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Mediahuset, Hitra 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 7 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). 

Ferdig bygg 

Bygget ble overtatt 1. september 2009 med møbelbutikk, trykkeri, 

lokalavis og nærmiljøsenter. Banklokalene er ferdige, men de har ikke 

flyttet inn ennå. Møbelbutikken i 1.etg. tar størst areal, med over 1200 

kvm. 

-Vi er 4 mann og rigger ned i neste uke. Sluttfasen har gått greit, sier 

anleggsleder Sten Staven. -Oppstart var midten i september i fjor.  

 

-Det mest spesielle med bygget sett fra vår side var kanskje precut-

løsningen i 2. etg. Hele 2.etg. ble levert med ferdigkappet 

limtrekonstruksjon, I-bjelker og yttervegger. 

-Jeg synes fasaden ble kjempefin i kombinasjon med Royal Spesial 

impregnert stående kledning, levert fra Alvdal Skurlag. 

Et kjempeprodukt som etter min mening burde vært mer brukt, også på 

eneboliger, sier Sten Staven. 

08.09.09 
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Mediahuset, Hitra 

SIDE 2 

Furua impregneres først og legges deretter i et bad hvor den får farge. Det skal være 

vedlikeholdsfritt i 12 år. 

Totalareal på bygget er ca. 3200 kvm. 

Fagmøblers lokaler. Sten Staven og butikkeier Ketil Stub. 08.09.09 

Fra en av balkongene. Robert, Sten, Waldemar  og Sebastian. 08.09.09 
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Dam Gangåsvatnet 

SIDE 3 

Rehabilitering av dam 

-Oppstart på arbeidet var like etter ferien, sier prosjektleder John Kåre Eggen, og skal være 

ferdig før høstflommen (ca. november 09). Det er en betongjobb (355 kbm) som 

underentreprenør for Søbstad AS.  

 

03.09.09 

John Kåre Eggen og Erik By. 03.09.09 
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Dam Gangåsvatnet 

SIDE 4 

-Jobben går ut på å rehabilitere den gamle demningen for kraftverket. De har tenkt å øke 

magasineringen noe. Vi legger på tilleggsstøyp langs veggen for å øke tykkelsen. Det blir 

synlig bordforskaling. Kontraktsum: 1,650 mill. 

Byggherre: Chr. Salvesen og Chr.Thams com AS. 6 mann fra Stjern Entreprenør AS pr. 

03.03.09.  

Fortanning for å få betongen til å feste. Alexander Blengsli. 03.03.09 

Det er boret ned fjellbolter for å holde betongen på plass. 03.09.09 
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Kirkeringen 20 og 22 på Heimdal 

SIDE 5 

Stjern Entreprenør AS har fått i oppdrag for Søbstad AS og oppføre et leilighetsbygg med 13 leiligheter 

fordelt på 3 etg og parkeringskjeller på Heimdal. Bæresystem og dekker i plasstøpt betong, 

bindingsverksvegger med kombinasjon av teglforblending og tre/platekledninger. Prosjektet skal bygges 

for å tilfredsstille krav til passivhus, noe som medfører strenge krav til isolering og tetting. Byggetid: 

August 2009 til juli 2010. Omfang ca 2170 m2. Arkitekt ROJO arkitekter, byggeledelse OPAK AS. 

Vi er pr i dag 6 stk fra Stjern Entreprenør. 

Øyvind Trettøy 

Odd Arild Stjern (anleggsleder). 03.09.09 

03.09.09 
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Åset skole 

02.09.09 

I rute  
-Vi er i rute med fremdrifta, sier anleggsleder Ole Petter Moan. -Til helga blir vi ferdig med innvendig 

gipsing av vegger. I neste uke (uke 39) skal vi starte med himlingene.  

 

SIDE 6 

Andreas Grøtting Karlsen, Kai Gjessing og Stig Rune Berdal. 14.09.09 
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-6-8 mann er i virksomhet utvendig med betong og utvendig kledning. Innvendig er vi i gang med 

innsetting av dører, sier Ole Petter Moan. 

