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Hysnes helsefort 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 8 NUMMER 3 

Overlevert prosjekt 

Det har vært en hektisk periode frem til overleveringen 2.september da 

de 4 byggene ble overlevert Rissa utvikling. 

 

Det har underveis i prosjektet dukket opp uforutsette ting blant annet 

en vannlekkasje i ett av byggene, dette har ført til at vi har fått 

forlenget byggetid. Det er ca 4500m2 bygg som er totalrenovert. 

 

Hysnes Helsefort består av 4 frittstående bygg: 

Bjørka: 24 hotellrom med 6 tilhørende kjøkken. 

Selja: 24 hotellrom med 6 tilhørende kjøkken og peisestue med 

treningskjøkken for beboerne. 

Idrettsbygget: Eksisterende svømmebasseng har blitt bygd om til 

styrkesal og testrom som fylles med avansert utstyr, garderober har 

blitt totalrenovert. 

Byggene har fått en vesentlig ansiktsløfting og det er et flott 

uteområde. Opprinnelige bygg var fra tidlig 70-tall, og var av svært 

dårlig standard. 24.08.10 
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Hysnes helsefort 

SIDE 2 

 

Undervisningsbygget: Kontor er etablert i 2.etg og eksisterende verksted er bygd om til 

bibliotek og vestibyle. I kinosal har vi skiftet gulvbelegg og himlinger.  

Treningsrom Idrettsbygget. 24.08.10 

Gunn Anita Engvik (byggeleder) ved rekkverk som er utført av Stjern Stål AS. 24.08.10 
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-Pasientene som kommer vil være folk som er under rehablitering og på vei tilbake til 

arbeidslivet, fortrinnsvis unge folk. Pasientene kommer 4.oktober. Dermed har vi hatt i 

overkant av 1 år byggetid. Vi er i dag 2 mann på plassen som jobber med nedrigging. 

 

13.09.10 

Stig Olav Barlien 

Hysnes helsefort 

SIDE 3 

Roar Morkemo på brua som består av limtre og stålrekkverk. 24.08.10 

Overlevering av byggene. Stig Olav Barlien (prosjektleder Stjern Entreprenør AS) og 

Per Kristian Skjærvik (ordfører Rissa kommune). Foto: Gunn Anita Engvik 
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Storbilverksted i Åfjord 

Vi nærmer oss ferdigstillelse av storbilverkstedet som skal overleveres 01 oktober. Bygget er ferdigstilt 

utvendig og i disse dager legges siste hånd på verket innvendig. I tillegg til våre 6 mann er det tekniske 

fag + maler som har aktivitet på byggeplass. Prosjektet har ”glidd” bra med godt samarbeid både med 

byggherre og underentreprenører. Utomhusarbeidene er også ferdig, men for oss som er lokale kan vi 

nevne at i løpet av høsten vil gamleveien bli utvidet mot Skasetlia både med gangvei og gatelys.  

Lars-Helge 

Fosen verkstedsenter 

SIDE 4 

14.09.10 

Asfaltering 25.08.10 
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Vi er 8 mann som arbeider ved Majavatnet, vi er ferdig med 3 stk kulverter og en som blir ferdig i uke 

37. Vi holder også på med en bru som vi skal ferdigstille til medium av oktober. Den siste kulverten er 

oppstarten utsatt til  først på november så det blir en førjulsvinter til i Majavatnet. Det blir så vi trapper 

ned med mannskapet til uke 38 med 2 til 3 mann. 

Ole Petter 

Majavatn 

SIDE 5 

Tommy Børmark og Kai Gjesssing ved Majavatn undergang. Foto: Ole Petter Moan.  

Andreas G. Karsen og Odd Arild Stjern ved Tomasvasselvbru. Foto: Ole Petter Moan 
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Kirkeringen, Heimdal 

SIDE 6 

Kirkeringen 20 – 22 er nå overlevert byggherren og 11 av 13 leil samt parkeringskjeller er 

innflyttet og tatt i bruk. De første flyttet inn i midten av juli. 2 leiligheter er blitt brukt som 

lomp og spisebrakker etter at riggen ble tatt ned i mai, for å få fullført utomhusarbeidene. 

