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StjernavisaStjernavisaStjernavisaStjernavisa    

SIDE 1 

ÅRGANG 6 NUMMER 3 

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). 

Nye medarbeidere 
 
2008 har vært et år med rimelig høy aktivitet, og i den forbindelse er 
det ansatt 3 nye medarbeidere. Dette er Roar Bye, Helge Haugsnes og 
Vegard Rånes. 
 
Alle disse har ved tidligere anledninger jobbet ved verkstedet. Med 
disse i vår arbeidsstokk i tillegg til Svein Harald Ramsø og Inge Østvik 
har vi kompetansen og erfaringen på plass til å håndtere de 
fleste jobbene som ligger under vår avdeling. 

Roar Bye sveiser rekkverk til Wave Namsos. 10.09.08 
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Verkstedavd. 

SIDE 2 

Vi har tidligere i år ferdigstilt en litt spesiell jobb, dette var rehabilitering av kai og byggnings-
fundamenter på Halten. Kontraktsum for denne jobben var 1 375 250,- eks mva. Det er også levert stål 
og beslag til øvrige prosjekt som firmaet har. 
 
Av prosjekter resten av året, er det stålmontasje ved nye Åset skole og smedarbeid ved Ørland kulturhus 
som vil oppta mesteparten av tiden. Ved vårt verksted produserer vi beslag, presser hydraulikk-slanger 
samt at vi er gassforhandler for Yara Praxair. Omsetningen for 2008 vil komme på ca 6 mill. 
 
10.09.08, Per Hårstad  

Helge Haugsnes hjelper Hartvig Maaø med beslag. 10.09.08 

Svein Harald Ramsø viser pressing av hydraulikkslanger. 10.09.08 
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Åset skole 

Åset skole. 10.09.08 

Betongarbeidene godt i gang 
 
Vi er godt i gang med betongarbeidene og regner med å være ferdige med alle plasstøpte konstruksjoner 
til november. Vi har utført en del betongvegger med ”mønsterforskaling” og strenge krav til overflate. Så 
langt ser dette meget bra ut. Ta gjerne en tur innom for å se….. 
 
Værgudene har vært med oss siden vi startet. Grunnen består delvis av bløt leire, - men vi har ikke hatt 
noen problemer med det. Montasje av prefab. betong starter i november. Bæresystem i stål vil gå 
parallelt fram til da. Stålarbeidene utføres av eget verksted (vi vil satse mer på det framover). 

SIDE 3 

Ketil Mørreaunet, Ole Petter Moan, Hans Humstad, Stig Rune Berdal og Odd Arne Aune. 10.09.08 
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Tømmerarbeidene starter i desember og vi regner med å ha ”tett” bygg pr. månedsskiftet februar/mars 
neste år. Hele prosjektet skal overleveres i november 2009. Vi er i dialog med Åfjord videregående skole 
om et samarbeid hvor elevene blir utplassert og får konkrete oppgaver både på betongsiden og når vi 
starter med snekkerarbeidene. 
 
Ellers er det moro igjen å ha et så stort prosjekt i heimbygda. 
 
Åfjord, 

12.09.08, Helge 

SIDE 4 

10.09.08 

Åset skole 

10.09.08 
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Ørland kulturhus 

Utvendig gipsing og innsetting av vinduer er ferdig. Taktekking buet tak pågår. 09.09.08 

60 mann alle 

 
På Brekstad er vi nå 27 mann i arbeid med tømmer – og snekkerarbeider. Hvorav halvparten er innleie 
fra Sverige og Polen. Totalt er det ca. 60 mann i arbeid på byggeplassen. Det vil si det er mye som skal 
produseres for hver dag! Vi begynner å se enden på leiligheter og hotell som skal være ferdige til jul. 
Ferdigstillelsesdatoen for kulturhuset er forøvrig utsatt en måned til første februar grunnet en del 
endringer som er tilkommet underveis i prosjektet. 

