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SUB hus Stokkøya 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 7 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). 

Spesiell arkitektur vekker oppsikt 

 

Torhild og Roar Svenning kan nå ta i mot gjester i 13 ferdigstilte 

SUB-hus leiligheter på Hosnasand på Stokkøya. 9 hytter er også 

straks ferdig 

 

 

-Tidlig i august 2007 dro vi til Stokkøya for å bygge 2 hytter til Roar 

Svenning. Det har nå gått snart to år og 9 hytter er straks ferdig i 

tillegg til Sub-hus med 13 utleieenheter, møterom og kafeteria med 

resepsjon. 

 

Mye og mangt er sagt om byggemåte og utseende på hytter og 

Sub-hus, men jeg vil gi en stor honnør til Toril og Roar som tør å tenke 

annerledes og ikke minst realisere sin tanker. 

Vi har hatt et tett samarbeid med arkitekt. Værforhold gjennom siste 

vinter har forsinket ferdigstillelse av Sub-hus, men vi kom i mål. 

 

 

08.06.09 
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SUB hus Stokkøya 

SIDE 2 

-Fra mail som ble sendt til Lars Helge Kolmannskog, Arne P. Selnes, Odd Jørgen Gelvold og 

Einar Inge Haugsnes fra arkitektene etter at de var på den offisielle åpningen av Sub-husene: 

 

” Dere er av et slag vi er stolt av å ha jobbet med. Dere er så oppfinnsomme og inspirerende 

at det er rørende, samtidig så behagelig å jobbe sammen med. En tvers igjennom behagelig 

gjeng. 

08.06.09 

08.06.09 
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SUB hus Stokkøya 

SIDE 3 

 

-Når vi var på åpningen var det mye skryt å høre fra oppmøtte , ……………. 

-De fleste vi snakket med ble fascinert av  betongen og hvor forbausende god rom-akustikk 

det var i lugarene. Forskalingsbordene som lagde det fine avtrykket i betongen,  

”tenk vi er jo nesten bare vant med å se malte gipsplater!” 

Roar Svenning (byggherre ) i sluttspurten. 20.05.09 

Torhild Langklopp (byggherre) kan nå ta i mot gjester til SUB-hus-leiligheter og utleiehytte 
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SUB hus Stokkøya 

SIDE 4 

-Etter uhemmet skryt av diskene i resepsjon /kafeteria sier de følgende: ”Har ikke sett makan !!! Den 

snekkeren må dere tviholde på (Jan Morkemo), og om han har lyst på lignende oppdrag må han si ifra , 

vi anbefaler gjerne!! Ja, vi anbefaler gjerne hele Stjern(e)gjengen !! Vi vet det ble travelt på slutten og at 

småting står igjen , men dere har gitt alt, og vel så det. Vi kan glede oss over resultatet og det ble slett 

ikke verst . ” (Oggis & Ragnhild) 

-Til slutt vil jeg takke alle for innsatsen som gjorde at vi kom i mål med et fantastisk prosjekt, dere kan 

være stolte av hva dere har vært med på! 

Juni 2009   Arne P. Selnes 

20.05.09 

20.05.09 
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Åset skole 

SIDE 5 

Status pr. juni 2009 

Arbeidene går programmessig. Vi ligger bra i rute for ferdigstillelse som planlagt i november 

2009. Vi er nå inne i en hektisk periode både innvendig og med utomhusanlegget. 

 

08.06.09 

08.06.09 
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Åset skole 

SIDE 6 

Prosjektet har et relativt ”påkostet” utomhusanlegg, - og vi berømmer kommunen for en slik 

helhetstenking. Gymsalen vil sannsynligvis bli revet til ferien og vi vil flytte riggen inn i 

nyskolen. 

 

Åfjord, 11.06.09 

Helge 

08.06.09 

20.05.09 
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Gravbrøtfossen kraftverk, Snåsa 

SIDE 7 

Huset og dammen ferdig 

-Vi er i avslutningsfasen, forteller prosjektleder Håvard Stjern. –Vi har fylt vatn i rørene, en ganske stor 

prosess hvor 1200 kbm vatn skal fylles kontrollert og trykkprøves.  Om litt skal turbinene prøvekjøres. 

