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Årgang 11 Nummer 2, juni 2013 
                                        

Årgang 11 Numme 
   

 

 

HMS-prisen 2018 

 
Stig ble vinner av årets HMS-pris med sitt forbedringsforslag for arbeid i høyden,  

Niels var prisutdeler (Svein Erik)  

 

Utvekslingsprogram 

 
I forbindelse med utvekslingsprogrammet til Åfjord Videregående skole, hadde vi for 2. år  

2 lærlinger fra firma Baufritz i Tyskland som hospiterte 2 uker i høst.  

Fremste rekke Raphael, Raphael og Ulrik. Andre rekke Viktor, Arvid og Odd Erik (Svein Erik)  

 

                     

Stjernavisa 

 
Årgang 16 nummer 4         Desember 2018 
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Harbakk/Kvenndalsfjellet Vindpark 
 

Siden sist har det skjedd mye på servicebygget på Kvenndal. I løpet av de 3 månedene siden den siste 

utgaven av Stjernavisa har vi ført opp bygget helt ferdig utvendig samt kommet langt innvendig. Det har vært mye 

aktiviteter i den perioden og ledelsen på plassen hadde veldig bra kontroll både på fremdrift og HMS. 

Noe som er veldig gledelig å nevne er stor erfarings økning ift. Roan prosjektet. Vi ser at vi har lært oss mye på dette 

prosjektet og mange ting ble gjort enklere, fortere og av enda bedre kvalitet her på Kvenndal. Dette håper jeg 

mannskapet kommer til å fortsette med. 

Bygget er planlagt overlevert til Statkraft i månedsskiftet mars/april 2019. Noe som er 7 måneder før fristen ! 

Vi må skryte litt av oss selv når det gjelder HMS. Det har vist seg, på mange av de siste vernerundene, at det 

ikke har vært mulig å påpeke noen mangler. Derfor sto det ofte ‘uten merknad’ på hele referatet. Det ble også 

registrert positive RUH både på HMS og orden på byggeplass av byggherre representanter. Dette gjør at samarbeid 

med byggherren går veldig bra. Roar holder trykket ! 

Rett etter nyåret starter vi med trafobyggene på Harbakk og Kvenndal. Det skal bygges opp 2 kontrollbygg 

med 2 trafosjakter på disse plassene. 

Fremdriftsplan ser ut til å bli hektisk, men dette klarer vi vel godt utfra erfaringer fra siste bygget og tidligere prosjekt 

på Roan. 

-Filip 

 

 
 

Egil og Roar er storfornøyd med å jobbe innendørs med gipshimling (Odd Arild) 
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Harbakk/Kvenndalsfjellet Vindpark 

 
Servicebygget er ferdigstilt utvendig. Bildet tatt 30.11.18 (Odd Arild) 

 

Geitfjellet Vindpark 

På Geitfjellet har vi også kommet langt. Siden sist, har vi ført opp hele stålkonstruksjon og sandwich 
elementer ferdig på servicebygget. Yttervegger kles akkurat nå med GU og antas å bli ferdig ut i uka her. Opprinnelig 

planen var å få bygget relativt tett før jul. Dette har dessverre ikke vært mulig pga. uværet som kom her på fjellet. 
Mye av den siste tida ble brukt på snømåking og beskyttelse av anlegget mot vind. Gledelig er at vi klarte å få 
montere takstoler på hele bygget slik at dette blir ferdig for legging av OSB og papptekking rett over nyåret. 

Vi har også kommet godt i gang med kontrollbygget her på Geitfjellet. Her skal det bygges det største 

kontrollbygget av de alle som skal bygges på de 3 vindparkene. I tillegg har vi en dobbelsjakt som skal bygges. I 

skrivestund er vi ferdige med bunnplata i trafokjeller og holder på med veggarmering. Etter nyåret skal vi bemanne 

opp og jobbe samtidig med bygging av kontrollbygg og trafosjakta. Dette for å følge den tunge fremdriftsplanen samt 

muliggjøre prefab montasjen kontinuerlig på kontrollbygg og sjakta. 

HMS kvalitet har forbedret seg tilsvarende på dette prosjektet som på Kvenndal. Likens her, har vi fått masse 

positive tilbakemeldinger på HMS arbeid som er gjort på prosjektet. Dette takket være engasjert mannskap vi har 

her oppå fjellet. 