Arvid Forfot går gjennom  en detalj med Svein Harald Ramsø fra verkstedet. Det er de som 
har smedarbeidene på prosjektet. 09.09.08 

SIDE 5 
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Odd Berdal og Per Haugsnes skrur fast de siste platene med GU. 09.09.08 

Fantastisk utsikt ut over Trondheimsleia fra en av leilighetene i plan 3. Prisen på denne 
leiligheten er over 4 millioner kroner. 09.09.08 

SIDE 6 

Men dette vil uansett si at hovedtyngden av arbeid må være ferdig til jul. Noe av utenomhus-
arbeidene ferdigstilles i år, mens hele anlegget utvendig ferdigstilles til våren 2009. Det går 
mye i stålstender, isolasjon og gipsing innvendig for tiden. Utvendig jobbes med ferdigstillelse 
av gesimser slik at taktekker får tettet bygget. Uforing og platekleding til skiferfasade starter 
snart. Det er ett firma fra Oppdal som driver med steinarbeider som har fått jobben med 
kleding av skifer. Fasaden har en tyngde på ca. 65 kg/m2. Det er over 1000 m2 fasade. Det 
vil si at det vil gå med over 65 tonn med skiferstein og 3000 liter svette før veggen er ferdig! 

Ørland kulturhus 
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SIDE 7 

Konsert på byggeplassen 

Vi ble tidlig i vår spurt om det var mulig å holde en konsert på byggeplassen. Etter ett møte 
med festivalledelsen og kommunen ble det enighet om at det lot seg gjøre både med tanke på 
sikkerhet og framdrift. Området for konserten var gjerdet inn og ingen arbeid pågikk under 
konserten. På ytterveggen hvor kun stålstenderene var satt opp, kledde arrangørene veggen 
med sort veiduk for å hindre innsyn og provisorisk tette bygget litt mer.. 03.07.08 var det der-
med duket for "klappstolkonsert" med Anne Grete Preus i det som skal bli storsalen i Brekstad 
Kulturhus. Ca. 130 personer møtte opp for en meget fin kulturell opplevelse i sommerkvelden! 

Publikum fikk en litt spesiell opplevelse med konsert på en byggeplass 

Kulturfestival på Brekstad  

Anne Grete Preus på provisorisk scenen i kultursalen. 03.07.08 
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Hjelseng terasse 

SIDE 8 

Tømmer /snekker i gang 
 
Vi er nå kommet godt i gang med tømmer/snekker i de første 11 leilighetene. Vindu er 
montert, gulv isolert og støpt. Innvendige vegger starter denne uke. På fasader i del 1, starter 
murer opp med fasadestein denne uke. Del 1, vil være ferdig i løpet av januar 2009. 

08.09.09 

08.09.08 
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08.09.08 

I del 2 er det begynt med utvendig bindingsverk og montering av tak. Tett bygg del 2 i slutten 
av oktober. I del 3 vil betong være ferdig i slutten av oktober og tett bygg i  måneskifte 
oktober-november. Vi er pr, i dag 15 mann fra Stjern + / 6 innleide totalt 21 stk. Med 
underenteprenører ca 35 stk. Som underentr.  har vi med oss. Mur & Puss - Ragnar Skånøy 
AS. Taktekking—Takservice AS. Tekniske fag – Backo AS m/ E-Nor AS på el og Rørteknikk AS 
på vvs. Beslag – Backo AS. Graveentreprenør er Br.Bjerkli AS. Stål – Øra Produkter AS. 
 
Stjørdal 11.09.08, Rune 

SIDE 9 

08.09.08 

Hjelseng terasse 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

Fasade mot sør på hus A med 6 leiligheter og 2 mot nord. 09.09.08 

I sluttfasen 
 
Vi er nå 13 mann som trappes ned etter hvert, forteller anleggsleder Sten Staven. 
Ferdigbefaring på hus A og B er 8. oktober og den 15 oktober på hus D. Nå foregår foring, 
listverk og innsetting av dører. Kjøkkeninnredningene er på plass. Videre driver vi på med 
terrasser og plattinger utvendig. Rekkverk på balkonger og svalganger monteres av 
ByggMetall, og utomhusarbeidene utføres av Hitra Bergverk. 