Huset og dammen er ferdig fra vår side.  

Generatorer fra Mellom-Europa fraktes siste stykket ned til kraftverket. 27.05.09 

27.05.09 
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Gravbrøtfossen kraftverk, Snåsa 

27.05.09 

 

-Dette er det første komplette kraftverket vi har bygd. Tidligere har vi bygd dammer for kraftverk. Det 

har vært lærerikt, og vi ser hvor sterke naturkraftene kan være! 

SIDE 8 

Turbinene klargjøres før montering av generatorer. 27.05.09 
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-Det har vært en del utfordringer underveis. Vi har hele tida arbeidet under elva og vi har flyttet elva 

frem og tilbake tre ganger. En gang hvor flommen ødela litt for oss. Det har vært mye nattarbeid for bl.a. 

graveren på grunn av dette. 

SIDE 9 

Ferdig dam. 27.05.09 

Gravbrøtfossen kraftverk, Snåsa 

Plastring langs elva. 27.05.09 
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Bemanning hele ferien 

-Pr. i dag er bemanningen på 17 mann, og fremdriftsmessig er all fokus på innvendige arbeider. Vi er 

komplett med stenderverk av stålstendere, og platekledning av vegger og himling er prioritert. 

Vindsperre og utlekting er påstartet. Bordkledning startes fortløpende. Legging av takstein er utført på 

hovedtaket, men mangler fortsatt på en mindre takflate på baksiden. Snart er det ferietid, men her vil 

det bli bemanning i hele ferien. 

SIDE 10 

Mediahuset med Gøran Johansens Opel Rakett i forgrunnen .. 26.05.09 

Mediahuset, Hitra 

2 staute karer fra Åfjord!! Stig Humstad og Sten Staven 
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Mediahuset, Hitra 

SIDE 11 

-Bygget består av: 1.etg: møbelbutikk (Fagmøbler), bank, (Fokus Bank), Hitra Misjon og Nærmiljøsenter. 

2.etg: trykkeri (Hitra Grafiske), Lokalavisa (Hitra-Frøya) og et par lokaler som pr. i dag ikke er utleid. 

3,etg: 3 stk tekniske rom. Utomhusarbeider er også i full sving, dette utføres av Hitra Anleggservice. 

Malerarbeider utføres av Pallins Malerfirma, som har tilhold på Melhus. Tekniske fag utføres av 

Elektroteam, Sæther VVS og Fosen Ventilasjon. Byggeleder er Roar Sivertsen. Bygget skal overleveres i 

slutten av august. 

Sten Staven 

 

Stortrives 

Thomas Strømme og Therese Fjeldvær er lærlinger i tømrerfaget. –Jeg stortrives i lag med gjengen, sier 

Therese, og synes faget er fint med det at man ser hva som er gjort. Å være både ute og inne og ha 

varierte arbeidsoppgaver liker jeg også! 

Thomas synes det er fint at man kan ta med seg erfaringer når man skal bygge sitt eget hjem.  Derfor 

har jeg mest lyst til å være med på bygging av hus i stedet for større anlegg.  

Lærlingene Therese Fjeldvær og Thomas Strømme. Foto: Sten Staven 

Lærvkaill´n. Foto: Sten Staven 
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Dagsenter Meråker 

SIDE 12 

Tett bygg til ferien 

Vi er nå kommet i gang med tømmer/snekkerarbeidet på Meråker Dagsenter. Skal ha tett bygg til 

ferien. Det gjenstår støping av gulv og dekke i mot eksisterende sykehjem, samt elementmontasje for å 

binde dagsenter, aldershjem og sykehjem sammen til et bygg. Vi er pr. i dag fire tømrere og fem 

betongarbeidere i gang ved dagsentret. 

Fra v.: Rune Aune. Lars A. Stjern. Roar By (Stjern Stål AS), Roar Morkemo, Christian 

Valleraunet og Vegar Rånes (Stjern Stål AS). 