Øyvind 

19.08.10 

19.08.10 
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Pr dags dato er vi 6 stk fra Stjern entreprenør, men ca 15 totalt på anlegget. Vi holder på for fullt både 

innvendig og utvendig.  Innvendig holder vi på med nedlekting av himling, oppføring av delingsvegger og 

gips. Mens utvendig får vi tett bygg på den siste fløya i løpet av kort tid.   

SIDE 7 

Slik ble fløy D på byggetrinn 1. etg er eksisterende, mens 2 etg er påbygg. 26.08.10 

Sistranda skole, Frøya 

Robin Myrseth og Therese Fjeldvær har begge bestått svenneprøven. 26.08.10 
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Byggetrinn 2 består stort sett av rehabilitering, bortsett fra et tilbygg på 130m2.   Det er to fløyer som 

skal stå ferdig til jul, med en grunnflate på 1200 m2.   

 

Bård Einar 

SIDE 8 

Anleggsleder Bård Einar Grøtte. 26.08.10 

Sistranda skole, Frøya 

Fra v.: Robin Myrseth, Hans Humstad, Helge Børmark, Therese Fjellvær, Thomas Mandal, Ma-

rian Kusy. 26.08.10 
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Olav Duun vgs –Teknobygget 

Vi har nettopp startet med riggingen i Namsos, en del utskifting av masser må gjennomføres før vi får 

startet opp med betongarbeidene. Vi disponerer et eget bygg som vil bli brukt til rigg i byggeperioden, i 

tillegg blir det rigget for overnatting. 

 

Arbeidene skal være ferdige til skolestart 2011, Kontraktsum er ca 55 mill inkl. mva. Nybygget som skal 

tilknyttes eksisterende verkstedhall er på ca 2800m2 fordelt på 2 etasjer og teknisk rom på tak 

 

Plassbygd betong opp til gulv på grunn, prefab til søyler, dekker og sjakter. Yttervegger i bindingsverk 

skal i hovedsak bestå av stående kledning og sponkledning på buet/skrådd yttervegger.  

SIDE 9 

Kvitugla 

Olav Duun vgs, Namsos 

Flytting av pelletssilo. 06.09.10. Foto: Rune Aune 
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Fasaden består av mye glass og det skal monteres solavskjerming, dette løses med utvendig 

alu.persienner. 

 

Med oss på jobben har vi: 

 Grunn/utomhus: Glømmen entreprenør 

 Rørlegger: Einar Inge Haugsnes 

 Ventilasjon: Fosen Ventilasjon 

 Elektro: NTE elektro  

SIDE 10 

Olav Duun vgs, Namsos 

Roy Anders Stjern under flytting av pelletssilo. 06.09.10. Foto: Rune Aune 
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Hytte Røros 

SIDE 11 

Vi er helt i slutten på prosjektet på Røros, bassenget skal fylles i løpet av uke 37, og siste 

finish blir lagt før overlevering. I bassengrommet er det flis og luftet omvendt lektepanel i 

fallende bredder på vegger, himlinger er nedforet og ferdigbehandlet faspanel er montert. 

Glasstak er levert av Ratdal AS og taktekking utført av Mestertak Trondheim. Utvendig 

natursteinforblending og flisarbeid er utført av Ragnar Skånøy. 

13.09.10 

Stig Olav Barlien 

Nybygg i forgrunnen. 25.08.10 

Jens Berdal passer omtenksomt på at Odd ikke faller ut i det foreløpig tomme bassenget. 

25.08.10 
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Hytte Røros 

SIDE 12 

Gerhard Nordberg (byggherre): 

-Anlegget blir fint og kvaliteten er på topp! Det tok litt lengre tid enn jeg hadde tenkt, men vi 

hadde en hard vinter. Årsaken til at vi har satt i gang dette er at min kone har vært 

konkurransesvømmer. Vi har også en stor familie som er glad i svømming! 

25.08.10 

25.08.10 
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Klæbuveien 145 

SIDE 13 

Rehabilitering av fasade 

Vi har i oppdrag for Borettslaget Klæbuveien 145 å utføre fasaderehabilitering av 3 

boligblokker. Bebyggelsen inneholder 48 leiligheter fordelt på 3 blokker over 4 etasjer, 

bygningene ble satt opp i 1954. 