SIDE 10 

Hus D. Stua henger utover svaberget på søyler. 09.09.08 

Øytun omsorgsboliger, Hitra 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Øytun omsorgsboliger, Hitra 

SIDE 11 

Vi skal snart ta ned garderobe og kontor-brakkeriggen. Dette for å ordne parkeringsplasser, søppelbod, 
etc. Ellers ser vi enden i hus A—her er det noe småarbeid. Vi har fått være et stabilt mannskap under 
byggeperioden, sier Sten, det betyr en del. 

Arbeidslaget har fungert veldig bra. 
 
Sten Staven 

Svalgang på hus A. 09.09.08 

Hus D er barnebolig. Sandkasse anlegges utenfor. 09.09.08 
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Øytun omsorgsboliger, Hitra 

SIDE 12 

Arvid liker sjøliv og mekking på traktoren 
 

Arvid (58) har arbeidet i firmaet siden 1974. Han er bas på anleggene, men er også anleggsleder når 
denne er borte. 

-Fritidsinteressene mine er fiske og sjøliv, forteller Arvid. Også fjellet for såvidt. Jeg har egen båt 
liggende i Tørrhoggvågen hjemme i Åfjord, like ved hjemplassen. Det er kort vei ut til Linesfjorden. Stort 
sett drar jeg alene, men det hender jeg har med andre. Jeg tar det ikke så tungt om jeg ikke får fisk, det 
er turen jeg setter pris på! En sjark går ikke så fort så jeg får anledning til å se meg rundt og følge med. 

Noe annet yrke har ikke vært aktuelt fra min side. Men hadde jeg fått starte på nytt kunne et eller annet 
i forbindelse med sjøen vært et alternativ. 

Jeg synes Åfjord er en fin kommune å bo i for oss som er friluftsinteressert. Jeg setter stor pris på de 
opplevelsene dette gir. 

Ellers mekker jeg båtmotorer og traktorer, og bil også. Det synes jeg er interessant. Nå har jeg kjøpt 
meg en gammel traktor som jeg holder på og setter i stand. Jeg tenker å bruke den til å trekke opp 
båten, til snøbrøyting, osv. 

Sommerferien tilbringer jeg gjerne på sjøen eller på hytta ved Berdalsvatnet.  

Arvid Tårnesvik. 09.09.08 
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Gravbrøtfoss kraftverk, Snåsa 

SIDE 13 

Ny kraftstasjon 

 
Oppstart var i juni i år og vil pågå ut året. Arbeid som foregår nå er sprenging av berg i elva 
og forskaling av inntaksrør. Nedenfor blir det 600 m med rør ned til den nye kraftstasjonen (10 
GW). Her er det bygningsmessige arbeidet så vidt startet opp. En vegg skal også støypes 
parallelt med elva for å unngå vann på sidene.  

Edvard Heir og Erik By. 08.09.08 

Det pumpes for fullt for å holde vatnet fra byggegropa samtidig som støypinga foregår. 
08.09.08 
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SIDE 14 

Alexander Blengsli og Trond Olav Syrstad. 08.09.08 

-Vi opplevde flom en natt, forteller anleggsleder Erik By. Dette førte til at noen rør fløt opp og 
ei bru ble tatt. Arbeid fremover er støyping av 2 vanger med høyde 5,30 m, støyping av bunn 
og det skal legges rør som skal støypes inn. 
 
Demningen vil bli ca. 30 m lang og 4 m tykk og det vil gå  med store mengder betong. 
Kontraktsum er 12,5 mill. 5 mann er i virksomhet. Toppen av demningen ligger på 138 moh. 
og ca. 60 m fall. Prosjektleder er Håvard Stjern. 

Bygging av kraftstasjon. 08.09.08 

Gravbrøtfoss kraftverk, Snåsa 
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Kai Osen 

Bygging av ny kai i Osen. 10.09.08 

90 m betongkai 
 
Støyping av 90 m betongkai, 60 m er kai bygd oppå eksisterende kai, 30 m ny kai. Her er 5—
18 m lange stålrørpæler boret 4 m ned i fjellet. Areal ca. 850 kvm. Arbeidet startet i mai og 
skal være ferdig i november 08, forteller prosjektleder Håvard Stjern. 