Fasade mot grønt område i bakgården 
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Dagsenter Meråker 

Bilde sett fra E 14 mot Storlien 

overskrift 

 

tekst 

SIDE 13 

Som underentreprenører har vi med oss Grunnarbeid og utomhusarbeid: Sigmund Farstad AS. Tak arb.: 

Takservice AS, Maling: Pallin AS,  Elektriker: YIT AS,  Rørlegger: Rørteknikk AS. Vent.: Teknisk 

Ventilasjon AS. Heis: Otis AS. I tillegg Stjern Stål AS. Ferdigstillelse oktober/november 2009. 

 

Rehabiliteringsjobb 

Har også fått en rehabiliteringsjobb ved kommunehuset ved siden av dagsentret. Den består i riving av 

f.eks. vegger og saging av betong for innsetting av nye dører og vinduer. Oppsetting av nye vegger og 

nedforing av himling. I disse lokalene skal NAV leie av Meråker kommune. Denne jobben skal være ferdig 

i uke 34. Vi har to mann fra Stjern Entreprenør AS engasjert på den jobben. 

 

Rune Aune 
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Anleggsleder John Kåre Eggen ved bryggeplassen. Det røde er fasaden på blackboxen. 

05.06.09 

SIDE 14 

Utvendige tredekker 

 

-Vi er i dag 4 mann som jobber med ferdigstillelse av utvendige tredekker på bryggeplassen 

ved kulturhuset. Dette er arbeider som ble trukket ut av kontrakten, men har i år blitt bestilt 

igjen av byggherren. Derfor er ikke disse arbeidene ferdigstilt. 

Ørland kultursenter 

Bryggeplassen har 500 kvm med tredekke, scene, vrimleareal, 05.06.09 
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SIDE 15 

 

-Ulriksen AS er også på plassen med 6 mann som setter kantstein, legger skiferheller og 

forbereder plasser for asfaltering. 

-Vi regner nå på arbeider med bygging av amfi/kai og tredekke mot gjestebrygga nedenfor 

kulturhuset. Dette blir en ganske omfattende jobb med peling av stålrørspeler for istøping og 

stålkonstruksjoner for underlag til tredekket og amfiet.  

Ørland kultursenter 

Bryggeplassen. 05.06.09 

Japansk hage. 05.06.09 
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SIDE 16 

Dersom byggherren bestiller disse arbeidene har  vi sannsynligvis arbeid på Ørlandet også 

etter sommerferien. 

Og det er bra for alle trives jo så godt her i kystbyen Brekstad! 

 

John Kåre Eggen (anleggsleder) 

Ørland kultursenter 

Kulturplassen foran hovedinngangen. 05.06.09 

Ørland kultursenter. 05.06.09 
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Hjelseng Terasse, Stjørdal 

SIDE 17 

Fornøyd byggherre 

Etter en laaang hektisk innspurt er alle leilighetene( 29 stk ) + fellesareal nå overlevert en 

meget godt fornøyd byggherre. De første leilighetene ble innflyttet og tatt i bruk i slutten av 

april. Det gjenstår noe etterarbeider, punkt etter overtakelse, samt noen tilleggsbestillinger/

omgjøringer, kundeendringer som har dukket opp på tampen i prosjektet. 

26.05.09 

Anleggsleder Arve Staven. 26.05.09 
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Flott utsikt over Stjørdal og Trondheimsfjorden! 26.05.09 

Kantstein, asfaltering og belegningstein er også kommet på plass. Bygget har vakt stor 

interesse på Stjørdal og mange skuelystne har lagt søndagsturen rundt huset. Vi har pr i dag  

2 stk fra Stjern Entreprenør på Hjelseng Terrasse. 

11.06.09, 

Øyvind Trettøy 

SIDE 18 

Hjelseng Terasse, Stjørdal 

26.05.09 
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10.06.09. Foto: Stig Olav Barlien 

Ombygging av Sistranda skole 

 

Stjern Entreprenør har inngått en bygningsmessig hovedentreprise med Frøya kommune på 

ombygging av Sistranda skole. Byggeperioden er delt i 3 trinn, hvorav det første skal stå ferdig 

i  august 2010 og siste byggetrinn august 2011. 

