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Stjern Betong

Bildet viser bruken av alle de kabelkanalane vi produserte sist vinter. Bildene er fra Balsfjord

Da nærmer det seg enden for nok et år. Dette året har vært litt roligere på ferdigbetongleveranser, men vi har
hatt en del produksjon av betongvarer på støperiet. Vi har skipet ut vår Mercedes betongbil fra vår bilpark, da

denne ikke klarte å henge med lengre, og vurderer nå et alternativ for den.

Venter nå på svar på noen jobber som vi har regnet på til neste år, som omfavner både ferdigbetongleveranser
og element produksjon.

Ellers så takker vi for samarbeidet dette året, og håper på et 2015 med full fræs og nye utfordringer.

Ønsker alle en trivelig jul, og et godt nytt ``foill fart`` år. =)

Hilsen oss i Stjern Betong AS.
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Siste reis for den gamle betongbilen (Rune Ramsø)

Åsly Skole

Grunnarbeider (Fosna-Folket)

Som nevnt i forrige utgave av avisa, var oppstart på Åsly skole noe usikker. Geoteknisk rapport er nå klar og
grunnforholdene er mer utfordrende enn først antatt, noe som fører til at hele bygget må peles. I denne forbindelse

har vi også fått justert ferdigstillelsesdato, fra februar 2016 til mai samme år. Vi starter peling nå i desember og
satser på å komme i gang med betongarbeider i uke 2. Så langt har vi etablert brakkerigg og byggeplassgjerde, samt

at graveentreprenør er godt i gang med klargjøring for peling og betongarbeider.

Sindre Stjern-Strøm



4

FV 715. Olsøy bru og Skaugdal bru.

Vi er godt i gang med brubygging ved Olsøykrysset.
Vi har som underentreprise for Johs. J. Syltern AS fått i oppdrag å bygge 2 bruer.

Arbeidene med Olsøybrua er godt i gang, og vi regner med å få støpt brudekket ganske så fort på nyåret.
Denne brua er en slakkarmert betongbru over 3 spenn, er ca. 38 m lang og går over veien ved Olsøykrysset.

Synlig betong utføres med bordforskaling.
Erik Bye er anleggsleder, og vi er i snitt ca. 6 mann på denne.

Skaudalsbrua går over elva litt lenger vest, og vil bli ca. 100 m lang. Oppstart med denne vil bli ca. 20. januar -
15. Dette er en stålbjelkebru med støpt brudekke. Skanska har fått underentreprisen på levering og montering

av stålbjelkene.

Det er kraftige dimensjoner, og totalt veier bjelkene ca. 122 tonn.

Hvis vinteren blir like fin som den har vært til nå, så skulle det ligge godt til rette for en god produksjonstid
videre framover. Det er lov å håpe på det.

Sigmund Humstad

Olsøybruas glade gutter: Arvid og Helge (Sigmund Humstad)
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Armering av landkar (Sigmund Humstad)

Dekkereis (Sigmund Humstad)
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Åfjord Næringstorg

Kenneth og Kai monterer vindsperre (Rune Aune).

Fasade mot Parken (Rune Aune).
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Tommy tar siste finish før veggen skal males (Rune Aune)

Da er vi godt i gang med byggetrinn 1 på Åfjord Næringstorg. Vi har tett bygg denne uke (uke 49). Avretting av
gulv, innsetting av vindu og støvbinding skal være utført før jul. Vi er allerede godt i gang med innvendige

vegger. Det blir oppstart for tekniske fag rett etter jul.

Vi starter også opp med byggetrinn 2 før jul. Der begynner vi med demontering av fasadeplater og montering
av provisoriske vegger innvendig. Saging og fjerning av betong starter også opp før jul. Alle yttervegger på

byggetrinn 1 kom som prefab. element fra Stjern Bygg AS. De kom ferdig med stender, asfalt plater, vindsperre
og lekter. Blir fort tett bygg når det bygges på denne måten.

Som underentreprenører har vi med oss Fosen Ventilasjon AS, Einar Haugsnes AS og Nortek Elektro AS.
Taktekkinga utføres av Øverdal og Bye Bygg-service AS. Vi er for tiden 8 mann fra Stjern og 4 mann fra Petter

Bakøy AS på prosjektet. Innflytting i de nye lokalene skal skje i påsken 2015.