Selv om været er svært vanskelig akkurat nå i perioden, er alle like engasjert og prøver å gi sin beste om hverdagene. 

Til vårs ventes det den mest spennende delen av prosjektet. Nemlig bygging av vindmøllefundamenter. Dette har vi 

plan å få begynt med så fort som mulig. Det kan hende, vi får begynne med utflasking og fundamentstøper allerede i 

vinter. 

Hovedaktivitet på denne biten er likevel satt opp etter vinteren slipper. 

Alle 100 fundamenter skal bygges opp i løpet av 2019 da dette blir veldig hektisk og mannskaps behov blir stor. 

Dette er vi likevel bra forbered for å håndtere og venter spent på fundamentbygging starter opp! 

Til slutt vil jeg ønske alle riktig God Jul og Godt Nyttår! Håper på at alle får bruke den tida for å slappe litt av og være 

med familien sin. Så kommer vi tilbake på våre prosjekter med ny energi og entusiasme.  Dette trenges vel her oppå 

fjellet … 

 

-Filip 
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Geitfjellet Vindpark 

 
 

Kontrollbygg, Ny Manitou takler -12* grader godt (Jon Arne) 

 

 
 

Servicebygg, Takstol og taktro montasje(Jon Arne) 
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Utlasterkai Verdal 

 

Anleggsleder Rune sammen med Jon Fredrik fra Talde og Geir fra Syltern (Svein Erik) 

 
Da er vi godt i gang med mudring og tilkjøring av masser for plastring av utlasterkai på Verdal. 

Johs.J.Syltern AS har pr. i dag mudret ca23.000m3 og tilkjørt ca54889m3 plastringsmasser. 

Det skal totalt mudres ca113 578m3. 

Eksisterende molo ved innseilingsled er nå flyttet. Dette for å få en bredere innseilingsled mellom molo og ny kai. 

Fundamentering AS starter opp med peling for kai i februar. De starter med kaia og fortsetter videre med peling for 

dykdalber. Og da følger vi opp med støp av peler fortløpende. Forventet oppstart betong i peler er uke 11. 

Peling er forventet ferdigstilt i mai 2019. Vi starter opp med betong på land 2 uka i mars 2019. 

Da er det støp av friksjonsplate kai og friksjonsplate landpullere. 

Kai for utlaster skal stå ferdig i midten av september. Da starter Verdalskalk montasje av utlaster. 

På stål har vi fått med oss et lokalt firma fra Verdal. Det er Lafopa Industrier AS. 

De vil starte opp med montering av stål på byggeplassen i midten av mars 2019. 

Det jobber fortiden 15 mann på prosjektet. 

 

Rune 
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Nye fagarbeidere 

 

Fagarbeider! Viktor fikk godkjent svenneprøven sin i oktober.  
Her sammen med Gisle og Asgeir fra prøvenemda (Svein Erik) 

 

 

Bjørn Vegard fikk karakteren Meget godt bestått på sin svenneprøve i betongfaget.  

Geir Åge og Jan-Olof fra prøvenemda gratulerer (Svein Erik) 
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Norges Vel, medaljen for lang og tro tjeneste 
 

 
 

Rune mottok på julebordet utmerkelsen for lang og tro tjeneste etter 30 år i Stjern (Svein Erik) 
 
 

Jubilanter  

 

Tor Magne og Rune hadde runde dager, de ble feiret med kake og blomster på A-bygget i november. 
De har for øvrig til sammen nærmer 50 år i firma Stjern (Svein Erik) 
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Prekutten 
 

 

Jørn har tatt over som prosjekterende for prekutten fra 1. november. 
Fra venstre: Arek, Jørn, Hans Jørgen, Sverre og Ottar (Svein Erik) 

 

 

Bjørn sluttet hos Stjern Bygg i oktober, Helge takket for 18 år i bedriften (Svein Erik) 
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Enebolig Strand, Åfjord 

 
Vi har fått oppdraget med å bygge en enebolig på Strand i Åfjord. 