I første byggetrinn er det en del tilbygg samt etablering av ny etasje over eksisterende bygg. 

Sistranda skole er i dag en kombinert barne- og ungdomskole med et elevtall på 320. Brutto 

areal som berøres av prosjektet – inklusive tilbygg/påbygg er 5.685 m2. 

SIDE 19 

Sistranda skole, Frøya 
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10.06.09. Foto: Stig Olav Barlien 

Vi er 3 stykker fra Stjern her i dag, Kåre Arnesen, Hallgeir Humstad og Bård-Einar Grøtte. Vi 

vil fram mot jul ha en toppbemanning på 6 stk. 

 

 Med oss i kontrakten har vi: 

 Grunnarbeider: Hitra bergverk 

 Rivningsarbeider/hulltaking: Håvard Søbstad 

 Stål/smedarbeider: Stjern Stål 

 Taktekking: Mestertak 

 Flis/murarbeider: Ragnar Skånøy 

 Malingsarbeider: Malerfirma Hoøy 

 

Kontraktsum: 24 mill eksl.mva. Anleggsleder: Bård-Einar Grøtte. Prosjektleder: Stig Olav 

Barlien 

 

Stig Olav Barlien 

SIDE 20 

Sistranda skole, Frøya 
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Grunnen beredes for samdriftsfjøs. 27.05.09 

400 kbm betong 

 

-Vi har grunnarbeid med fraukjeller og all betongen, sier prosjektleder Håvard Stjern. – Vi skal 

støype fraukjelleren og alle fundamentene og en kumme hvor melkerobotene skal stå.  Det er 

ca. 400 kbm betong. Dette arbeidet skal være ferdig til sommerferien. 

–Så kommer et firma fra Oslo (BorgenBygg) som skal sette opp selve huset. Deretter skal vi 

inn og støype golv. Driftsbygningen er på 2000 kvm grunnflate og er et samdriftsfjøs med 5 

melkeprodusenter og okser. Anlegget vil være ferdig til neste sommer. 

SIDE 21 

Driftsbygning Osen 
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10.06.09 

Oppgradering av betongstasjonen 

 

Som de fleste sikkert har registrert er vi i ferd med å foreta en oppgradering av vår 

betongstasjon. Bygningsmessige arbeider startet etter påske og vi regner disse arbeidene å 

være ferdig i løpet av august. Taket på eksisterende bygning måtte uansett skiftes. Samtidig 

som selve betongstasjonen har sett sine beste dager. Den er tilbake fra midten av 70-tallet. 

 

Nytt/”pent brukt” blandeverk håper vi kan stå ferdig i løpet av vinteren. Vi vil legge opp til at 

disse arbeidene tilpasses en periode med roligere aktivitet ellers. Endelig valg av løsning vil bli 

tatt i løpet av september. 

 

Vi forventer med denne investeringen å være meget slagkraftig på betongsiden i mange år 

framover. 

 

Åfjord, 11.06.09 

Helge 

 

SIDE 22 

Utbygging betongavdelingen 
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Rikard By er byggeplassansvarlig for oppføringen av enebolig til kunde Rune Ramsø på Monstad. Rikard 

har gjennom en årrekke satt opp mange eneboliger med de beste tilbakemeldinger. Han setter høye krav 

til seg selv og alle rundt seg, men får også fram det beste i andre med glimt i øyet og en god porsjon 

humor. 05.06.09 

Fornøyde kunder 

Mange er de som, gjennom årenes løp, har benyttet varer og tjenester levert av vårt firma. 

Navnet Stjern er for mange synonymt med tillit, stolthet og dyktighet. Gjennom mange år har 

flere hundre små og store kunder både i og utenfor Åfjord kommet med tilbakemeldinger på 

utførte oppdrag, bygningsvarer og håndverkertjenester levert av Stjern eller våre 

underentreprenører. 

