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SIDE 1 

ÅRGANG 6 NUMMER 1 

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). 

Utvidelse hotell, ny kino og kultursal, m.m. 
Bygget (6500 kvm) inneholder utvidelse av Ørland Kysthotell med 19 
rom inludert 2 suiter. I tillegg 8 store leiligheter, kulturskole (blackbox, 
øvingsrom, opptaksrom, utstillingsrom, møterom, galleri), nytt biblio-
tek, kinosal, vrimleareal og kultursal (garderober, NRK, verksted). Fasa-
demessig blir det glass, aluminium, lektepanel og skifer. Prislapp 65 
mill. eks. mva. 

John Arne Jønland og anleggsleder Sten Staven. 05.03.08 

Erik By Og John Kåre Eggen. 12.03.08 
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Kulturhus Brekstad 

SIDE 2 

Ferdig med betongen til påske 
-Vi blir ferdig med all betongen til påske, sier anleggsleder John Kåre Eggen. Med unntak av kulvert ned 
til politietaten, som byggherren ønsker å utsette lengst mulig med tanke på tilgangen til arresten. Denne 
delen blir påbegynt i april. På tømmmer /snekker er vi i gang med ytterveggen. Vi skulle montert lettak 
over leilighetene i går, men sterk vind satte en stopper for dette. Lettak er ferdig elementer med isola-
sjon og et lag tekking. Etter påske starter vi stålarbeidene i kino- og kultursal. Kinosalen med 135 plasser 
vil formelig henge i takstolene – en spesiell jobb med stålmontasje og prefab betong. Årsaken til konst-
ruksjonen er å få bedre plass i biblioteket under kinosalen uten søyler. 

Leiligheter i plan 3 med eksisterende hotell i bakgrunnen. 12.03.08 

Golvstøyp til kultursal med trappsjakt til plan 2. Nedkjøring til parkeringskjeller. 12.03.08 
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Kulturhus Brekstad 

Bygget er på 6500 kvm og det blir kino, kultursal, hotell og leiligheter. 12.03.08 

Fasader i glass og aluminium 
Murer og malere er kommet i gang, arbeidene med glass og aluminium i fasaden påbegynnes like etter 
påske. Vi starter med L-delen hvor det er hotell, kulturskole og leiligheter. Vi prioriterer dette først med 
tanke på tett bygg da dette har de fleste rom. Dette for at tekniske fag raskt kommer inn. Deretter kul-
tursal, bibliotek og kino. Vi jobber med framdriftsplana og satser på tett bygg i mai. Stjern Entreprenør 
As sine arbeider er planlagt ferdigstilt ved nyttår 2008/09. 

Det blir møterom og utstillingsrom i 1.etg. hotellrom i 2. etg. og leiligheter i 3. etg. 12.03.08 

SIDE 3 
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Øytun omsorgsboliger, Hitra 

John Arne Jønland og anleggsleder Sten Staven. 05.03.08 

05.03.08 

SIDE 4 

Godt an på framdriftsplana! 
 
Bordkledning og tak på hus A er så langt ferdig, men må kompletteres når svalganger er på plass, sier 
anleggsleder Sten Staven. Siden sist er restaureringa av personalbasen gjennomført. Vi har nå tett bygg 
B. Vi startet snekkering på dette like etter jul. Vi har gjort oss ferdig med alle bære-konstruksjoner på 
betongen på B og D. Av betongarbeid gjenstår kun noen fundamenter for balkonger og svalganger, samt 
betongdekke på svalgangene. 
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Øytun omsorgsboliger, Hitra 

SIDE 5 

Vi skal montere takstoler på hus D i neste uke. Pågående arbeider nå er plating innvendig på bygg A, 
standerverk, rominndeling på hus B og yttervegger på hus D. Anlegget skal være ferdig i oktober i år. 
-Vi ligger godt an på fremdriftsplana! Det er et puslespill som skal gå opp best mulig. Levering av 
materaler skjer via Byggern Hitra, utenom takstoler som kommer fra Monstad. Mannskapet er det 
samme som tidligere med en polsk medarbeider i tillegg. Vi har vært rimelig heldig med værforholdene i 
forhold til at vi er midtvinters. Vi arbeider 10 timers dager og reiser hjem torsdagene. Det er fleksibelt å 
reise med båten utover, sier Sten Staven. 