Henrik og Magnus har satt opp råbygget i rekordfart og sørget for tett bygg til jul (Svein Erik) 

 

Nytt verneombud 

 
Krzysztof er nyutdannet verneombud, han jobber nå på prosjektet  

Geitfjellet Vindpark (Svein Erik) 
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Besøk fra barnehagene ved anlegget til Verdal Kai 03.10.18 

Onsdag 3. oktober fikk vi besøk fra Havfrua- og Elvegården barnehage ved anleggsplassen til Verdal kai. De to 

barnehage – gruppene ble delt i to, hvor ungene på Elvegården fikk se først på både lastebiler og gravemaskin som 

var stilt opp av Syltern. Syltern stilte med sjåfører og Berit som HMS ansvarlig i Syltern, hvor ungene fikk seg en tur i 

førersetet på både lastebil og gravemaskin. Her ble både blinklys, bilhornet og walkie-talkie brukt flittig. Jeg vil påstå 

at walkie-talkie var desidert kulest hos de fleste. 

Mens ungene på Elvegården fikk sett på anleggsmaskinene, ble ungene på Havfrua barnehage med Niels inn på 

møterommet til anleggskontoret. Her ble det holdt en kort presentasjon av prosjektet som skal bygges og vist masse 

bilder av de maskiner som skal holde på utover vinteren. Dette var stor stas, men med ferdig-skåret frukt, sjokomelk 

og andre diverse godsaker foran øynene på ungene, var det ikke så lett for dem å holde fokus gjennom hele 

presentasjonen. Det ble derimot stilt masse spørsmål og vi fikk klar beskjed om at vi ikke skulle kaste søppel i 

naturen. Så det er viktig at det ytre miljøet skånes for vår aktivitet slik at vi setter et bra eksempel for neste 

generasjon. 

Etter at ungene hadde kost seg med maten ble det delt ut ‘buffer’ og T-shirts fra Stjern, samt refleks-vest fra Syltern. 

Dette likte de godt. 

Etter en times-tid rullerte vi på barnehagene og kjørte samme opplegg på nytt. 

Vi fikk gode tilbakemeldinger fra barnehagens overordnede, så dagen ble en suksess. Kanskje vi ser igjen noen av 

ungene som fremtidige anleggssjåfører. 

Besøk fra barnehagene ved anlegget til Verdal Kai 03.10.18 

 

Havfrua Barnehage (Niels) 

 

Elvegården barnehage (Niels) 
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Rønningsbakken 

 
Gode kompiser, Steinar, Andrzej og Bjørn Vegard. 

Rønningsbakken i Trondheim, betongentreprise med ferdigstillelse til påske. 

Byggern 

 

Ann Doris på Byggern er veldig fornøyd med jobben Odd og Viktor har gjort med bygging av  

messanin på butikken. Her er det planlagt utstilling av kjøkken, dører, vinduer og gulv.  

(Svein Erik) 
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Johan Falkbergets vei 
 

Første sprengningssalve gikk av i slutten av september hvor vi skal bygge omsorgsboliger for Trondheim kommune 

på Byåsen. Bygget inneholder til sammen 9 leiligheter, felles oppholdsareal og egen personalfløy fordelt over to plan 

pluss kjeller. Så langt har vi vært heldige med været i overgangen mellom høst og vinter, og produksjonen har gått 

veldig bra. I dette øyeblikk er vi ferdige med heisgrube, bunnplate, vegger i kjeller, dekke over kjeller samt banketter 

og ringmurer i plan 1. Vi har som mål å være ferdige med gulv på grunn i plan 1 samt vegger i plan 1 før lysene 

slukkes i arbeidsbrakka og vi tar juleferie. Videre fremdrift er komplettering av betongarbeid ut januar og oppstart 

tømmer og tekniske fag fortløpende. Bygget skal overleveres til BH i midten av august. 

-Runar 

 

Armering av bunnplate (Runar) 
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Johan Falkbergets vei 

 

Oversiktsbilde under støping av dekke over kjeller 30.11.2018, fine forhold! (Runar) 

 

Sebastian, Bartek og Ole Petter har kontroll (Runar) 
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Fornybarsenteret 

Norges nye kraftsentrum for grønn energi – Åfjord og Roan 

 
 

Fornybarsenteret knytter industri, småbedrifter, gründere, FoU og undervisning tett sammen  
i et utviklingsmiljø. Eier er Åfjord Kommune, leietakere i bygget blir Fosen Vind/Statkraft,  

TrønderEnergi og Fosenkraft.  
Bygget vil også bli tilrettelagt for gründere samt studentmiljø fra videregående og høyskole. 

(Svein Erik) 
 

 

Ikke mange arbeidsplasser har denne flotte utsikten 
Bygget ble ferdigstilt i november og overlevert en strålende fornøyd byggherre. 