SIDE 15 

Harald By, Ståle Larsen og Lars Andre Stjern. 10.09.08 
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SIDE 16 

Stokkøy utbygging 

Trappa består av 36 trinn og er en del av adkomsten til en av hyttene. 11.09.08 

I startgropa med subhusene  
 
I utgangspunktet skulle vi til Stokkøya for å bygge 2 hytter. Vi er nå ferdig med 7. Vi starter med to til så 
snart formalitetene er i orden . Det kan ende med at vi skal bygge ut hele feltet , dvs ennå 9 hytter. Vi vil 
i så fall ende med totalt 18 stk. 

Plattinger og adkomst til hyttene utføres som tilleggsarbeid , her ved G15 
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SIDE 17 

Mathisen og Skansen fra Roan Maskin AS og Arne P. Selnes. Subhusene bygges på området 
innenfor stranda. 11.09.08 

11.09.08 

Vi er også i startgropa med subhusene. Det består av 13 hotellrom , møte – og lagerrom og i 
tillegg skal administrasjonen flytte hit. Alt skal stå ferdig til påska 2009. 
 
Roan maskin AS holder på med utgraving av byggegropa, betongarbeidene starter uke 39. 
Øvrige aktører blir som på hyttene. 

Arne P. Selnes 

Stokkøy utbygging 
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Sosialt samvær på Monstad 20.06.08 

Tove hadde på forhånd bestemt at hennes lag 
skulle vinne, men de andre valgte likevel å stille 
opp 

Stig Olav syntes de var artig å få lov til å bruke 
sag, et verktøy han har siklet etter lenge .. 

Ann Doris med 1.premie med trøye fra Stjern. 
2. premie var visst 2 trøyer .. 

Sigmund og Ole Petter med prototype på nye 
gåstoler som kan gi en spennende hverdag 

Joar hjalp tørre struper rundt disken En fin sommerkveld og et flott arrangement! 
Fembøringen ”Aafjord” til høyre i bakgrunnen 

SIDE 18 
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HMS/KS og personal 

SIDE 19 

Da har de fleste fått gjort unna ferien og kommet godt i gang igjen. Vi er fortiden inn i en 
periode med meget høy aktivitet rundt omkring, så mye av min tid går med til å prøve å få 
bemanningkabalen til å gå opp. Derfor er det gledelig og kunne presentere nye medarbeider, 
siden sist har Ole Roger Gulaker, Thomas Mandal, Trond Olav Syrstad og Tommy Nylen, og i 
tillegg starter Gunnar Singsaas den 6/10. På verkstedavdelingen har Vegard Rånes kommet til, 
vi ønsker alle velkommen med på laget. 
 
Den 29. august hadde vi kranførermøte, dette for å få diskutert kranførerens hverdag. Det 
som ble påpekt var signalgivingen og viktigheten av at alle kunne den, samt anhukingen. 
Kranførerne er nøkkelpersoner ute på byggeplassene for å få ting til flyte, så de må alltid ligge 
litt foran og være orientert om hva som skal skje av produksjon. I forbindelse med dette møte 
fikk vi utover Jan Høiby i fra Kranor AS som gikk igjennom drift og vedlikehold av tårnkranene. 
Vi avsluttet dagen med en gjennomgang av kranen på Åset skole. 
 
Det er også i år avholdt en omvisningstur for elevene fra VG1 og VG2 byggfag ved Åfjord VGS. 
I år var vi på Ørland kulturhus og fikk en orientering og omvisning av John Kåre Eggen. Vi dro 
videre til Bjugn og fikk komme inn i Fosenhallen som akkurat har fått lagt på is, Knut Hellem 
orienterte oss om bygget og driften av hallen. Dagen ble avsluttet med pizza og et slag 
bowling før vi vente tilbake til Åfjord. Vi mener det er veldig viktig å ha et tett samarbeid med 
skolen for å bidra til at rekrutteringen til bransjen blir best mulig.  

Kan til slutt nevne at vi har meget fine tall på sykefraværet ut 2. kvartal. Det er på 2,99%, å 
dette håper jeg at vi klarer å holde. 