 

Arbeidene består i utvendig tilleggsisolering med kledning av Steni fasadeplater. Utskifting av 

vinduer og balkongdører med innvendige foringer og belistning, samt malerbehandling av bal-

konger. Vi er pr i dag 6 mann fra Stjern Entreprenør på dette prosjektet som blir baset av Jan 

Inge Wollan. Byggetid fra aug 10 til jan 11 

 

Kontraktsum kr 5.850.000,- eks. mva 

 

Øivind Trettøy 

14.09.10 
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19.08.10 

Pr i dag foregår dekkeforskaling for dekket over 2 etg. og første støpeetappe bli onsd.15.09. Vi 

støper ca 300m3 den dagen. Vi er helt i tråd med framdriften, og betongkonstruksjoner skal 

være ferdig til jul. Bortsett fra litt plunder med krana i startfasen, har arbeidene gått 

smertefritt. Totalt for september skal vi utstøpe ca 400m3, oktober ca 390m3 og november ca 

250m3. Gulvstøp og påstøper blir etter at snekkerne har fått lukka bygg. 

Sigmund Humstad 

 

SIDE 14 

Kjøpmannsgata Stjørdal 

19.08.10 
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Vi har grunnarbeider og betongarbeider her. Fundamenter og banketter er ferdig for lengst. I 

påvente av å kunne starte med gulvet, har Helge og Hans vært sysselsatt på Sistranda skole. 

Nå gjenstår bare gulvisolering og gulv på grunn. Dette tas når bygget er lukka, og det har vi 

loving på i løpet av en ukes tid. 

 

Sigmund Humstad 

 

 

Gevingåsen jernbanetunnel 

Etter at Hell Trebru er ferdigstilt, har vi flyttet inn i tunnelen. I første omgang pågår 

avgrensingsvegger og tekniske rom i rømningstunneller. Videre arbeider vil bli portaler i 

påhugg fra Hellsia og fra Muruviksia. Eksakt tidspunkt når vi slipper til der er enda ikke helt 

klart. Hele tunnelen skal etter plana stå ferdig utpå vårparten 2011. 

 

Sigmund Humstad 

 

 

 

SIDE 15 

Frøya Transportsenter 

26.08.10 
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Muring og pussing av huset er ferdig og tømmer og snekkerarbeidet er nå startet. 

Bemanningen er to mann fra Stjern. For de som ikke er godt kjent på fosen, ligger Vasøya like 

ved Vallersund gård og Tranøya, som var årets stedsvalg for ”Farmen” på TV2. Og som det 

viste seg der var ikke værgudene alltid nådige.. Huset skal derfor tettes i løpet av september. 

Ferdigstillelse er avtalt til jula 2010. 

John Kåre Eggen 

SIDE 16 

Enebolig Vasøya 

Foto: John Kåre Eggen 

Foto: John Kåre Eggen 
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Nytt prosjekt 

 

Vi har fått i oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommune å oppføre en garasje for 

jordbruksredskaper som totalentreprise. 

 

Garasjen er på 480m2 og bygges med grunn fundamentering, gulv på grunn og med uisolert 

overbygg i trekonstruksjon. I tillegg skal vi opparbeide utomhusanlegg på ca 500m2. 

 

Gravearbeidene starter i uke 37, og bygget skal være ferdigstilt til jul. 

 

Sigmund Humstad 

 

 

SIDE 17 

Skjetlein Videreg. Skole 
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Vi har fått bygging av nytt lager for Einar Haugsnes AS på Monstad i Åfjord. Det er et uisolert 

lager på ca 260m2. Grunn og betongarbeidene er ferdigstilt, og tømmer og snekkerarbeidene 

skal i gang i disse dager. 

 

Selvet lageret består av bindingsverk i tre med stålplatekledning på vegger og tak. Prosjektet 

bemannes med et par mann og skal ferdigstilles i høst. 

 

Lars-Helge 

SIDE 18 

Lagerbygg Einar Haugsnes AS 

01.09.10 
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Odd Berdal ved tilleggsbygg til hytte på Røros. 25.08.10  

 

Navn: Odd Berdal 

 

Alder: 64 

 

Bosted: Åfjord 

 

Startet i firmaet: 1972 

 

Nåværende anlegg: Hytte Røros 

 

Blant tidligere anlegg: Norveg, Rena leir 

 

Om næringsliv /bosetting: Det må være arbeidsplasser. I Åfjord har vi 3 store, vi kunne 

gjerne hatt flere for å beholde folket i bygda, men det er ikke enkelt. Er det lite jobber til et 

firma går det ut over andre bedrifter også. Alt henger sammen med alt. 