 (Svein Erik) 
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Naust Monstad 

 
Åfjordsbåten og kystkultur skal etter hvert få et naust å være i på Monstad.  

Prosjektet er foreløpig tenkt som et samarbeid mellom Stjern Entreprenør AS, Åfjord Sparebank og Åfjord kommune. 
Bunnplaten og ringmur er ferdig og forhåpentligvis er tømrerarbeider i gang i løpet av vår/sommer 2019. 

(Svein Erik) 
 

Åfjord Idrettshall 

 
Byggingen av Åfjord Idrettshall går som planlagt, vi er lovet tett tak i år og planlegger innredning 

av garderober og aktivitetsrom rett over jul (Svein Erik) 
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Statnett trafostasjon, Surna 
Andre trafostasjon i rekken, beliggende i Garabrekka er så godt som ferdig for Stjern’s del. Siste komplettering av 

elektroarbeider blir utført i desember før det blir i gangkjøring og testing av tekniske anlegg i månedsskiftet 

januar/februar når permanent strømforsyning til kontrollhuset er på plass. Vi vil takke alle UE, leverandører og 

nøkkelpersoner for et godt utført prosjekt. 

For de to siste trafostasjonene, Snilldal og Surna, nærmer det seg slutten. Vi fikk ferdigstilt det meste utvendig før 

snøen kom, og det gjenstår kun mindre ting på egenproduksjonen i kontrollhuset. Tekniske fag vil ta den siste biten 

på nyåret, og etter å ha bygd det samme to ganger før på de forrige stasjonene ligger det an til å bli en grei 

sluttspurt. – Runar / Jon. 

 
 

Vinterlandskap, bildet er tatt mot nordøst -oppover dalen(Svein Erik) 
 

 

Arvid, Karol og Jon i Surna (Svein Erik) 
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Leksvik Flerbruksbygg 
Det krymper av med betongarbeidet, men noen vegger i sokkel og veggene i aktivitetssalen gjenstår. 

Litt jobb med dem, da de er 7,5m høye. Blir også en påstøp i bunnen av bassengene etter at bassengleverandøren 
har montert rennene rundt bassengene. Prefab er i full gang, og taket over hovedbassenget er montert. 

Elementene der var 26 tonn, så krana til Steinar ble for lett i ræva der ja. 
Prefab blir ferdig midten av januar. Taktekker starter uke 50 med 1.gangs tetting over hovedbassenget. 

Tømmer har begynt oppstarten, men blir ikke fult trøkk før over jul når prefab er ferdig og taket er tekket. 
Kjeller er støvbindet, og tekniske fag har så smått begynt montasje der.  

Stig styrer HMS arbeidet med jernhånd, og etter hvert som det blir flere aktører trengs det. 
Arbeidet med renoveringen av eksisterende hall går nå mot slutten. Snekkerbasen er en gammel kjenning som har 

arbeidet i Stjern, men som jobber i Bakøy nå. Trond Skalmerås. Fotograf har vært The Stig. 
Vi i Leksvik vil ønske dere en God jul og ett Godt Nyttår. 

Med hilsen 
Erik 

 
Montasje av element over hovedbasseng. Vekt 26 tonn (The Stig) 

 

 
Marek og Kusy med oppstart av vegger aktivitetssal (The Stig) 
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Leksvik Flerbruksbygg 

 
Hovedbassenget (The Stig) 

 
Bli kjent med bygg og anleggsdagen 2018 

 
10.klassinger fra Åfjord og Roan var på info og aktivitetsdag på Skola i forbindelse med rekrutering  

til bygg og anleggsfaget 
Bygging av lekehus var en av aktivitetene (Svein Erik) 

 
Filip fra Stjern og Bjørn fra Statkraft informerte elevene om vindparkene i Fosen Vind 

Her fra besøket på Kvenndalen (Svein Erik) 



19 
 

Trønderlån Sørdalen  

 

Eldar og Odd Erik har med god hjelp av b.la. Odd, Per og Henrik renovert trønderlån i Sørdalen. 
Trønderlåna ble oppgradert til dagens standard på tekniske løsninger og isolasjonsverdi. 