Et omfattende uteanlegg gir rom for ulike aktiviteter som ballbinge, sandvolleyball, basketball og 

klatrestativer. 

 

SIDE 7 

Olav Martin Bakheim (Rambøll), Marit Ertsås Bye (Kurt Bye AS), Lars Ole Hosen (Syltern), 

Taale Arstad (byggeleder, PTL Prosjektledelse) og Ole Petter Moan (anleggsleder, Stjern 

Entreprenør). 14.09.09 

Åset skole 

14.09.09 
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Løsdriftsfjøs 

Geir Stavrum bygger tilbygg til eksisterende fjøs, som skal brukes til løsdriftssfjøs med plass til ca. 50 

kyr. Melking vil foregå 3 ganger i døgnet ved hjelp av melkerobot. –Jeg håper å få inn dyr her før jul, sier 

han. –Det blir betong vegger, trestoler i taket og spaltegolv. Nybygget sammenføyes med det gamle, slik 

at jeg får en spiserekke i det gamle fjøset.  

SIDE 8 

Geir Stavrum bygger nytt fjøs på Rånes. Liggeplasser for kyrne og plass til melkerobot. 

Støypinga utføres av Harald By, Edvard Heir og Helge Børmark. 14.09.09 

Fjøs Rånes 

I 2003 vedtok Landbruks- og matdepartementet at alle landets kyr skulle få gå i løsdrift fra 

2024. 
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Bolig Rune Ramsø 

SIDE 9 

Boligen til Rune Ramsø i Monstadbakkan ble påbegynt med graving av tomt rundt påsketider i år. –Jeg 

holder nå på med isolasjon og plating, sier Rune Ramsø. –Plating på loftet er snart ferdig, badet gjenstår.  

Boligen har grunnflate på 130 kvm. Jeg håper å være inne til jul! 

 

Rikard By fra Stjern Entreprenør AS har stått for oppføringen av boligen. Dette arbeidet ble ferdig for 14 

dager siden. 

Enebolig til Rune Ramsø på Monstad. 10.09.09 

Byggherre Rune Ramsø. 14.09.09 
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Ombygging Betongavdelingen 

SIDE 10 

Tett tak 

-Vi startet sist på mai 09 med ombygging av betongen, sier Arne Petter Selnes. –Vi har lagt nytt tak på 

det som var påbygd, over sandlageret og over der hvor den nye betongblanda skal stå og over 

sandsiloene. Det er satt inn nye sperrer over sandlageret. Ombyggingen gir større høyde for de som skal 

tippe sand her. 

 

Arne Petter Selnes er i ferd med å legge ferdig taktro over betongstasjonen. 10.09.09 

10.09.09 
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Ombygging Betongavdelingen 

Ståle Larsen. 10.09.09 

overskrift 

 

tekst 

SIDE 11 

-Arbeidet skjer i sammenheng med at det skal settes inn et nytt blandeverk. Da var det hensiktsmessig å 

ta resten av bygningene samtidig. 

 

-Vi har nå tett tak. Det som gjenstår er å lekte opp og legge på plater og skifte noe kledning på 

østerveggen, sier Arne Petter Selnes. 

 

 

10.09.09 
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08.09.09 

SIDE 12 

Byggetrinn 1 godt i gang 

Vi er per dags dato 5 stk fra Stjern Entreprenør. Vi har nå kommet godt i gang med byggetrinn 

1, der vi siden sist har påbygd ny 2.etasje på fløy D. Her er det tenkt nye 

undervisningsarealer, mens i 1 etasje skal arealene disponeres til administrasjon og 

lærerarbeidsplasser.  

