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Transport og lager 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 7 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). 

25 000 artikler 

Transportavdelingen disponerer rundt 25 000 artikler, stillaser, 

maskiner, forskalingsutstyr, brakker (bla. boligbrakker) containere, 4 

tårnkraner, 2 mobilkraner, 2 lastebiler, pickuper, trucker, traktorer, 

verktøy og utstyr. 

 

Lars Asle Larsen er leder for transport /lager, som ble egen avdeling fra 

2008. –Jeg har ansvar for at alt utstyr er i orden når det går ut til 

anleggene samt fakturering av utstyr som leies ut. Dette går både opp 

mot private, mindre firma og oss selv. 

Videre innkjøp av arbeidsklær, vernesko og verneutstyr, verktøy, 

maskiner, etc. Oversikten over materiallager føres på PC, og vi mottar 

bestillinger fra anleggene pr. tlf og e-post. 

 

Anleggslederne henter dette etter avtale. 35 personer har en komplett 

elektrisk verktøypakke, resten en mindre pakke. 

-Jeg opplever et godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppdrag, sier Lars 

Asle. 

Ole Magne By har lasting /lossing av kjøretøy, har oversikt over utstyr 

både ute og inne pluss reparasjon og service av større utstyr sammen 

med Kurt Fiksdal. Kurt er verksmester, og har kontroll og reparasjon av 

alt utstyr som kommer inn fra anleggene, før det går ut igjen. Kurt tar 

også reparasjoner og service på utstyr for eksterne kunder. 

Ole Magne By og Helge Stjern. 10.03.09 
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Transport og lager 

SIDE 2 

Av de siste tilskuddene på materialfronten er ny tårnkran som for øyeblikket befinner seg i 

Meråker. I løpet av måneden kommer ny lastebil. 

Sjåfører er Kai Ugedal (vært her i over 20 år) og Tom Sørlie. Foruten transport til/fra anlegg 

har de faste transportoppdrag for Byggern (3 dager i uka). Dessuten takstolkjøring for 

Precutavd. 

Lars Asle Larsen, Tom Didrik Sørlie, Kai Ugedal, Ole Magne By, Kurt Fiksdal og Magne Strand. 

10.03.09 

Lars Asle med transportplan for sjåførene. 10.03.09 
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Transport og lager 

SIDE 3 

Magne Strand er en av veteranene i firmaet. Han begynte i firmaet i 1972. –Han er en guru for 

oss, sier Lars Asle, og en god støttespiller i det meste. Han vet for eksempel hvor 

kabler, kummer, rørgater er på tomta her. Står vi fast bruker vi han som oppslagsverk. 

Magne Strand. 10.03.09 

Lars Asle med anleggsklær i flere varianter etter dame /herre, årstid, etc. 
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Ørland Kultursenter 

SIDE 4 

Ørland Kultursenter åpnet 14.februar 2009 

Det ble en meget hektisk periode før åpningen av kulturhuset 14. februar i år. Men vi kom i mål med det 

som skulle ferdigstilles og åpningsfesten ble et kjempefint arrangement hvor alle parter var fornøyde. Vi 

har nå trappet ned bemanningen til 7 mann. Innvendig er det noe tilleggsarbeider samt utsjekking av 

punkter anmerket på ferdigbefaringene som pågår. 

 

 

14.02.09 

Arvid Forfot og John Kåre Eggen overrekker blomster til ordfører Hallgeir Grøntvedt 
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Ørland Kultursenter 

SIDE 5 

Utvendig holder vi på å komplettere fasadene. Det som står igjen av arbeider fremover er bygging av 

130 m2 tredekke i japansk hage, 520 m2 tredekke og scene på bryggeplassen og bygging av kaifront 

med gangbane til  gjestehavna. Videre skal utenomhusarbeidene utføres når våren kommer og tæla i 

grunn har takket for seg. Da blir det steinlegging, asfaltering, beplanting, belysning og montering av 

skilt. Alt dette utføres av Ulriksen AS. Sluttoppgjøret for arbeidene er nå i gang. Dette blir en omfattende 

jobb da det har vært mange endringer og tillegg i løpet av de snart 2 årene vi har bygget kulturhus, 

leiligheter og hotell her på Brekstad. 

