med snekkerjobben. Det jobbes med et mål om tett bygg, samt
innervegger og tilpasninger mot eksisterende bygg.
Betongjobben nærmer seg slutten, men noen småstøyper gjenstår.
Taktekker er ferdig på hovedtaket, men tak over teknisk rom blir tatt senere.

Pr i dag er vi 16 mann på plassen samt at tekniske fag er godt i gang, så aktiviteten er stor.
Vi vil også ha en del aktivitet her i ferietiden, med kanskje blir en uke opphold.

God sommer!

Sten Staven

Fra venstre Kim Bjarne Fageraunet, Joakim Finseth, Idar Jønland, Svein Magne Aune,
Espen Frønes, Aleksander Wold, Tommy Hovde, Robert Juszczuk, Jon Arne Jønland,

Gøran Aune, Andreas Grøtting, Stig Rune Berdal, Krzysztof Swiader, Marian Kusy



Elementmontasje 14.mai.(Foto: Svein Erik Aune)

12. juni (Foto: Sten Staven)



Elementmontasje 14.mai.(Foto: Svein Erik Aune)

Fasader (Foto: Sten Staven)



Kolstadflata

I regi av TOBB så holder vi på med bygging av 95 garasjer fordelt på 12 bygg. Jobben utføres som en
totalentreprise med en kontraktssum på kr. 10.7 mill. eks mva. Vi startet med jobben rett etter
påske med rivning av alle 12 eksisterende garasjebygg, dette ble utført med håndmakt. De nye

garasjene
bygges opp med golv på grunn, bindingsverk/limtre og stålplatetak. Alt av bindingsverk og limtre

kommer ferdig kappet fra precut’n i Åfjord.

Ferdigstillelse av jobben er mnd. skifte november/desember 2013. Pr. i dag er vi 5 personer i
produksjon og fremdriften er på plan.

Bård Einar Grøtte
Prosjektleder

Foto: Bård Einar Grøtte



Foto: Bård Einar Grøtte

Foto: Bård Einar Grøtte



Restaurering av fritidsbolig i Løvvik.  På bilde Arve Staven og Håvard Nilsen

Stig Rune Rånes er på plass som ny leder på anleggslageret (Foto: Svein Erik Aune)



Parken Kjøpesenter

Det nye kjøpesenteret åpnet som planlagt 06. juni da kongen og dronningen besøkte Åfjord. Tusen
takk til alle som bidro for å få dette til. Det er alltid hyggelig å få lov å være med å bygge prosjekter

som blir «signalbygg» slik dette ser ut for å bli i Åfjord og på Fosen………

Lars-H.

Foto: Fosna Folket

Pent integrert i Årnes sentrum (Foto: Svein Erik Aune)



Foto: Fosna Folket

Hepsø Kai

Peter Hepsø Rederi AS på Sandviksberget i Osen kommune etablerer ny betongkai på
Strandholmen. Området benyttes i dag til lossing/lasting av nøter som er til vasking og
behandling ved impregneringsanlegget. Kaia fundamenteres p å fjell med avstivende og
bærende veggskiver og betongpi l larer med stålforskaling som skal stå permanent.

Kaidekke og kaifront i armert betong med nytt fenderverk av lastebildekk.
Kaia er ca. 375m2 og har en kaifront på ca. 45m

Erik By, Aleksander Blengsli, Roy Anders Stjern og Steinar Finseth med
kongeskipet og redningsskøyta i bakgrunn(Foto: Håvard Stjern)



Mudring for pæler (Foto: Håvard Stjern)

Erik By og Steinar Finseth(Foto: Håvard Stjern)



Sentrumsprosjektet

Dette samarbeidsprosjektet mellom Åfjord Kommune, Sør Trøndelag Fylkeskommune og Centrum
Eiendom består av ny bussholdeplass og oppgradering av torget på begge sider av fylkesveien. Dette
prosjektet var planlagt ferdigstilt til kongebesøket 06. juni, men måtte reduseres i omfang på grunn
av den korte tiden som var til disposisjon. Arbeidene med bussoppstilling og torg på øst siden av veien
ble derfor prioritert. Det som nå gjenstår er arbeidene på vest siden av fylkesveien. Her skal det blant
annet bli tilsvarende betongdekker som allerede er støpt på østsiden, støpes fra fylkesveien og inn til
Åfjordstorget. Det er også planlagt en seilrigg i Åfjordsbåten på vest siden av veien. Disse arbeidene
vil komme i gang igjen i siste halvdel av august og holde på ut september.

Lars-H



Stjern Stål

Lars Petter Berdahl tar over som ny daglig leder fra 01. juli, etter at Tommy flyttet nordover tidligere i
vår. Han er ung og viril og full av pågangsmot og vi er sikker på at han vil gjøre en god jobb for
Stjern Stål AS. Han får presentere seg nærmere selv i neste utgave.

Stjern Stål har hatt full aktivitet det første halvåret. Hovedaktiviteten har den siste tiden vært Årnes
Handel Bygg og Bo hvor vi har hatt stålkonstruksjoner, brannisolering, smedarbeidene og
blikkenslagerarbeidene. I tillegg har vi hatt stålkonstruksjonene på Frøya Hotell, samt at vi deltar i
forbindelse med betongelementmontasje på Frøya Kulturhus.