Sistranda skole 

Bård Grøtte (anleggsleder), Robin Myrseth, Marius Hermansen, Mike Aukthun, Per Helge 

Ørsjødal, Andreas Pukowski. 08.09.09 
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SIDE 13 

-Vi ble ferdig med betongdelen for byggetrinn 1 i uke 34, så nå er all fremdriftsmessig fokus 

på utvendig arbeider med tømmer og snekker. Der målsetningen er å være ferdig med 

utvendig kledning til jul.   

 

Bård Einar Grøtte (anleggsleder) 

Sistranda skole 

Robin, Marius og Per Helge i Plan 2. 08.09.09 

08.09.09 
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SIDE 14 

Innspurt 
Nærmer oss nå innspurten ved Meråker Dagsenter. Dagsentret skal være ferdig i slutten av 

oktober 2009. Vi går nå inn i den mest hektiske perioden for å nå sluttdato til rett tid. Vi hadde 

tett bygg til ferien, og er snart ferdig med innvendig gipsing av vegger. Utvendig kledning 

starter i uke 37. Maler har startet med sparkling av innvendige vegger og tak. Montering av 

himling pågår for fullt. Kran demonteres i uke 38, og da vil støttemur og inngangsparti bli 

støpt ferdig.  

Meråker Dagsenter 

Fasade bakgård. 03.09.09 

Dagfinn Hammermo og Gøran Johansen. 03.09.09 
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Meråker Dagsenter 

SIDE 15 

Utomhus arbeid med steinlegging og asfaltering forventes ferdig i uke 41. Vi er pr i dag 13 

tømrere på prosjektet. Har også tatt på oss en tilleggsjobb for Meråker Kommune der vi skal 

bygge 2 nye kontorer. De skal ferdigstilles i uke 39. 
Vi hadde også en rehabiliteringsjobb ved Meråker Kommune, hvor vi rev betongvegger i kjeller 

for bygging av nye lokaler for NAV. Denne jobben er nå ferdig og overlevert til en fornøyd 

byggherre i rett tid. 

 

Rune Aune 

Rune Aune (anleggsleder). 03.09.09 

Thomas Mandal og Thomas Strømme. 03.09.09 
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Omvisning i Kopperå Gruver 

SIDE 16 

Omvisning i muséet 

Tirsdag 08.09.09. hadde vi omvisning i museet til Kopperå Gruver. Der fikk vi et innblikk i 

hvordan gruvesamfunnet i Kopperå hadde vært. Omvisningen og historien om hvordan 

samfunnet i Kopperå levde og ble bygd opp fra starten av i 1889 og fram til nedleggelsen i 

2006 var meget interessant. Fikk også høre om hvordan smelting har foregått i Kopperå 

gjennom 2000 år v/Jernvinna, Smeltehytta og Smelteverket. 

08.09.09. Foto: Rune Aune 

08.09.09. Foto: Rune Aune 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

Vi avsluttet kvelden med en skikkelig god middag bestående av elggryte, salt kjøtt og 

kålstappe. Dessert var god gammeldags byggrynsgrøt m/rød saus. 08.09.09. Foto: Rune Aune 

Sosialt samvær 
Foruten 6 stk overnattingsbrakker må vi også leie hus for å få nok overnattingsplasser i 

Meråker. Vi leier fortiden den gamle direktørboligen  ved nedlagte Kopperå Gruver (bygd 

1905). Dette er en stor herskapsvilla med mange store rom, og møbler som har vært der siden 

villaen ble bygd. Det er også satt inn biljardbord i kjelleren for de som måtte ønske å spille 

det. De som bor der oppe lager seg felles middag på kjøkkenet hver dag. I den forbindelse ble 

også vi på brakkeriggen buden på middag her forleden. Som vist på bildet hadde vi en fin 

kveld med mye god mat og drikke. 