 

John Kåre Eggen 

14.02.09 

04.03.09 
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Åset skole 

10.03.09. Nå pågår isolering av yttervegger. Aluminiumsfasaden kommer i uke 12.  

Status pr. mars 2009   
 

Da har vi nådd en ny milepel, - ”tett bygg” til medio mars. Taket er tett og de fleste vinduer er satt inn. 

Framover vil vi konsentrere oss om utvendige fasader og innvendige arbeider. Vi har hatt en grei 

arbeidsvinter og går nå ei fin årstid i møte.  

SIDE 6 

Siste vinduer kommer i uke 13, forteller anleggsleder Ole Petter Moan. 10.03.09 
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For øvrig må vi berømme samarbeidet med de tekniske entreprenørene. Vi har koordineringsansvar for 

hele prosjektet og dette samarbeidet har gått veldig bra. Også samarbeidet med byggeleder og 

byggherre fungerer greit. Vi ligger godt i rute for ferdigstillelse i november 2009.  

Åfjord, 13.03.09, 

Helge 

SIDE 7 

10.03.09. 11 mann i virksomhet. Utvendig kommer liggende og stående kledning. 

Åset skole 

Åpent rom med amfi og resepsjon. Lærerrom, kontor, bibliotek og grupperom i 2. etg. 

Musikkrom i sokkelen under lærerarealet. Alle klasserom blir på motsatt side fra vegen. 

10.03.09.  
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Overlevering i april 2009 

Da er vi inne i sluttspurten på dette prosjektet. Det er hektisk aktivitet med parkettlegging, kjøkken-

montasje, utstyrsmontasje, dørinnsetting, og belistning. Vi skal overlevere leilighetene 17.04.09.  Det 

har vært en fin tone og "ståpåvilje" i prosjektet og karan har gjort en god jobb. 

 

Øyvind Trettøy, prosjektleder 

SIDE 8 

03.03.09 

Hjelseng Terrasse Stjørdal 

03-03-09 
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Hjelseng Terrasse Stjørdal 

SIDE 9 

-Jeg synes det er fine planløsninger, sier byggherre Ola Hjelseng. Det er 29 leiligheter av ulik størrelse 

(62—195 kvm). Den største gikk for 6,85 mill. og er foreløpig den dyreste leiligheten på Stjørdal. Da får 

man 3 parkeringsplasser i parkeringskjelleren, stor terasse, takterasse, 2 bad og full pakke.  

 

-Beliggenheten gjør at vi har prioritert store terasser (opptil 55 kvm). Jeg opplever stor interesse for 

feltet og området. Håvard Eide har vært arkitekt for prosjektet. 

Byggherre Ola Hjelseng. 03.03.09 

Byggherre Ola Hjelseng. 03.03.09 
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Hjelseng Terrasse Stjørdal 

SIDE 10 

-Ved ferdigstillelse i april vil minimum 20 leiligheter være solgt, sier Ola Hjelseng.  -Jeg er meget fornøyd 

med entreprenøren og skryter uhemmet av Stjern Entreprenør! Det er en kvalitetssikring å holde seg 

inne med de guttene! De er opptatt av å gjøre en skikkelig jobb og har kommet med positive innspill 

underveis.  

 

> Hjelseng.no 

> Film på TV-adressa med innslag fra Hjelseng Terasse 

Snekkerbas Bård Grøtte. 03.03.09 

03.03.09 

http://www.hjelseng.no/
http://www.adressa.no/tv/?id=9429
http://www.adressa.no/tv/?id=9429
http://www.adressa.no/tv/?id=9429
http://www.adressa.no/tv/?id=9429
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Meråker Dagsenter 

Anleggsleder Rune Aune. 03.03.09 

overskrift 

 

tekst 

SIDE 11 

Vi har fått i oppdrag fra Meråker kommune på oppføring av nytt dagsenter med sykehjemsplasser i 

Meråker. Kontraktsum kr 12.500.000,- eks mva. Bygget skal oppføres mellom eksisterende sykehjem, 

aldershjem og kobles sammen med disse. Bygget består av en U etg, 1.og 2. etg, fundamentert på 

ringmur med vertikalbæring av stålsøyler og plasstøpte betongvegger mellom leilighetene, plasstøpt 

heissjakt. Prefab hulldekker i etasjeskillene. Utvendig kledning brannimpr stående dobbeltfals. Vi er i dag 

6 mann fra Stjern Entreprenør på prosjektet. Byggetid Feb 09 - Okt 09. 