 

Fritidsinteresser: Ski om vinteren og fjellturer om sommeren. Hadde jeg fått for kilometeren 

skulle jeg gått i fjellet hver dag! Etter vi satte opp hytte på Røros er det gjerne i disse traktene 

vi går, men også hjemme i Åfjord. På ski er det et eldorado her på Røros! 

 

 

SIDE 19 

Odd Berdal 
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HMS/KS og personal 

SIDE 20 

Nå er de fleste ferdige med ferien og er godt i gang med sine daglige gjøremål. Synes derfor 

det er greit å starte med oppsummering på hva som har skjedd når det gjelder rekruttering og 

bemanning siden mars. 

 

I mai tok vi med en skoleklasse fra vg1 bygg- og anleggsteknikk ved Åfjord vgs på busstur. Vi 

var innom og fikk omvisning på Kirkeringen på Heimdal i tillegg var vi på besøk ved 

avdelingskontoret og brakkeriggen ved Ranheimsveien. Turen inneholdt selvfølgelig også 

pizzaspising og kjøring med gocart. Konklusjon: alle hadde hatt en fin dag. Dette resulterte 

kanskje i neste avsnitt. 

 

I sommer hadde Stjern Entreprenør AS besøk av 5 gutter som har fått prøvd seg rundt 

omkring på de forskjellige anleggene. Vi takker ”betongelev”  Torkel Vingen som har vært på 

Kjøpmannsgata, Stjørdal, ”betongelev” Espen Sørli som har fått prøvd seg i Majavatn, 

”tømrerelever” Kennet Tørhaug og Martin Høknes som har besøkt storbilverkstedet på 

Vassneset og Erik Løkling som har jobba på Åfjordstorget, for hjelpen og lykke til på skolen. 

Dette lover godt for framtiden.  

 

Etter sommerferien har vi skrevet kontrakt med Torbjørn Harsvik Hagen og Åsmund Ørsjødal 

som nye tømrerlærlinger. De startet henholdsvis på Åfjordtorget sammen med Ketil 

Mørreaunet og på Sistranda sammen med Per Helge Ørsjødal. Vi fikk ikke tak i noen 

betongfaglærlinger denne gangen, men oppfordrer ungdom til også å vurdere dette spennende 

og utfordrende faget.  

Tormod Melum 
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HMS/KS og personal 

SIDE 21 

Vi har i tillegg forsterket arbeidsstokken med tømrermestrene Vidar Nygård som startet i uke 

35 og Audun Kvalvik som startet uke 20. De er stasjonert på henholdsvis fritidsbolig Vasøya, 

Bjugn og på Sistranda, Frøya. I tillegg har også Aleksander Wold (nå på Vassneset) og Arne 

Fasteraunet (nå på Kjøpmannsgata) kommet inn som positive innslag uke 20 og 16.  

 

I uke 33 og 34 avla tømrerlærlingene Therese Fjeldvær, Marius Øyen og Robin Myrseth den 

praktiske svenneprøven med positivt resultat. Vi gratulerer disse med bestått svenneprøve og 

takker samtidig for laget og ønsker dem lykke til i sin fremtid som tømrere. 

 

I andre kvartal av 2010 hadde Stjern Entreprenør AS et sykefravær på 5,57%. Dette er mye 

høyere enn normalt for vår bedrift. Dette skyldes en tilfeldig negativ svingning i 

langtidsfraværet. Vi regner med at dette retter seg utover året og ønsker de som har slitt med 

helsa god bedring.  

   

Ønsker med dette alle en god høst! 

Mvh Tormod Melum 
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Stjern Stål AS 

SIDE 22 

Da er ferien unnagjort, og høsten begynt og gjort sitt inntog med nært forestående jaktsesong 

for noen av oss. 

 

Vi har i tiden rett før, og etter ferien vært med og bidratt med smed og blikkenslagerarbeid 

ved Hysnes Helsefort som nettopp er ferdigstilt, og vi er i innspurten med noe innvendig 

stålarbeider ved storbilverksted Trønderbilene, samt en del mindre jobber rundt om. Av nye 

oppdrag så lar de med litt størrelse vente på seg, men vi er jo med og regner på det som er, 

så vi får håpe at vi snart kan dra i land noe.    