Resultatet ble et moderne hus med tradisjonelt og smakfullt utseende.   
(Eldar) 

  

Innvendige løsninger er i samarbeid med Ines som er interiørarkitekt B&B Parken AS (K.Vingen) 
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Matstudio Stokkøya 
Siden siste utgave har vi vært i gang med fasadekledning, takplater og beslag utvendig. 

Innvendig på loftet med opphengkonstruksjoner for hemsene, isolering og platekledning av himlingen. Ellers ble vi 

ferdig påstøp og isolering av gulvet i 1. etasje. 

Fortsatt mye veldig mye spesielle og kravende løsninger, og herved skryt for Idar & co. på hvordan de takler den 

høye standarden som ble satt fra arkitekt interiørarkitekt og byggherren. 

Ønsker alle en riktig god jul. 

-Robert 

 
 

Sigve har hatt oppdraget med behandling og montering av kledning utvendig (Idar) 
 

 
Idar og Co får bryne seg på mange interessante løsninger, her en hems som er opphengt i takverket. 

De planlegger å ferdigstille prosjektet i løpet av tidlig mars (Idar)  
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Enebolig Hubakkvegen 

 

Vi har fått oppdrag for en mindre betongjobb som er forholdsvis stor for en enebolig. Det gjelder banketter, 

ringmurer, kjellervegger, dekke og gulv. 

I skrivende stund holder vi på med banketter som blir støpt rett på berg, så det blir en god manuellforskaling mot 

berg som kraver litt erfaring. Vi har akkurat det rette laget på plass med Eivind, Kai og Jens som takler det lett. 

-Robert 

Anbudsregning 

 
 

Robert, Sindre og Jon tar en anbudsgjennomgang dagen før levering (Svein Erik) 
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Stjern Betong 
Da nærmer deg seg slutten for nok et hektisk år, som har vært både spennende og krevende for alle på betongen. 

Også i år slår vi alle rekorder med antall kubikk betong levert, 19600m3 blir årets tall mot 14700m3 i fjor. 
Hovedmengder er gått til tunneler i Roan og Stokksund, bru i Ryssdalen og Storheia vindpark. 

Vi ser det utmerket godt nå at innvesteringer som er foretatt av blandeverk, biler, hjullaster og utstyr ble gjort i rett 
tid. Uten disse enhetene har vi stilt dårlig til disse prosjektene. 

En del elementproduksjon og andre oppdrag har det også vært. Stig Rune Rånes har vært innleid fra entreprenør for 
å bistå med dette. 

Vi har anskaffet et nytt påbygg til krokbilene, et tett skap med hydraulisk sideåpning med kran bak. Et veldig 
anvendelig påbygg. 

I februar venter vi en ny slephenger til krokbilene. Dette er en Nor Slep krokhenger med tipp. 
Vi nærmer oss 2019, og vi vet vel om at det er en bra oppdragsmengde også neste år. 

Vil benytte anledningen til å rose alle ansatte på betongen for utmerket innsats, det har vært et år med mye jobb og 
også nattarbeid, så jeg ønsker alle ansatte en velfortjent juleferie. 

Vil også ønske alle kunder og samarbeidspartnere en riktig God jul og et Godt nytt år. 
Vi snakkes neste år, og vi ``klæmme på``. 

Rune. 

 

Nytt skap til krokbilene (Rune) 

 

Et sommerminne med gode samarbeidspatnere (Rune) 
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Stjern Betong 

 
Forskjellige oppdrag. Transport av kran (Rune) 

 

Dekkestøp bru ryssdalen (Rune) 
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Stjern Stål 
 

Da begynner vi å nærme oss jul og ser frem mot noen dager med fri etter ett særdeles hektisk 2018 tilbakelagt. 

Men ingen grunn til å sette seg for godt tilbake, da det blir fullt kjør igjen på nyåret😊 
 

I det siste har vi fått produsert og montert stålkonstruksjoner for garasjeanlegg til Trønderenergi og påbegynt 
montering av vegg og takplater. 

Fornybarsenteret på Monstad har vi fått ferdigstilt. Der hadde vi stålarbeider, sandwichelementer, smedarbeider og 
blikkenslagerarbeider. 

Servicebygg Kvendalsfjellet og Geitfjellet har vi fått produsert og montert stålkonstruksjoner, og montert 
sandwichelementer på begge byggene. 

I butikken til bygger`n har vi ordnet med bæring for ny mesanin og holder nå på med å montere rekkverk. 
Ellers så har vi også hatt en del andre verkstedprosjekter med både beslag og stålkonstruksjoner. 