 
Ønsker med dette alle en god høst! 
 

Per Hårstad 
 

Per Kolbjørn Hårstad 
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Kranførermøte 

Kranførermøte. 29.08.08 

Jan Høiby, Stig Rune Berdal og Stig Humstad 

Inspeksjon av kran 

SIDE 20 
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Omvisningstur for elever ved Åfjord vid. skole 

Elevene fra VG1 og VG2 byggfag ved Åfjord VGS på Ørland kulturhus. De fikk her en 
orientering og omvisning av John Kåre Eggen 

SIDE 21 

I farta! Ble det strike? Elevene koste seg i Bowlinghallen i Bjugn 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 22 

Da er det nok en gang i ferd med å bli tidligere mørkt om kveldene, så selv om vi har vært 
tilgodesett med mye godt vær de siste ukene er nok høsten like rundt hjørnet! 
 
Aktiviteten igjennom sommeren har vel for så vidt vært tilfredsstillende, selv om også vi 
merker at det er roligere tider enn hva tilfellet var i fjor på samme tid. Det fine høstværet vi 
opplever legger vel heller ingen demper på tiltakslysten blant folk flest. 
 
Vi registrerer at bedrifter i vår bransje opplever en svikt i omsetningen, og at både utbyggere/
byggmesterfirma og private kunder til dels har satt bremsene kraftig på. Vi er også spente på 
utviklingen utover høsten og vinteren, men vi vil forsøke å holde trykket oppe og etter beste 
evne tilby ett bredt spekter av trelast og byggevarer til fornuftige priser. Vil også benytte 
anledningen til å minne om våre faste ruter for levering av varer til hele Fosen, med følgende 
dager for utkjøring; 

 
 

 

     

I Bygger’n butikken har vi foretatt en liten justering av åpningstidene slik at disse i dag er 
følgende;  

   

 

 
Vi ønsker å bidra med vårt til nok en hektisk høst, og ønsker både gamle og nye kunder 
velkommen innom!  

 
Åfjord 15.09.08, Joar Harsvik 

Kolbjørn Engen selger deg all den trelast du måtte ønske! 15.09.08 

Tirsdag Ørland – Bjugn 

Onsdag Rissa – Leksvik 

Fredag Åfjord – Roan – Osen 

mandag – fredag 0700 – 1700 

lørdag 0900 - 1400 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 23 

Vi går nå inn i noen hektiske høstmåneder. Flere anlegg nærmer seg innspurten, samtidig som 
nye anlegg skal i gang. Nye anlegg som starter nå i september er Media Huset på Hitra med ca 
ett års byggetid, Nord-Fosen Pukkverk som skal være mer eller mindre ferdig til jul og SUB Hus 
på Stokkøya som skal være ferdig rundt påske neste år. Vi har nok å holde på med frem til jul 
men må ha en jobb eller to for å fylle opp vinteren, det jobber vi med nå og har tro på at det 
skal gå bra. 

Det skrives en del om byggebransjen om dagen. Overskrifter som ”byggefeil og slurv”, ”svart 
arbeid”, ”ulovlig bruk av utenlandsk arbeidskraft”, ”useriøse aktører” etc. Det brukes store ord 
og dessverre er det meste negativt vinklet. Vi i Stjern har vært flinke og derfor unngått 
uheldige omtaler i media. Det skal vi fortsette med. Vi har i sommer blitt medlem i Start BANK, 
som er en kvalifikasjonsordning for Bygge- og Anleggsbransjen. Det er en ordning som skal 
bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bransjen. Denne ordningen vil forplikte oss på en 
del områder, men vil ikke føre til at hverdagen vår blir noe vesentlig forandret.  

Vi får en del utplasseringselever ut på byggeplassene i høst, ta vel i mot dem og gi dem en 
innholdsrik tid. Disse kan være kolleger om et år eller to. 

Petter som er ”redaktør” av Stjernavisa har vært rundt omkring på byggeplassene å tatt mange 
fine bilder, disse er gjort tilgjengelig via link: ”Media/ bilder google” på vår hjemmeside. 

Ha en fin og produktiv høst. 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