Vil samtidig ønske alle en riktig GOD JUL.

Rune Aune.
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Bassengbakken

Da nærmer det seg jul på Bassengbakken. 3., 4. og 5. etasje samt nødvendig adkomst og rømning i
næringsdelen skal ferdigstilles til 19. desember.

Det ser litt kaotisk ut i skrivende stund men alle fag jobber for fullt og vi har stor tro på at det går i orden.
Innvendig i de 3 etasjene foregår det komplettering på innredningsarbeider samt bygg vask.

Tekniske fag har startet testing og innregulering av sine systemer.

Boligfløyen er nå stort sett ferdig støpt med unntak av svalgangene, så nå er det stor fokus på å få tett tak så
fort som mulig slik at vi kan starte innvendige arbeider.

Stjern har ca. 30 mann på plassen, mens det totalt sett er det godt over 100 mann på bygget. Rigg og
lagerplass ble mindre etter at boligfløyen ble støpt slik at logistikk og vareflyt er noe som må planlegges godt.

- Arnt Ove Sævik

Fasaden er nå kledd med cemberit plater og bæreskinner for den påfølgende glassfasaden
(Arnt Ove Sævik)
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Teknologistudentenes karrieredag 2014 – Trondheim Spektrum

Også i år var Stjern Entreprenør AS på plass med stand. Dette for å rekruttere blivende ingeniører og å gjøre
studentene kjente med ett alternativ til de store riksentreprenørene. Det var flere som viste sin interesse. Det

kom inn mange søknader på sommerjobb.

Eksempel på andre firma som hadde stand er; Veidekke ASA, Siemens AS, Tine SA, Statoil ASA, Skanska Norge
AS, COWI, Kongsberg gruppen…

John Kåre og Bård Einar

Brødrene Sørdahl – Svalan

Vi er ferdige med det meste av bygningsmessige arbeider. Stjern Stål har noe blikkenslagerarbeid igjen. Dører,
porter og vinduer er ferdig montert. Elektriker, rørlegger og ventilasjon jobber nå med installering.

(John Kåre Eggen)
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Frøya Hotell

Brennheite nyheter fra Frøya:

Vinterhagen er så godt som ferdig, og allerede tatt i bruk. Vi har nå begynt med andre del av prosjektet, som
består av å bygge økonomi-inngang og tak over søppel containerne til hotellet. Denne delen skal knyttes

sammen med eksisterende bygg, og vil bli bygget delvis i takåser og selvbærende stålplater.

Den tredje delen av prosjektet består av en garasje ved siden av Stjernesenteret. Det mangler tegninger til
dette enda, men vi begynner uansett ikke med dette før øko-inngangen er ferdigstilt.

-Jon Arne Jønland

Inngangsparti (Jon Arne Jønland)

Pen fasade (Jon Arne Jønland)
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Vinterhagen (Jon Arne Jønland)

Kim Bjarne i stillaset (Jon Arne Jønland)
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Linusbakken

Innspurten er i gang.

Fremdriftsmessig så ligger vi noenlunde greit an der. Status pr. d.d at vi jobber for fullt med å få gipset ferdig
den siste blokka til jul.  Men som alltid vil det nok bli en sluttspurt den siste fasen mot overlevering -på

Linusbakken også.

Ellers av arbeid som pågår for tiden er parkettlegging, bordkledning, balkonger og utomhus konstruksjoner for
betong. Alle fag som er involvert i prosjektet er for tiden i produksjon så det er stor aktivitet.

Vi starter så smått med første byggvask straks på nyåret, og da blir det byggvask hver oddetallsuke
frem til endelig overlevering i uke 11.

VI ønsker alle sammen en riktig god jul fra Linusbakken.

-Bård Einar Grøtte

Pawel har trua på at vi blir ferdig med gipsing før juleferien (Bård Einar Grøtte).
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Demontering av kran (Bård Einar Grøtte).