Vi har fått både ris og ros, men aller mest ros. Mange nye og gamle kunder kommer innom 

eller kontakter vårt hovedkontor på Monstad i Åfjord eller vårt avdelingskontor i 

Ranheimsveien i Trondheim for å spørre oss om å ta på oss nye oppdrag. 

Lokalt har vi merket en stigende pågang fra nye og gamle kunder. I den forbindelse har 

firmaet Stjern Entreprenør AS funnet det nødvendig å sette inn ekstra resurser på å forbedre 

tjenestene også for lokale kunder på Fosen. 

 
Vi ønsker derfor nå å si: 

Ta kontakt med oss på Monstad og spør oss også om ”små jobber”. Dvs. Mur-, betong- eller 

tømrerarbeid i forbindelse med nybygg eller restaureringer .. 

 

Pr. i dag har vi flere ”små” oppdrag på gang lokalt. Som eksempel kan vi nevne: utbedring av 

vannskade på enebolig, oppføring grunnmur, bygging enebolig og restaurering skifertak.  

 

SIDE 23 

Ingen oppdrag for store, ingen for små  
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Skifte av skifertak på Grøttingen. Arvid Tårnesvik og Kenneth Valleraunet. 10.06.09 

Ved henvendelser fra kunde kan vi tilby følgende: 

 

 Hyggelig behandling og gode pristilbud. 

 Høy faglig kompetanse på: 

> Tegning 

> Beregning 

> Rådgivning 

> Byggesaksbehandling 

> Innkjøp 

> Leveranse 

> Transport 

> Utførelse 

> Kontroll 

> Helse miljø og sikkerhet 

 Gode samarbeidspartnere 

 Pakkeløsning: Få ordnet alt på et sted 

 Gode referanser 

 

Tormod 

SIDE 24 

Ingen oppdrag for store, ingen for små  
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Helge Stjern med sin Austin A30, 1955-modell med 32 hk. 10.06.09 

Ole Stjern kjøpte bilen i 1955. Ole solgte den videre 14. mars 1958 til Paul Morkestrand, som 

brukte den i sin posttjeneste. –Jeg husker bilen fra en episode, forteller Helge, ”vi kjørte oss 

fast i en snøskavvel oppi Kopparnesbakkan!”. Ellers lurer jeg på hvordan far min fikk plass inni 

den, han var jo en kraftig kar. 

SIDE 25 

Helge med ny bil 

Bilen er registrert 12. januar 1955, og har de originale skiltene. 10.06.09 
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HMS/KS og personal 

SIDE 26 

Nye lærlinger 

I løpet av skoleåret 2008-2009 har vi i forbindelse med byggingen av nye Åset skole hatt 

samarbeid med Åfjord vgs. Elever fra skolen har gjennom hele vinteren jevnlig rullert på å 

være utplassert på prosjektet. Vil med dette takke Åfjord vgs. og elevene for godt samarbeid. 

 

I uke 26 tar vi inn 5 av guttene og skriver lærlingkontrakter med dem. Dette dreier seg om 2 

tømrerlærlinger (Idar Jønland og Espen Frønes) og 3 betongfag lærlinger (Andreas Grøtting 

Karlsen, Roy Anders Stjern og Gøran Aune). Selv om vi i tiden framover kan få utfordringer 

med å holde full sysselsetting er det viktig å holde kontinuiteten i rekrutteringen. 

 

Muskel og skjelettplager 

Å jobbe i bygg- og anleggsbransjen kan til tider utsette kroppen for tøffe belastninger i 

forbindelse med ensidig arbeid og tunge løft og lignende. Den nye plan og bygningsloven 

medfører blant annet at kravet til isolering av bygg blir strengere. Dette vil igjen merkes ved 

at, for eksempel, vindusglass blir tyngre. Dette vil naturlig nok medføre en del nye 

byggeplassrutiner.  