 
Vil med dette takke alle ansatte for en fabelaktig innsats ønsker alle god jul og godt nyttår 

 
 

Lars Petter 
 

 
 

Stålkonstruksjon servicebygg Geitfjellet (Lars Petter) 
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Stjern Stål 

 
 

Benjamin poserer til fotografen mens han venter på nytt batteri (Lars Petter) 

 

Montering av garasjeanlegg til Trønderenergi (Lars Petter) 
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Stjern Bygg AS 
Vi har akkurat fått en liten smak av vinter, årets julebord er vel overstått og ble nok ett vellykket 

arrangement, og tradisjon tro serverte vi rømmegrøt på Bygger’n sist fredag, så da tyder alt på at det straks 

er jul igjen.  

 

En foreløpig oppsummering av 2018 viser at aktiviteten igjennom året har vært litt høyere enn i fjor. Og det 

ser ut som at trenden har holdt seg utover høsten, slik at vi totalt sett får en vekst i omsetningen i forhold til 

2017. 

 

Når vi så ser på de forskjellige avdelingene så er det nok Bygger’n butikken som er skyld i at vi har denne 

veksten i år. Som nevnt i forrige utgave av Stjernavisa så har «Pre-cut’n» hatt nok med å matche 

omsetningen for i fjor, og vår leverandør av hytter og fritidsboliger  

Fosen-Hytta får nok dessverre også et vesentlig lavere salg i 2018 enn i 2017. 

 

Ser vi så på starten av 2019, så har vi for så vidt som før ikke de største ordreservene. 

Men igjennom de grep vi har tatt i forhold til forsterkninger i bemanning og salgsapparat, 

har vi satt oss som mål å fortsette den fine utviklingen i Bygger’n butikken, og å bringe salg og produksjon 

av takstoler, pre-cut, og byggesett av hytter og fritidsboliger tilbake på offensiven igjen.       

 

Tradisjonelt så er det nok «Julekampanjen» som har fokus i Bygger’n butikken på denne tiden, men i år må 

vi nok innrømme at innsatsen akkurat nå rettes like mye på byggingen av mesanin inne på butikken, som 

skal gi oss plass til en rekke nye utstillinger.  

I tillegg skal vi over jul gi bygget en real «face-lift» utvendige, med nye fasadeplater, vinduer og dører. 

Fremdriften i dette arbeidet vil nok være litt avhengig av værforholdene som møter oss i starten av 2019, så 

vi har så langt ikke satt noen dato for når vi kan invitere til reåpning, 

men satser på at det vil bli en gang på seinvinteren eller tidlig vår.     

 

Avrunder også i år med å takke alle ansatte for innsatsen i 2018, og ønsker dere alle en velfortjent ferie og 

en god jule- og nyttårsfeiring. 

 

Ønsker også alle våre kunder og forbindelser en god jul, og ett godt nyttår! 

 

Åfjord 17.12.18 

Joar 

 
Byggern-nissen tok i år turen fra Emsen (Svein Erik) 
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Grøtfest på Byggern 

 

Ingen rømmegrøtfest på Byggern uten Åse (Svein Erik)  

 

Kokkelandslaget, Stian og Ann Doris serverte rømmegrøten (Svein Erik)  
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Da har vi straks lagt bak oss nok et år, som ble feiret med rekordstor deltakelse på julebordet. Som det ble nevnt på 

julebordet kunne vi også feire et 2018 uten alvorlige hendelser på våre byggeplasser og null skader med fravær. 

Dette er i tråd med vår målsetning om at alle skal komme seg trygt hjem fra jobb på våre anlegg, og dette vil være et 

hovedfokus for oss også neste år. 

Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå også i 2018, men med en omsetning mer tilpasset vår organisasjon og dermed 

betydelig mindre innleie enn tilfellet var i 2017. For 2019 har vi en 4-5 jobber som strekker seg godt inn i neste år, 

men for å opprettholde sysselsetningen må vi ha påfyll av oppdrag til våren. Markedssituasjonen ser fortsatt relativ 

god ut, samtidig som vi merker at konkurransen om oppdragene hardner til.  

Til slutt vil jeg takke for innsatsen i 2018, og ønske alle ansatte og samarbeidspartnere en god jul og et riktig godt 

nyttår! 

Sindre 

 

 

 

 

 