SIDE 17 

Omvisning i Kopperå Gruver 

Roar Morkemo, Arve Staven, Odd A. Aune, Thomas Mandal, Thomas Strømme og Gøran 

Johansen. Foto: Rune Aune 
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Leif Bøe får utført metallkapping av Per Kolbjørn Hårstad. 10.09.09 

Stål, smed og blikkenslagerarbeider 

 

Stjern Stål AS ble fra 01.01.09 utskilt som datterselskap av Stjern Entreprenør AS. Per 

Kolbjørn Hårstad er dagl. leder for denne avdelingen og teamet består ellers av  Svein Harald 

Ramsø, Helge Haugsnes, Vegard Rånes, Roar Bye og Inge Østvik. 

SIDE 18 

Stjern Stål AS 

Nye lokaler i verkstedbygget på Monstad.10.09.09 
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Avløfting av dekke på Skoganbrua. Foto: Inge Østvik. 25.08.09 
 

-Vi har hatt oppdrag med rehabilitering av bruer nord for Steinkjer. Ellers bl.a. stål, smed og 

blikkenslagerarbeid på Meråker Dagsenter og stålarbeider ved Sistranda skole. –Vi er nå i 

innspurten med stål, smed, blikk ved Åset skole, sier Per Kolbjørn Hårstad. 

SIDE 19 

Stjern Stål AS 

Nye bærebjelker på plass på Breiåbrua. Foto: Inge Østvik. 24.08.09 
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F.v. Kontorfullmektig Marit Bogen, Bedriftssykepleier Berit Kimo, Daglig leder/ergoterapeut 

Sissel K. Østraat og HMS-rådgiver Martin Solli, HMS-rådgiver Anne Karin Bliksås var ikke 

tilstede da bildet ble tatt. 

Da er vi straks ferdige med alle helsekontaktene hos dere, og vi sitter igjen med en meget 

positiv opplevelse i ettertid (men det hadde vi vel også forventet) :-) Kort oppsummert ser det 

ut til at folk trives bra og at det meste er greit, men at dere kanskje har et forbedrings-

potensiale når det gjelder informasjon og kommunikasjon. Dette kan være en utfordring for 

alle og en hver, men kanskje særlig hos dere som har folk spredt utover store avstander. 

 

Vi skal nå i gang med å sortere informasjonen vi har fått, og skrive tilbakemeldinger til 

bedriften ut fra dette. Vi kommer tilbake med mer om dette så snart disse rapportene er klare. 

 

Vi ser også at flere sier at de ikke har fått opplæring i arbeidsstillinger, og det må vi prøve å 

gjøre noe med! Vi ser for oss at vi starter i høst med kontorarbeidsplassene i Åfjord, men at vi 

fortsetter ut på anleggene rundt om kring etter jul. Vi ser for oss å ta en runde rundt på 

anlegget og snakke med folk først, deretter at vi samles og tar litt mer informasjon om riktig 

bruk av kroppen og mulige måter å gjøre belastende oppgaver på. Her er vi avhengige av at 

dere er aktive og kommer forslag; det er jo dere som sitter med mange av løsningene! 

 

Vi ser fram til å fortsette dette arbeidet, og gleder oss til å treffe dere ved neste korsvei! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sissel Kristin Østraat 

HMS-senteret BA 

http://hmssenteret.com/ 

SIDE 20 

HMS senteret BA 

http://hmssenteret.com/
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KS og personal 

SIDE 21 

KS Medarbeidersamtaler 

Da er vi godt i gang med medarbeidersamtaler.  Tilbakemeldingene så langt har stort sett vært 

positive. Mange nyttige tips til ledelse og ansatte blir viktig å ta med seg videre fra denne 

runden. Regner med at alle har fått sin samtale innen utgangen av oktober. Oppfølging og 

evaluering i kjølvannet av disse samtalene vil foregå fortløpende i tiden som kommer. 

 

Lærlinger, kontaktpersoner og vernearbeid 

I forbindelse med oppfølgingen av våre lærlinger sender vi flere på instruktørkurs ved 

BYGGOPP`s opplæringskontor. Grunnlaget for å få fram gode fagarbeider ligger i god 

oppfølging gjennom lærlingtiden. Det er meningen at alle lærlinger fortsatt skal ha sin 

håndplukkede instruktør i læretiden. Vi har fra før av mange som har gjennomgått dette 

kurset, men vi har stadig bruk for flere. Sender også nye ansatte på 40 tiner HMS-kurs i løpet 

av høsten.  

