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Fosenhallen 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 5 NUMMER 2 

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). 

Kjører kulde på banedekke 
 
Vi er nå ferdig med banedekkene og har lagt ferdig asfalt utvendig og 

innvendig. Taket er også ferdigtekt. 

 

Tribuneanlegget blir ferdig i disse dager. Holder nå på å kjøre kulde på 

curlingbanen og ishocheybanen til fritidsmessen som blir den 15.-17. 

juni. Vi er 2 mann fra Stjern Entreprenør AS og 2 innleide. 

 

Ole Petter 
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Kapellanens hage 

SIDE 2 

57 leiligheter i 4 blokker 

 
-Leilighetskomplekset Kapellanens Hage på Nardo i Trondheim er delt inn i 4 blokker, forteller anleggs-

leder Rune Aune, nummerert A, B, C og D. Vi startet med blokk D og denne er nå ferdigstilt. Vi er godt i 

gang med blokk C som skal være ferdig til ferien. 

 

-Etter ferien begynner vi med blokkene B og A og utomhus. Totalt er vi 24 mann med 12 fra Stjern 

Entreprenør As og 12 innleide. 

 

-Nå pågår støyping av golv på grunn og legging av elementdekker i etasjene. Det blir totalt 57 leiligheter 

i alle 4 blokkene. Anlegget skal stå ferdig i månedsskiftet okt-nov. 07. 

Anleggsleder Rune Aune. 04.06.07 

Støyping av golv på blokk C. 04.06.07 
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Kalkmølle, Verdal 

SIDE 3 

Stor betongjobb med forbrenningsovn, siloer og kai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er snart ferdig med betongarbeidet, forteller anleggsleder Håvard T. Stjern, vi har vi igjen 

ca. 100 kbm, bl.a. fundamenter og kai ved havna i forbindelse med pålastingen til båtene. 

Kalken fraktes på transportbånd fra siloene ned til utløpshavna. Hele anlegget skal stå ferdig i 

september 2007 klart til prøvekjøring. 

Råvaresiloer. 04-06-07 

Forbrenningsovn med 14 m høyt 

betongfundament og stål øverst. 04.06.07 

Siloer for ferdigvare. 04.06.07 
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Kullbryggholmen, Rørvik 

SIDE 4 

Kullbryggholmen 

12.06.07: 

Det pågår innvendig arbeider med parkett, belistning og 

kjøkkenmontering på de 9 siste leilighetene, samt 

utvendig kledning og malingsbehandling. 

 

Garasjeanlegget med 24 parkeringer skal overleveres 

samtidlig med byggetrinn 2. 

Vi er iht. fremdriftsplanen og bygget skal stå ferdig 

medio august. Vi er i dag 7 egne fra Stjern Entreprenør 

AS og 1 innleid. 

 

 

 

 

Rema 1000, Rørvik 

 

Grunn-og fundamenteringsarbeider. Jobben består i 

banketter/ringmurer og fundamenter. 

 

Jobben har pågått siden starten av mai, vi er i dag 

ferdige med all egenproduksjon. 2300m2 gulv på grunn 

skal støpes ut av Tiller-Vimek. 

 

Jobben skal avsluttes i slutten av juli. Vi har vært 2 stk. 

fra Stjern Entreprenør AS og 2 innleide på denne 

jobben. 

Leilighetskomplekset ferdigstilles i august 2007. 04.06.07 

Odd Berdal, Kullbryggholmen, 

04.06.07  

Per Haugsnes, Kullbryggholmen, 

04.06.07  
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Tørrdokk Nærøysund 

SIDE 5 

Portterskel er støpt ferdig 

 
Alf Einar Vingen forteller at jobben med tørrdokk i 

Nærøysundet går etter planen. Pr. 04.06.07 er portterskelen 

støpt og nå pågår arbeid med sideanslagene. 

 

Tørrdokka er 25 m bred, 100 m lang og 11-12 m høy. Porten 

som skal monteres er på 84 tonn levert av Moen Slipp. Den 

kommer i 4 seksjoner. Når arbeidet i dokka er ferdig 

monteres porten og deretter sprenges fjellet ut mot sjøen. 

 

Vi startet i slutten av april og arbeidet nå går ut på å lage 

portanslag og støype golv på grunn + pumpsumper som 

overløpsvatnet skal pumpes ut  fra. 

 

Fjellmassen er løs så vi har måttet ta en opprensking av den. 

Det vil gå med ca. 1500 kbm betong. Firma Johs. J. Syltern 

AS hadde sprenging og utkjøring før vi kom inn i bildet. 

 

Pr. 04.06.07 er disse i arbeid med tørrdokk 

i Nærøysund: 

 

Alf Einar Vingen, Stig Humstad, Harald By, Steinar 

Finseth, Lars Andre Stjern, Ronny Wassæther 

+ 2 innleide fra Adeco. 