 

Øyvind Trettøy Prosjektleder 

Lars Andre Stjern, Christian Valleraunet og Odd Arne Aune. 03.03.09 
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Selve kraftstasjonen er oppført i leca. 02.03.09 

SIDE 12 

Ferdigstøypt dam 

Vi har støypt siste del av dammen, sier prosjektleder Håvard Stjern. Vi flyttet elva frem og 

tilbake 3 ganger for å få til siste støypinga. I kombinasjon med at vi var heldige med været 

gikk dette bra. Vi unngikk dermed problemer i forbindelse med vårflommen og tilhørende 

utsettelser. Da hadde de eventuelt ikke fått til å starte kraftstasjonen før til høsten.  

Gravbrøtfoss kraftverk, Snåsa 

Erik By og Steinar Finseth. 02.03.09 
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SIDE 13 

Det som gjenstår er bla. dører, vinduer og understøyp til trafoer og turbiner i kraftstasjonen.  

Dessuten en del gravemaskinarbeid og plastring av stein langs elva. 

 

Hans Humstad, Odd Arild Stjern, Kåre Arnesen, Alexander Blengsli, Steinar Finseth, Trond Olav 

Syrstad og Erik By (anleggsleder) arbeider ved dette anlegget pr. 02.03.09. Anlegget skal 

være ferdig til helga 17.mai 2009. To mann ville være her frem til da. Start var juni 2008. 

Gravbrøtfoss kraftverk, Snåsa 

Turbinrommet. 02.03.09 

Hans Humstad, Kåre Arnesen og Trond Olav Syrstad (fra Hølonda) på demningen hvor det på 

bildet (pr. 02.03.09) er støypt 12 m (100 kbm) og 9 m gjenstår. 
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SIDE 14 

Odd Arild Stjern er forskalingssnekker og startet på i firmaet på nyåret etter et opphold på 3 

år. Han har vært med på anlegg som for eksempel Åfjord Helsesenter (startet her som 

lærling), Høvringen renseanlegg, Zion sykehjem (Trondheim), Elvebredden boliger (Steinkjer) 

og Rica Hell Hotel (Stjørdal). 

-Jeg trives godt og liker ordningen med at vi opparbeider en fridag i uka! sier Odd Arild. 

Gravbrøtfoss kraftverk, Snåsa 

Odd Arild Stjern. 02.03.09 

Erik By (anleggsleder) og Odd arild Stjern. 02.03.09 
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Nord-Fosen Pukkverk 

SIDE 15 

Ferdigstilt knusverk 

-Vi ferdigstilte knusverket i slutten av februar 2009, sier Håvard Stjern (prosjektleder). -Det 

var en utfordrende jobb i forbindelse med høyde, men det gikk fint. Det gikk med rundt 800 

kbm betong kjørt fra Åfjord. Den knuste steinen brukes av bl.a. oss til å lage betong av. 

Hovedmengden brukes offshore. All utskiping skjer sjøvegen. 

10.03.09 

10.03.09 
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Fra venstre: Sten Roger Søbstad (innleid), Håvard Søbstad (innleid), Eivind Mørreaunet, Sten 

Staven, Waldemar Kuzmicz, Therese Fjeldvær, Robert Juszczuk, Stig Humstad, Per Haugsnes, 

Thomas Mandal, Sebastian Ligeza, John Arvid Klungervik og Odd Berdal. 04.03.09 

Ferdig med betongen 

-Vi er nå stort sett ferdig med betongen, bare et par påstøp gjenstår, sier anleggsleder Sten 

Staven. -Det jobbes nå med limtre, stenderverk og taksperrer. Vi er så godt som ferdig med 

limtremontasjen og ytterveggene. 2.etg. har limtrekonstruksjon, stenderverk og Ranti-bjelker 

som er levert av Optimera som precut.  

SIDE 16 

Mediahuset Hitra 

04.03.09 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

Anleggsleder Sten Staven. 04.03.09 

Fasademessig vil bygget bestå av glass og aluminium, royalimpregnert brun, stående bord-

kledning og takstein. Grunnflata er ca 2000 kvm, men 2.etg. ikke fullt utbygd. Men ubebygd 

del er klargjort for påbygg. Fremdriftsmessig er vi på plana. Oppstart var i september 2008 og 

bygget skal være ferdig i september 2009. Byggherre er Mediahuset Hitra-Frøya. I 1.etg. blir 

det møbelbutikk, Fokus Bank, nærmiljøsenter med stor sal/kjøkken. I 2.etg. får lokalavisa 

Hitra-Frøya tilhold sammen med Hitra Grafiske, samt en del som enda ikke er utleid. 