Fylling av fundament for svalganger. Påbegynt barnebolig til høyre. Her skal vi etter hvert 
montere takstoler. 05.03.08 

05.03.08 
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Stokkøy utbygging 

SIDE 6 

Vi arbeider på 3 hytter parallelt 
To hytter er fiks ferdige, en blir ferdig til påske, en til midten i april og de tre på toppen i første 
halvdel på juni, forteller anleggsleder Arne Petter Selnes. To er i arbeid utvendig på ei hytte og 
to innvendig på ei annen. Jeg går foran de andre med bjelkelag og bindingsverk. Vi arbeider 
tre hytter parallelt og det fungerer godt! 

03.03.08 

Kim Bjarne Fageraunet, Vegard Sandhals, Arne Petter Selnes, Svein Magne Aune og 
Stig Andre Grøtting 
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Stokkøy utbygging 

Med stålbelker kan det være lengre avstand mellom pilarene. Terasser i hver ende kommer i 
tillegg. Lengden på denne er 17,05 m + 2 x 2,7 m terasse. 3 soverom, bad/toalett og stue /
kjøkken. 03.03.08 

I utgangspunktet er hyttene like å se til, men det er ulike løsninger innvendig. I lengde er de 
gjennomsnittlig på 12-13 meter – den største på 17 m. Bredden er fra 4,20 m – 4,80 m. Det 
er også planlagt hytter i området med 2 etasjer. Stue /kjøkken og terasse i 2. Etg. – baderom 
og soverom nede. 

Taket er selvbærende stålplater, 10 cm tungisolasjon, duk, 5 cm plater og torv. Veggene er 4 
toms bindingsverk, asfaltplater og liggende kledning av malmfuru. Bjørkfiner innvendig. Det 
legges vekt på å bevare mest mulig av vegetasjonen i området. Tomtene er selveiertomter. 

SIDE 7 
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Hjelseng Terasse, Stjørdal 

SIDE 8 

Byggherre Hjelseng Eiendom AS 
 
Er ett terrassebygg med totalt 29 leil fordelt over 3.etg + parkeringskjeller. Det fundamenteres på fjell 
med plasstøpt dekke over parkeringskjeller, hulldekker videre opp med plasstøpte veggskiver i 
leilighetskille. Bygget har 3 heiser og 3 trappeløp. Det er utstrakt bruk av glass, stein i fasade og 
rekkverk. 
 
Stjern Entreprenør AS har dette prosjektet som Generalentreprise, der vi har fått tiltransportert tekniske 
fag og grunnarbeid. Henholdsvis Baco AS og Br Bjekli AS. 
 
Vi er i dag 10 mann fra Stjern Entreprenør som er i gang med betongarbeidene som startet nå i mnd 
skiftet febr/mars. Tømmer/snekker er planlagt påbegynt medio juni, og prosjektet skal ferdigstilles 
overleveres mars 09. Kontraktsum kr 51.500.000,- eks. mva. 

10.03.08 
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Rune Aune har 20 år i firmaet 

SIDE 9 

Liker utfordringer 
Rune Aune startet i firmaet 13. juni 1988. -Første jobben var Rema 1000 på Tiller med Kåre Asbjørn Bye 
som sjef, sier Rune. Deretter på Malvik vid. skole med bla. Jonas Strømsli. Startet som kranfører og ble 
etter hvert bas og videre anleggsleder og det største anlegget jeg har vært leder for er Rena Leir. 
Koordinering av mange underentreprenører og fremdrift på prosjektet var mine hovedoppgaver her. 

Andre spesielle anlegg har vært Trøndelag Teater hvor det var synlig betong innvendig, Pirbadet og 
Ladehammern Renseanlegg var også en spennende jobber. Fosenhallen pga store dimensjoner. 

Jeg har en interessant jobb med mange utfordringer! Ingen anlegg er like. Blir kjent med mange 
personer og det er et godt arbeidsmiljø. I løpet av mine tyve år i firmaet har jeg jobbet i Åfjord  litt over 
et år – ellers borte på anlegg. Det er blitt en livsstil. Hjemme har kona styrt heimen og ungene – ære 
være hun for det! Hun har gjort en kjempe jobb! 

Rune Aune. 10.03.08 
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Tørrdokk Nærøysund 

SIDE 10 

Ferdig til påske 
Vi startet på fundamenter til de fire sideskolene i slutten av januar, forteller anleggsleder Alf 
Einar Vingen, og støyper de to siste i dag. Ei trapp skal opp + en støyp rundt noen rører for 
tømming av sumpen. Plana er å ta i bruk dokka i løpet av juni i år. Vi har holdt på her rundt et 
år og er ferdig til påske. På det meste har vi vært oppe i 8 mann. Det er sprengt ut foran 
porten og gravd ut masser (firma Johs. J. Syltern AS). Det mest krevende med anlegget har 
vært sideskolene og terskelen, sier Alf Einar Vingen. Det var mye arbeid med muren rundt hele 
dokka. 