 

 

 

 

04.06.07 

Alf Einar Vingen, 04.06.07 

(ansatt i firmaet siden 1980) 

Tørrdokka er 100 m lang og 

25 m bred. 04.06.07 
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Bessakerfjellet vindmøllepark 

SIDE 6 

Vi leverer betongen til vindmølleparken og setter opp DV-

senter 

 

Vindmølleparken vil bli på 25 vindmøller med en årlig 

produksjon på 176 GWh pr. år. Del I ferdigstilles 

høsten 2007 - del II ferdigstilles høsten 2008. 
 

Stjern Entreprenør AS leverer betongen til 

fundamentene som hver er 8 m i diameter og 1,80 m 

høy. Det går med 93 kbm betong i tillegg til 25 kbm 

avrettingsmasse til hvert punkt. 

 

Betongen krever rundt 20 turer pr. punkt for 

betongbilene. Anlegget på Bessakerfjellet 

tilsvarer en årsproduksjon for betong-

avdelingen. 

 

 

Videre har vi byggingen av et Drifts– og 

vedlikeholdssenter (DV-senter) og bygging av 

hus til en trafostasjon. 

Støyping av sokkel til mølle nr. 7. Foto: Stig Rune Rånes 22.05.07  

Fundament til mølle nr. 7 

Foto: Stig Rune Rånes. 22.05.07 

Ketil Mørreaunet og Stig Andre Grøtting ved 

DV-senteret. 01.06.07 
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Åfjord kommunale barnehage 

SIDE 7 

Det er bygd nytt mot eksisterende bygg og et påbygg. Det 

er tre avdelinger etter alder på barna (opptil ca. 70 barn). 

Overlevering av bygget skjedde 4.mai 2007. 

 

Pr. 24.05.07 gjenstår en del utomhusarbeid med bl.a. lekeplasser, amfi og sykkelbane. Videre 

skal garasjen renoveres med skifting av kledning, dører og vinduer. Denne skal brukes som 

lager. Syltern AS har hatt grunnarbeidet.  

 

Det kom på en del ekstra i 

prosjektet i starten, forteller 

anleggsleder Arve Staven. 

 

Vi måtte rive opp bjelkelaget pga. 

muggsopp. Dette ble fjernet og 

det ble støpt nytt golv. Med dette 

ble det også lagt vannbåren varme 

i tillegg. Dette vil skape et godt 

inneklima.   

 

Det ble også skiftet betonggolv på 

den gamle delen av bygget med 

innlagt vannbåren varme. 

 

I prosjektperioden har det vært gjennomsnittlig 6 mann på anlegget. Stjern Entreprenør AS 

har hatt hovedentreprisen på bygget. Underentreprenører har bl.a. vært Einar Haugsnes AS på 

rørlegging og Nortek Elektro AS på elsiden. 

24.05.07 
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SIDE 8 

 

 

 

 

 

 

 

Anleggsleder Arve Staven. 24.05.07 

Nye Åfjord kommunale barnehage. 24.05.07 

Åfjord kommunale barnehage 
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Fyrgata 4, Steinkjer 

Anleggsleder Christian Valleraunet foran bygg med ekstra 3. etasje i Fyrgata 4, Steinkjer. 04.06.07 

Betongjobb på næringsbygg ved Zebra-senteret på 

Steinkjer 
 

Vi har betongarbeidet på en underentreprise for Byggmester Grande AS, forteller Christian Valleraunet. 

Det er bl.a. heissjakter og trapper - ikke en stor jobb målt i kbm betong, men noe tungvint i og med at vi 

må gjøre om eksisterende del av bygget. 

 

Arbeidet startet for et par måneder siden og det er nå 3 mann fra Stjern Entreprenør AS og 2 innleide fra 

Adecco. Fra Stjern Entreprenør AS: Christian Valleraunet, Mads Larsen og Raszard Wasiniewski.  

Fyrgata 4, Steinkjer. 04.06.07 

SIDE 9 
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Øytun omsorgsboliger, Hitra 

Riggplass. 12.06.07. Foto: Lars Asle Larsen 

Rigging til nytt oppdrag på Hitra 
Vi har fått i oppdrag av Hitra kommune å bygge 2 nye bofellesskap med totalt 20 stk. mindre 

leiligheter. 1 stk. avlastningsbolig for funksjonshemmede barn, samt ombygging av personal-

base / fellesrom. Kontraktsum 28.5 mill. i en bygningsmessig totalentreprise. Byggetid Juni/

Juli –07 til 1.august –08. Totalt er det ca. 1.600m2 nybygg og ca. 160m2 ombyggingsarealer. 

På plassen har vi nå kommet i gang med rigging og klargjøring av tomt. Prosjekteringa er godt 

i gang, og vi forventer å komme i gang fysisk med grunn- og betongarbeider i månedsskiftet 

juni/juli. 

 

12.06 –07, Sigmund 

 

Første prosjekteringsmøte. Foto: Lars Asle Larsen, 16.05.07 

SIDE 10 
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SIDE 11 

Åfjordsdagan 2007 

Bjørn Hosen og Stine Kjenes i komitèen for Åfjordsdagan og Helge Stjern. 13.06.07 

Åfjordsdagan 2007 på Monstad industriområde 

Åfjordsdagan 2007 arrangeres på Monstad industriområde som for to år siden. –Vi hadde 

positive erfaringer fra forrige gang, sier Helge Stjern, og håper at også årets arrangement vil 

bli like vellykket. 