Prosjektleder er Stig Olav Barlien. 

SIDE 17 

Mediahuset Hitra 

04.03.09 
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SUB-hus. 06.03.09 

SUB-hus og 2 hytter under bygging 

 

-Vi er ferdig med betongen på SUB-husene, sier anleggsleder Arne Petter Selnes, og holder på 

med treverket. Vi skal montere glass i løpet av neste uke. 4 enheter skal leies ut i påska, og 

resten skal være ferdig til 1.mai 2009. Vi føler at vi har det under kontroll. 

SIDE 18 

Stokkøy utbygging 

Kvitt: Hytter som er bygd tidligere, Rødt: Hytter bygd av oss, Blått: Hytter under bygging av 

oss 
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Resepsjonsdel. 06.03.09 

Betongen innvendig skal være som den er i grå farge (impregneres/støvbindes), veggene skal 

kles, og det skal legges tregolv i noen enheter. Veggene skal isoleres. Foran enhetene blir det 

utbygd en gjennomsiktig fasade. 

 

Totalt antall er 13 enheter.  Resepsjon /kafeteria/kjøkken/kontor i den ene enden og møterom 

i andre enden. –Dette blir tøft når det blir ferdig! sier byggherre Roar Svenning. 

SIDE 19 

Stokkøy utbygging 

Vegard Sandhals, Henrik Amundal, Kim Bjarne Fageraunet, Stig Andre Grøtting, Svein Magne 

Aune , Kenneth Valleraunet. Foran: Arne P. Selnes. 06.03.09 
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Bak leilighetene hvor det blir VVS, lager, etc. 06.03.09 

Roan Maskin AS har utomhusarbeider med tilfylling av masse og legging av jordlag/tilsåing på 

taket. Kupler på taket gir gjennomlys ned til hver boenhet. Det skal beplantes både rundt 

anlegget og på taket. Arkitekt er Pir2 både på SUB-hus og hytter. 

 

Parallelt arbeider vi med 2 hytter, bl.a. anneks til Anne B. Ragde. Den andre er til utleie. Vi har 

fått prisforespørsel på ytterligere 2 hytter. 

SIDE 20 

Stokkøy utbygging 

06.03.09 
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SIDE 21 

16.03.09 

Harald Rånes bygger vengbåt i båtbyggeriet til Stjern 

 

Den 36 fot store båten er nå snart ferdig. Han startet arbeidet i fjor sommer og har siden da brukt de 

fleste kveldene i uka på dette prosjektet. 

-Start opp før du ombestemmer deg! var beskjeden fra Helge Stjern da Harald spurte om å få bruke 

båtbyggeriet. Nå gjenstår bla. smøring, maling og rigging før båten skal sjøsettes i mai 2009. 

Bygger vengbåt 

06.02.09 
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HMS/KS og personal 

SIDE 22 

Som annonsert i desember utgaven av Stjern Avisa skal jeg presentere meg i dette nummeret 

av avisa. Jeg startet arbeidslivet som snekker i Systembygg AS. Der var jeg i 12 år. Etter dette 

arbeidet jeg 6 år med salg av byggevarer for Stjern. Så arbeidet jeg 3 år på Åfjord vgs. og 3 

år for Åfjord Næringsforening. Ellers er jeg godt gift og har tre barn. I fritiden er jeg opptatt 

med Gründerklekkeri, fotball og handball. 

Når jeg nå får muligheten til å komme tilbake til bygge og anleggsbransjen, som personalleder 

ved Stjern Entreprenør AS, er det kanskje greit med fartstid på litt forskjellige områder. Hvem 

vet? Det vil snart vise seg.  

I tillegg til personalleder jobben har jeg også ansvaret for HMS og KS. En av mine første 

oppgaver er hovedrevisjon av HMS- og KS- rutiner. Dvs. bl.a. at vi i disse dager er i 

forhandlinger om ny leverandør av bedriftshelsetjenester.  

Som en annen del av stillingen jeg er ansatt i, holder jeg på med å regne priser på 

”småjobber” lokalt i Åfjord. Dette dreier seg om alt fra skifting av punkterte glassruter til 

grunnmurer, tilbygg og lignende. Håper dette kan bli et positivt tilskudd til aktiviteten i Stjern 

Entreprenør AS. 