Tørrdokka i Nærøysund er 100 x 28 meter. 25 m portåpning. 10.03.08 

Alf Einar Vingen (første periode i 1980 – og senere 1988, til sammen 26 år i firmaet), 
Steinar Finseth begynte i 1987, først på saga, Stig Humstad (siden 2002),  
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SIDE 11 

Kantine Hitra vid. skole 

Riving av forskaling. John A. Klungervik, Per Haugsnes og Odd Berdal. Per og Odd har 
samarbeidet på ulike bygg gjennom de siste fire årene. 05.03.08 

Odd og Per har kampert i lag de siste årene 
 
Det er et nybygg som bygges i lag med resten av bygningsmassen, forteller Odd Berdal. Det er 
250 kvm og noe komplisert sammenbygging på tak. Ellers en grei jobb – passelig stor for oss! 

Betongen er ferdig så nær som golvet. Innredningen blir kantinerom, garderober, kjøkken, etc. 
og sammenbygging med eksisterende bygg på tre sider. 

Fasademessig vil det bli mye glass. Vi startet opp for 14 dager siden og skal være ferdig til 
ferien. Fra jul og frem til vi startet her var vi med på arbeider ved Øytun omsorgsboliger. 

Per Haugsnes startet hos Stjern i 1976 med bygging av helsesenteret i Bjugn som et av de 
første oppdragene. Etter noen års arbeid tok han over gården, men begynte igjen for ni år 
siden. 

I størrelse er det nok Rena leir som har vært det største anlegget vi har vært med på. Det var 
store dimensjoner på fundamenter og søyler. Når man er med fra grunnen så får du med deg 
det meste! Sier Odd. Vektern i Trondheim var også spesiell med buede vegger. 
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Adm.bygg Kynningsrud, Heimdal 

Richard By, Per helge Ørsjødal og Edvard Heir 

Snekkerarbeidet i full gang 
 
Dette blir administrasjonsbygg for firmaet Kynningsrud, forteller anleggsleder Richard By. Vi 
startet med snekkeringa for 14 dager siden. Det er 275 kvm grunnflate, 2 plan + hems. Det 
skal være ferdig til ferien – overlevering i august. Nå holder vi på med bindingsverk, deretter 
blir det gipsplater. Takstolene settes opp etter påske. Prosjektleder er Stig Olav Barlien. 

SIDE 12 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

SIDE 13 

Fritidsbolig Ratvika 

03.03.08 

Snart klar til innflytting 

 
Boligen skal være ferdig til påske – listverk og innredningsarbeider gjenstår, forteller Ketil Mørreaunet. 
Gelender og trapp til 2.etg. skal settes opp hvor det blir 4 soverom og loftstue. Pr. 03.03.08 foregår 
snekker-, malings- og elektrikerarbeid. Også rørlegger er i gang. Grunnflate på huset er 60 kvm.  

Gjennomgående isolert ovnsrør i 2.etg. 03.03.08 
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SIDE 14 

Ketil har håndlaget takåsene i stue, gang og kjøkken.  

Fritidsboliger Ratvika 

Ketil Mørreaunet. Frode Olsen og Ernst Hårstad (Nortek Elektro AS). 03.03.08 
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Ombygging bolig, Åfjord 

Odd Erik Murvold ved nytt inngangsparti. 11.03.08 

SIDE 15 

Ombygging bolig Ingolf Bueng 
 
Vi har forlenget yttervegg hvor det tidligere var trapp /inngang, sier Arve Staven. Dette har 
gitt plass til vaskerom og et større bad enn tidligere. Videre bad i 2. etg. og nytt 
inngangsparti. Arbeidet startet før jul og skal være ferdig rundt påske. 

Nytt bad hvor det tidligere var gang 
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HMS/KS og personal 

SIDE 16 

Det har også i denne perioden vært utplassert en del elever rundt på våre prosjekter, så jeg vil 
atter en gang få rette en stor takk til disse for deres innsats. 
 
Vi har også søkt etter tømrere og betongarbeidere den siste tiden, å vi har så langt ansatt tre 
nye medarbeidere. Disse er Lars Haugrønning som startet 3.mars på Hjellseng terrasse, Odd 
Einar Nordvik som starter 1.april og Jan Arve Børstad som starter 25.mars på Hjellseng terras-
se. Ønsker disse velkommen med på laget. 
 