Av aktivitet fremover har vi stålarbeidene i forbindelse med Leirfossen og stålkonstruksjonene ifm
Frøya Kultur-og Kompetansesenter. I tillegg vil det være en del verkstedarbeid i forbindelse med en
del av Stjern Entreprenør AS sine prosjekter. Vi er av den oppfatning at det blir nok å holde på med
fremover og vil vurdere å ansette ytterligere 1 eller 2 personer utover høsten.

Til slutt vil vi gratulerer Monica, som i uke 26 tok fagbrevet som platearbeider. Hun besto med glans.

Trapp på Parken Kjøpesenter
montert og levert av Stjern Stål AS
(Foto: Svein Harald Ramsø)



Monika Lauritsen med sin
svenneprøve

(Foto: Svein Erik Aune)

Lars Petter Berdahl på

plass på Stjern Stål

(Foto: Svein Erik Aune)



Navn: Robert A. Spaansen

Stilling: Ingeniør / Prosjektleder

Bosted: Åfjord

Ansatt siden: 22. April 2013

Siden jeg var på ferie i Norge første gang i 1997 har jeg tenkt på å flytte til Norge. Mange ferier fulgte,
fra Sør Norge til Svalbard, men uten konkrete planer for å forlate Nederland.

I 2010 «overbeviste» jeg min samboer Ines til å begynne planlegging om flytting. Så gikk vi til
språkkurs og seinere tok kontakt med Placement som driver med innflytterprosjekter i oppdrag fra
Norsk kommuner.

Via Placement kom jeg i kontakt med Stjern og alt gikk fort etterpå.

Etter den første 7 uker arbeid er jeg sikker at vi gjorde et veldig godt valg til å komme hit. Både jeg og
Ines trives på jobb og som Åfjordinger.

Jeg hadde ikke forventet hvor lik byggemåte og -prosedyrer er i Nederland og Norge.  Med min
erfaring som prosjektleder og byggherreombud fra Nederland det har blitt ganske enkelt til meg å
arbeide her. Språk er fortsatt en utfordring, spesielt da vi lærte bokmål på språkkurs i Nederland,
men fremskritt i språk går ganske fort.

Jeg gleder meg til et godt samarbeid med alle!



Stjern Bygg AS

Da har vi faktisk passert midtsommer i år også, vi feiret «firmaets» 60 års jubileum forrige
helg, og jeg sier takk for sist til de som deltok der og bidro til at dette ble en meget vellykket
aften. Tenkte ikke å si noe om sommerværet i denne utgaven av Stjernavisa, annet enn at det
passerte visst sist i mai.............

Som nevnt i mars så ble starten av inneværende året noe roligere enn det vi er tilfredse med,
men aktiviteten har tatt seg fint opp de siste månedene. Og selv om vi som tidligere ikke
ligger inne med store ordrereserver, så er det en del prosjekter på gang, og Fosen-Hytta har
også en del leveranser for andre halvår. Så vi har som målsetning at vi henter oss inn utover
året, slik at vi minimum matcher 2012 ved årets slutt.

Ordretilgangen i produksjon av pre-cut og takstoler er for øyeblikket for så vidt
tilfredsstillende, men slik det ser ut i dag har vi både kapasitet og behov for påfyll av ordrer
utover sommeren og høsten.

Ombyggingen av Bygger’n butikken er fullført, og vi mener selv at vi har fått ett god redskap
i kampen om kundene og for å betjene det markedet vi sikter oss inn i mot. Og sesongen er i
full gang så nå er det opp til oss å ta i bruk de nye hjelpemidlene vi har investert i.

Som vanlig så kommer kampanjene tett nå, og som før sagt så kan det lønne seg å se
igjennom DM’ene fra Bygger’n som dumper ned i postkassen eller eventuelt finne de på
byggern.no. Og til dere som ennå ikke er medlem av Bygger’n klubben så finnes det fortsatt
muligheter, ta en tur innom så skal vi få ordnet dette, alternativet er selvfølgelig her også vår
hjemmeside.

Vi ser nok en gang frem til en hektisk sommer og høst, og håper at vi får muligheten til å
bidra med vårt til både små og store prosjekter.

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 01.07.13
Joar Harsvik



Hei og takk for sist til alle som var på jubileumsfesten 22. juni. Det var et kjempehyggelig
arrangement.

Vi har i skrivende stund lagt 1. halvår bak oss. Det har vært preget av høy aktivitet, synkende
sykefravær og voksende ordrereserver, med andre ord en bra start på året.

Vi er nå tilnærmet i mål med butikksenteret i Åfjord. Etter ferien er det kun «sentrumsprosjektet» og
Stoksund barnehage som går, og begge avsluttes i løpet av høsten. Hva som skjer i Åfjord av aktivitet
etter dette er usikkert. På Ørland vi det sannsynligvis skje lite for vår del i inneværende år. Mest
sannsynlig vil byggeaktiviteten direkte knyttet til flystasjonen ikke starte før våren 2014. Vi håper
selvsagt å kunne delta i deler av det som skal skje når den tid kommer. I den nærmeste tiden vil vi ha
største delen av sysselsettingen på Frøya. Her vil vi ha aktivitet helt til neste sommer, og
forhåpentligvis enda lenger.

Ferieavviklingen står for døren og i den forbindelse vil jeg ønske alle ansatte en fin sommerferie.

Lars-H

Nye fagbrev siden forrige utgave:

Kenneth Valleraunet
Tommy Hovde
Monika Lauritsen