 

I forbindelse med at vi ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager blant våre ansatte, har 

undertegnede i samarbeid med verneombudene og bedriftshelsetjenesten, gjennomført en 

kartlegging av en del forskjellige arbeidsopperasjoner som foregår rundt om kring på de 

enkelte byggeplassene. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten vil det bli utarbeidet tiltak som 

er ment å skulle forebygge muskel og skjelettskader i forbindelse med arbeidsoppgaver som er 

ekstra belastende. 

 

 

Tormod Melum 
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HMS/KS og personal 

SIDE 27 

Sommerferie 

Det ser ut til at de fleste ansatte ønsker å ta sommerferie i løpet av uke 29-31. Det vil bli 

stans på de fleste prosjekter i denne perioden, men enkelte av anleggene kommer til å gå 

gjennom hele ferien. Mediahuset på Hitra blir et av anleggene som det kommer til å bli 

aktivitet på i hele sommer. 

 

Ønsker alle god sommer! 

Mvh Tormod Melum 

Fembøringen ”Aafjord” 

Vengbåten ”Mjølner” 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 28 

Da er det straks midtsommer igjen, de stabile sommertemperaturene lar nok en gang vente på 

seg, men vi trøndere er vant til å leve i håpet. 

 

Med en forholdsvis rolig start på året som utgangspunkt, har aktiviteten tatt seg fint opp etter 

påske, og er for så vidt nå på et noenlunde normalt hektisk nivå for årstiden. Vi matcher nok 

heller ikke vårt omsetningsnivå i fra i fjor, men ser at svikten i markedet har vært langt tøffere 

i ”sentrale strøk” enn hos oss. Selv om aktiviteten har tatt seg fint opp de siste ukene, blir det 

fortsatt spennende å se utviklingen igjennom sommeren og spesielt utover høsten. 

 

Vår spesialisering inn mot hyttemarkedet ”Fosen-Hytta”, har også etter forholdsvis forsiktig 

avslutning av 2008 kommet godt i gang i år. Og har for tiden flere prosjekter under oppføring, 

samtidig som det er en god del på tegnebrettet. 

 

Til tross for at vi ikke kan si at ”finanskrisen” helt har sluppet taket, (selv om det hevdes at 

den inn til videre er avlyst, i hvertfall her i Åfjord) ser vi positivt på de nærmeste månedene og 

satser nok en gang på en hektisk sommer, med stor aktivitet på alle fronter. Mener vi stiller 

godt forberedt, og vil som tidligere gjøre vårt ytterste for å opprettholde 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 09.06.09 

Joar Harsvik   

 

Ann Doris Stjern regner trelast på Bygger´n. 03.06.09 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 29 

Selv om temperaturene ikke indikerer det, har det endelig blitt sommer, og mange lengter nok 

etter varme og en velfortjent ferie. 

 

Vi har hatt full aktivitet gjennom 1. halvår, skadestatistikk og fravær er lavere en målsettingen, 

og det er kjempebra. Men den mye omtalte finanskrisen er ikke over, og ordrereservene 

krymper. Riktig nok har vi fått bekreftet at vi får bygging av det nye storbilverkstedet i Åfjord, 

men det er usikkerhet rundt når det blir oppstart.  Sannsynligvis blir det tidlig i høst. Det 

samme gjelder prosjektet på Hegra som vi skrev om i forrige utgave. Prosjektet er redusert i 

omfang og vi venter avklaring rundt ferien om det blir realisert. Det positive med 

ordresituasjonen er at omfanget med oppdrag i nærområdet har økt de siste månedene. 

 

Det leveres opptil flere tilbud hver uke, men vi er ikke alene om å delta i disse 

tilbudskonkurransene, samtidig er det mye av det vi regner på som ikke realiseres. 

Sannsynligvis går vi en tøff høst og vinter i møte, men vi er optimistisk og tror at vi skal komme 

oss gjennom denne tiden uten permitteringer. 

 

Til slutt vil jeg ønske alle en fin og velfortjent sommerferie, men før vi tar ferie så vil jeg 

oppfordre ansatte til å  komme på årets sommerfest lørdag 27. juni. 

 

God sommer! 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