 

Vi stiller området til disposisjon og folk til rigging av scene og forberedelser av arealet. Jeg 

mener det kan være en reklameeffekt både for bygda og for firmaet at vi sammen bidrar til å 

skape et godt arrangement. 

Fra Åfjordsdagan 2005 på Monstad 
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HMS/KS og personal 

SIDE 12 

Det har den siste tiden vært jobbet med og få ansette nye medarbeider, noe som ikke er helt 

enkelt i et meget opphetet arbeidsmarked. Vi søkte etter servicesnekker i Trondheim, men 

denne stillingen er fortsatt ikke besatt. Når det gjelder lærlinger så har vi ikke så langt klart å 

nå vårt mål med å få inn seks stykker. 

 

Siden sist har fire stykker sluttet til oss, det er Jon Staven, Roger Stjern, Eirik Wahl og Stian 

Haugsnes. 

 

Nye tilsatte er, Sebastian Piotr Ligeza, Robert Jacek Juszczuk og Ståle Larsen. Ole Magne By 

starter i stillingen etter Jon Staven, så vi er på søken etter ny lastebilsjåfør. Vi skal også ha 

noen på sommerjobb til oss, og det er Gøran Aune, Roy Anders Stjern, Bjørn Ove Gilde og 

Ørjan Vingen. Ønsker alle disse hjertelig velkommen som medarbeidere til Stjern Entreprenør 

AS. 

 

Odd Arne Aune har gjennomført tårnkrankurs, og vil etter hvert ta tårnkranførerbeviset. 

 

Når det gjelder sykefraværet så er det i første kvartal 2007 på 3,9% og dette er en positiv 

utvikling, når vi i 2006 endte opp med et sykefravær på 6,86% 

 

Ønsker med dette alle en riktig god sommer! 

 

Per Hårstad 

 

 

 

 

 

Per Kolbjørn Hårstad, leder HMS /KS 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 13 

Da er det snart midtsommer, og vi har faktisk allerede hatt besøk av sommeren om kun for 

noen dager. Årets fem første måneder er tilbakelagt med en grei omsetningsvekst i forhold til 

siste år. 

 

Foto: Atle Naustan med utvalg av 

plenklippere, m.m. 

 

Sesongen er nå i gang for fullt og vi 

registrerer stor aktivitet både i pre-cut/

takstolproduksjon og Bygger’n butikken. 

 

Byggevare og trelast industrien sliter 

fortsatt med å tilfredsstille markedets 

etterspørsel, og vi opplever stadig at det er 

lengre leveringstider en ”vanlig”. 

 

Men vi jobber fortsatt aktivt og målbevist 

mot våre leverandører og mener pr. dato og ha ett fornuftig lager av både byggevarer og 

trelast. 

 

Oppfordrer fortsatt alle med små eller store byggeprosjekter på gang om å planlegge, og sørge 

for å få bestilt nødvendige varer i god tid. Vi håper og forventer en hektisk sommer med stor 

aktivitet, vi har forsøkt å forberede oss godt, og vil gjøre vårt ytterste for og opprettholde vår 

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 13.06.07 

Joar Harsvik   

Rune Sundet foreslår malingstyper for deg. 08.06.07 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 14 

Hei! 

Vi nærmer oss raskt sommerferien og vi er i ferd med å avslutte mange fine oppdrag. Det 

gjelder blant annet Kullbryggholmen, Åfjord Barnehage, DV senter på Bessakerfjellet,  Norfra-

kalk på Verdalen, Fosenhallen, Takarbeidene på Ørland Flystasjon, samt noen mindre 

prosjekter. Felles for disse anleggene er at de stort sett har gått som planlagt både fremdrifts-

messig og økonomisk. Derfor er det mange som snart kan ta en velfortjent ferie. 

 

Ordresituasjonen ser også bra ut fremover. Av nye jobber som nettopp har startet eller som 

skal i gang rundt ferien kan vi nevne Ny kai på Verdalen, Arnevik brua, Hytter på Stokkøya, 

Trinn 2 på Rema i Rørvik, Nardo bil i Trondheim og Øytun omsorgsboliger på Hitra. I tillegg er vi 

i posisjon til å få byggingen av det nye kulturhuset på Brekstad med planlagt oppstart i august. 

 

Utfordringen vår fremover, i likhet med våre konkurrenter, vil bli å rekruttere fagfolk. Lønn 

betyr nok en del for valg av arbeidsgiver, men også andre ting som arbeidsmiljø og måten vi tar 

i mot og behandler folk på betyr noe. Vi oppfordrer i så måte alle ansatte til å fortsatt være 

gode ambassadører for Stjern Entreprenør med tanke på rekruttering av nye kolleger. 

 

Ha en fin sommer! 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