Har så langt et meget positivt inntrykk av ledelse og ansatte i bedriften og gleder meg til 

fortsettelsen. Vil med dette også ønske nye og ”gamle” kunder som ønsker å få utført små 

eller store oppdrag velkommen til en samtale og et godt pristilbud. 

 

06.03.09, 

Tormod 

 

 

Tormod Melum 

 Oppdatert om bedriftshelsetjeneste 

http://www.stjern.no/nytt/2009/mars_09/bedriftshelsetjeneste.pdf
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Stjern Bygg AS 

SIDE 23 

Snøen er i ferd med å forsvinne, tippeligaen har startet, det går heldigvis mot vår. 

Vi har nok hatt en roligere start på dette året enn det som har vært tilfelle de to siste årene. 

Men ser man litt lengre tilbake i tid er nok årets første måneder tradisjonelt de med lavest 

aktivitet. Så vi er kanskje tilbake mot et mer normalt aktivitetsnivå for årstiden nå, selv om vi 

gjerne skulle ha hatt en litt sprekere start på året. 

 

I motsetning til mange av våre konkurrenter har vi klart å komme oss igjennom vinteren uten 

permitteringer, vi har også tilpasset arbeidstyrken, men dette gjennom for en periode frivillig 

reduksjon i arbeidstid. 

Det som blir spennende å se nå er hvordan markedet utvikler etter hvert som det som vi 

definerer som ”sesongen” kommer i gang. Vi både håper og forventer at farten øker etter 

hvert som at vi har fått lagt påsken bak oss og det fortsetter og våres i bakken. 

Nytt denne vinteren er at vi har tatt over for ”Verksted” som forhandler for Yarapraxair 

gass-sortiment, vår kontaktperson og ansvarlig for dette området er Torstein, han treffes på 

tlf. 72 53 06 32 eller e-post: tkorsvold@stjern.no. 

I tillegg er vi i ferd med å få opp en utstilling for kjøkken og bad, vi har som målsetning at 

denne skal være på plass til påske. 

Da venter vi nok en gang på at årets sesong skal komme i gang for fullt, og ønsker som 

tidligere både gamle og nye kunder velkommen, med både små og store prosjekter! 

 

Åfjord 14.03.09 

Joar Harsvik   

Vi har det meste du trenger for å se våren lyst i møte! 

mailto:tkorsvold@stjern.no
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 24 

2008 er nå historie. Vi kan se tilbake på et bra år med full sysselsetting, få ulykker og et lavt 

fravær. Omsetningen for 2008 ble ca 200 millioner og resultatet er vi også fornøyd med. Alle 

avdelingene leverte positive resultater. All honnør til gjengen på betongavdelingen som nok en 

gang hadde et bra år og rekordomsetning. 

Vi har den sist tiden avsluttet flere prosjekter. Mange har i den sammenhengen stått på i 

overkant av det vi kan forvente. Takk til alle sammen, spesielt til de som var med i innspurten 

ved Nordfosen Pukkverk og Kulturhuset på Ørlandet.   

Finanskrisen som vi har hørt om i lang tid begynner også vi å merke for alvor. Vi har levert 

mangt et anbud den sist tiden men sjelden har det vært så stor konkurranse om jobbene som 

nå. Vi vet enda ikke om vi unngår permitteringer fremover men vi håper i det lengste å klare 

oss uten. 

Siden forrige utgave har vi fått to nye oppdrag, det ene i Meråker (Meråker dagsenter) som skal 

ferdigstilles utpå høsten, og det andre er jobben med tilbygg og ombygging av Sistranda skole 

på Frøya, som skal gå over to år. I tillegg har vi fått bestilling på en jobb på Hegra uten for 

Stjørdal. Dette er et forholdsvis stort prosjekt med butikk, parkeringskjeller og 26 leiligheter. 

Salget av leilighetene har dessverre ikke gått så raskt som vi hadde håpet og igangsettingen er 

derfor utsatt.  

Vi hadde i februar en runde rundt på alle byggeplassene med generell informasjon og utdeling 

av verktøypakker.  De flest fikk i den sammenhengen hilst på Tormod som begynte som 

personalleder 01. Februar. Vi ønsker han lykke til jobben. 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