 

Ønsker alle en riktig god høst! 

Per Hårstad 

Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 23 

Sommeren er nok en gang (snart) over, ”Gullrekka” er straks tilbake på NRK, Thomas og 

Harald er i gang med en ny runde ”Senkveld” på TV2 og Tom Stiansen er på nytt i ferd med å 

lose en gjeng mer eller mindre godt forberedte til 71° Nord på TVNorge. Så vi kan trygt si at 

høsten er like rundt hjørne, og selv om vi de siste dagene har vært tilgodesett med brukbart 

vær, har vi allerede fått en god dose høstvær med både regn og vind. 

Skal vi kort oppsummere årets sommersesong, så har vel den hvert sånn noenlunde i tråd 

med forventningene og ganske lik fjoråret. Med bra besøk av forbrukerkunder i Bygger’n 

butikken, da spesielt i ”fellesferieukene”, og en normalt grei aktivitet i proffmarkedet. Dette 

kombinert med ferieavvikling har tradisjonen tro ført til både hektiske og til dels lange dager 

for noen og enhver av oss. På ”Precut’n” kappes og presses det takstoler jevnt og trutt, 

ordretilgangen har vel igjennom sommeren for så vidt vært tilfredsstillende. Men det er stadig 

ett behov for at nye forespørsler og bestillinger kommer inn. 

Vi har også lyktes bra med vår satsing på kjøkken, dette gjelder også for flere Byggern- 

butikker rundt om i Norge. Dette har igjen ført til at kjeden har utviklet konseptet videre, slik 

at det nå er mulig å tegne eget kjøkken, dette gjøres ved hjelp av en ”kjøkkenplanlegger”, 

mulighet for nedlasting og bruk av denne finner du på vår hjemmeside ”byggern.no/stjern”. 

Utover høsten fortsetter vi som tidligere med tradisjonelle kampanjer med DM’er via posten, 

nettkampanjer, og annonser i lokalavis. Nytt av året er ”Byggern-Klubben”, som medlem får 

du tilgang til gode tilbud før alle andre. Mer informasjon og mulighet for å melde seg inn finner 

du på vår hjemmeside ”byggern.no/stjern”.  

Vi ønsker i år som tidligere å bidra med vårt til nok en hektisk høst, og ønsker både gamle og 

nye kunder velkommen innom! 

  

Åfjord 14.09.10 

Joar Harsvik   

Joar Harsvik (daglig leder Stjern Bygger´n AS) 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 24 

Vel overstått sommer! 

Det er forholdsvis bra aktivitet i byggebransjen. Det er mange prosjekter å regne på og vi har tilnærmet 

full sysselsetting frem til jul. Det vi regner på nå er jobber som skal gå gjennom vinteren. Siden sist har vi 

fått avklart Grilstad prosjektet som omfatter bygging av 22 leiligheter. Dette er en rein snekkerjobb som 

ferdigstilles neste sommer og som skal bemannes med 12-15 mann. 

 

I sommer har vi kjørt internkurs i manuell forskaling for alle betongarbeidere inklusive anleggs- og 

prosjektledere. Vi har ingen planer om å snu utviklingen, men opplever at det er store forskjeller i hvordan 

vi løser forskalingsjobber med manuell forskaling. Diskusjonene og meningsutvekslingene på selve kurset, 

tilbakemeldingene og det vi registrerer på byggeplassene i ettertid, tyder på at dette var matnyttig, så all 

honnør til Sigmund som sto for selve opplegget.  

 

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere de 8 ”voksne” lærlingene som avla og besto 

teorieksamen i betongfaget i juni. I tillegg til at det er viktig for den enkelte å slå i bordet med et fagbrev, 

så er det viktig for firmaet å ha ansatte med fagkompetanse. Det viktig i forhold til å opprettholde 

kvaliteten på det vi utfører og som dokumentasjon overfor oppdragsgivere. 

 

Høsten melder sin ankomst i disse dager og vi vet at den kan gi oss en del utfordringer med tanke på vær 

og vind, og jeg vil derfor til slutt anmode alle om å sikre både materiell og utstyr på en slik måte at vi 

unngår ulykker. Ønsker alle en fin og produktiv høst! 

 

  

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog (daglig leder Stjern Entreprenør AS) 