Det ble fra 01.01.08 innført en ny forskrift om at alle som er inne på byggeplasser skulle være 
utstyrt med id-kort. Vi er nå i full gang med å få ordnet dette, så jeg håper at vi kan ha disse 
på plass i løpet av april. 
 
Kan ellers nevne at vi i 2007 hadde vi en nedgang i sykefraværet til 3,82% fra 6,86% i 2006, 
dette er bra, og håper at vi kan fortsette den samme trenden i 2008. 
 
Ønsker alle en god påskeferie! 
 
Per Hårstad 

 

 

 

 

 
 
 

Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 17 

Påska er like rund hjørnet og vi har lagt nok en ”vinter” bak oss. Vi registrerer en grei start på 
året med for årstiden brukbar aktivitet. Selv om været så langt i år har vært varierende som 
vanlig, har kanskje forhold med lite snø bidratt til dette. 
 
Vi har brukt vinteren til en gjennomgang av vårt produktspekter og våre satsingsområder. 
Som ett resultat av dette har vi bestemt oss for å delta i Byggern’s satsing på kjøkken og bad. 
Har så lang fått på plass en begrenset utstilling samt en del brosjyremateriell, men det arbei-
des med bedre løsninger. Vi lagerfører pr. i dag ett begrenset utvalg baderoms-innredninger 
og dusjkabinett samt en del tilbehør til baderom. Kjøkken tegnes etter kundens ønsker og le-
veres på kort tid fra sentrallager. Så er det noen som går med planer om å investere i kjøkken 
og/eller bad så kan dere ta kontakt med Rune på tlf. 72530623 eller ta en tur innom for å se 
hva vi kan tilby. 
 
I tillegg har vi i løpet av vinteren utvidet arbeidstokken med en ny butikkmedarbeider, og øns-
ker Ann Doris Stjern velkommen til oss.  Vil også nevne at vi fra og med 31.03. utvider våre 
åpningstider til følgende: mandag – fredag  0730 – 1700, lørdag 0900 - 1400. 
 
Når det gjelder leveringsdyktighet, noe som var ett hett tema på samme tid fjor. Er nok våre 
leverandører mer i takt med etterspørselen nå enn  tilfellet var da. Leveringstider på bestil-
lingsvarer er ”normale” for årstiden. Vårt lager av trelast og byggevarer tilpasses en økende 
aktivitet utover våren. Og det er ikke varslet noen ekstreme prisstigninger på verken trelast 
eller byggevarer. 
 
Føler derfor at vi har brukt vinteren godt i forberedelsene til årets sesong, så vi bretter nok en 
gang opp ermene, og ser frem til aktive måneder i samarbeid med gamle og nye kunder. Øns-
ker med dette alle kunder og ansatte en god påske! 
 
Åfjord 11.03.08 
Joar Harsvik 

Nytt kjøkken? Ann Doris Stjern har mange gode forslag til deg! Se www.byggern.no 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 18 

Lysere tider! 
 
Vi går lysere tider i møte på flere måter. Etter 2 dårlige år ble 2007 ett godt år med full 
sysselsetting, ingen alvorlige ulykker og et fint økonomisk resultat. Spesielt hyggelig var tallene 
for betongavdelingen som hadde et rekord år. 

Vi håper vi kan fortsette trenden fra 2007 og spesielt med et sykefravær som var under 4%. 
Det er i tråd med målsettingen og lavere enn bransjen for øvrig, kjempebra! Vi tar dette som et 
tegn på at vi har et bra arbeidsmiljø og at folk trives. 

Vi er godt i gang med 2008 og ordresituasjonen er god. Etter å ha fått bekreftet at vi får 
byggingen av Nye Åset skole, er mye av 2008 fylt opp. I tillegg strekker flere prosjekter seg inn 
i 2009. Ordre reserven pr. 01.mars er om lag 200 millioner. 

Det er artigere å holde på med det vi gjør når vi får positive tilbakemeldinger fra omgivelsene. 
Å få oppleve at tidligere byggherrer tar kontakt for å be oss om å være med på nye oppdrag, er 
hyggelig. At vi ferdigstiller prosjekter til rett tid og til avtalt kvalitet er viktig, men like viktig er 
det at byggherrer er fornøyd med oss. Det inkluderer også måten vi håndterer ting på 
underveis, rett og slett hvordan vi ”oppfører oss” i byggeprosessen. Dette er vi rimelig flink til 
og det er noe av grunnen til at vi har den ordrereserven vi har i dag. Men vi kan alltid bli bedre! 

Med det vil jeg ønske alle ansatte en fin vår, og be Dere om å fortsett med å skaff oss fornøyde 
byggherrer. 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