Tormod Melum 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 22 

 

Da har nok en sommer passert, været har vel vært vekslende, men totalt sett ikke så aller 

verst.  Nå har vi allerede hatt besøk av den første høststormen, kraftmagasinene rundt 

omkring i Midt-Norge bør vel være velfylte etter de siste dagers nedbør, så vi kan trygt si at 

høsten er i anmarsj. 

 

Trafikken i Bygger’n butikken har til tross for dystre spådommer vært brukbar gjennom 

sommermånedene, og takstolpressa har gått jevnt og trutt. Vi fortsetter utover høsten med 

hyppige kampanjer både i form av tradisjonelle DM’er og på nettet. Så et besøk innom 

byggern.no av og til kan nok helt sikkert lønne seg. Ordretilgangen for pre-cut og 

takstolproduksjon er så langt på et tilfredsstillende nivå. Og vi vil fortsatt forsøke å gjøre vårt 

for å bidra til en aktiv høst, men det blir nok en gang spennende å se hvordan markedet 

utvikler seg de nærmeste månedene. 

 

Ellers så går vi i løpet av høsten mot et nytt jubileum, sist i november er det faktisk 25 år 

siden Ole Stjern AS åpnet nytt byggevare-/trelastlager her på Monstad. Uten å gå i detaljer, så 

har vi vel tradisjon for å markere slikt både ovenfor kunder og ansatte. 

 

Vi satser derfor nok en gang på en aktiv høst, og ønsker gamle og nye kunder velkommen 

innom til en trivelig byggevarehandel! 

  

 

Åfjord 14.09.09 

Joar Harsvik   

Ei kompostkvern kan komme godt med, forklarer Ola Naustan. 14.09.09 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 23 

De første 6-7 månedene av 2009 har vært preget av stor usikkerhet med tanke på 

ordresituasjonen og om vi klarer oss uten å permittere. Vi har den siste tiden merket at ting har 

begynt å løsne igjen, og både ordresituasjonen og bemanningssituasjonen er vesentlig mer 

behagelig nå enn før ferien. Vi skal ikke avblåse den berømte finanskrisa, men det er ikke tvil 

om at optimismen er tilbake i bransjen vår igjen. 

Av nye oppdrag som skal i gang i disse dager kan vi nevn Kirkeringen, Maiavatnet og  Hysnes 

helsefort. I tillegg ligger det an til at vi endelig skal i gang med Storbilverkstedet i Åfjord, samt 

bygging av nye Åfjordstorget. Felles for alle disse er at de skal i gang nå, og ferdigstilles 

sommeren 2010. Det er betryggende å vite at en så stor del av sysselsettingen gjennom 

vinteren er på plass allerede nå. 

Vi har tatt inn 5 nye lærlinger denne sommeren. De er alle lovende og positive gutter som vi må 

ta godt vare på. Vi har alle et ansvar for at de trives og utvikler seg til selvstendige og flinke 

håndtverkere. Vi må gi dem en bekreftelse på at de har valgt riktig vei og rett firma! Vi ønsker 

dem lykke til med læretiden. 

Den første høststormen har vært innom og vi har fått merke at sommeren er på hell. Det 

kommer helt sikkert flere dager med dårlig vær, og vi vil oppfordre alle til å fortsette å være 

påpasselig med å sikre bygg, stillaser, materialer og utstyr ved arbeidsdagen- og arbeidsukens 

slutt slik at vi unngår ubehagelige overraskelser. 

For mange nærmer årets høyde punkt seg, jaktsesongen. Til dem vi jeg bare si; god jakt. Til 

alle dere andre; ha en fin og produktiv høst. 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