De første kjøkken er montert i rekke A (Bård Einar Grøtte).
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Washington Mills

Arbeidslaget fra Stjern og Adecco (John Kåre Eggen).

Taktekking av langsgående drager og bindere (John Kåre Eggen).
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Odd Arild på det ferdig støpte skalltaket. Over 40 grader helning på det meste (John Kåre Eggen)

Innvendig binderhjørne. Støvmaske påkrevd inne i bygget (John Kåre Eggen).
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Tett armering! (John Kåre Eggen)
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Vi har i den siste perioden vært 22 mann fra Stjern og Adecco på prosjektet. I tillegg er SG-Entreprenør der
med en mann og meisler hull i eksisterende dragere etter hvert som vi støper. Mestertak har to mann på

plassen som tekker taket etter hvert som det blir ferdigstilt.

Vi har hatt en del utfordringer underveis. Armeringen er komplisert og tidkrevende. Det er mye «treing» og
«smetting» for å få plassert armeringen riktig. Samtidig som det er stedvis veldig tett armert. Noe frost om
nettene har også ført til at armeringen blir veldig glatt å arbeide på til tider. Videre er støpingen oppdelt i 3

etapper pr. akse med krav til herdetid mellom hver etappe. Dette for at eksisterende konstruksjon ikke skal få
for stor belastning. Alt dette fører til at vi bruker en del tid mer enn planlagt.

Nå er det meste av armering på taket ferdig, og støpingen er godt i gang. Taktekkeren har kontinuerlig arbeid
med tekking etter hvert som vi støper.

Vi har vært heldige med været, og håper det holder seg slik godt ut i neste år!

John Kåre Eggen

Årnesgården

Siden siste utgave av Stjern avisa gikk salget av leilighetene på Årnesgården fortsatt like bra.
Det ble derfor signert kontrakt 12. desember på kontoret til Stjern. Detaljprosjektering skal begynne rett etter

juleferien, med fysisk oppstart på byggeplass sannsynligvis rett etter påske.
Etter en lang (men trivelig) forberedelsesperiode ser vi fram til bygging.

Utsikten fra 6.etasje. Fortsatt 3 stk. leiligheter på den etasjen ledig.
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Øvre Vikelv bru

(Sindre Stjern-Strøm)

På Vik i Bessaker har vi hatt en liten jobb gjennom Roan Maskin for Statens Vegvesen. Eksisterende kulvert klappet
delvis sammen i fjor, og det har vært omkjøring på stedet siden da. Nå i høst er det lagt ny kulvert med diameter

3500mm under veien og det er kjørt inn ny veifylling, veien åpner igjen i midten av desember. For vår del gikk jobben
ut på betongsaging av eksisterende betongvegger og støping av nye vegger for forankring av rør oppstrøms- og

nedstrøms side, og støtte for veifylling.

Sindre Stjern-Strøm



19

Ny ansatt:

Jeg startet i Stjern Entreprenør i høst, har vært innom på sommerjobb før, så det har vært artig å treffe igjen mange
kjente og noen nye personer i arbeidssammenheng. Yrkesmessig er jeg utdannet sivilingeniør fra NTNU, og jeg har
jobbet i konsulentbransjen, bank og media. Bygg- og anleggsbransjen virker som en dynamisk bransje hvor det er
mye som skjer til enhver tid, og det er positivt. Det er dessuten givende å jobbe i en bransje og et selskap hvor det
som produseres gir et konkret sluttresultat som kundene kan ha glede av i lang tid etter vi har avsluttet samarbeidet.
Ellers virker det som firmaet har en godt etablert bedriftskultur med mange greie folk som jeg ser fram til å jobbe
sammen med.

I november var det mesterskap i gokart for lærlinger. Også i år ble Svein Erik slått.
Peter Binde, Andreas Haugsnes og Svein Erik Aune

Navn: Siri Stjern-Strøm

Stilling: Siv.ing.

Alder: 31 år

Ansatt: 15. oktober 2014
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Nytt lønnssystem

Fra 2015 tas bl.a. et nytt lønnssystem i bruk. Huldt & Lillevik Lønn. Huldt & Lillevik er Norges mest solgte
lønnssystem for små og mellomstore bedrifter, så vi er rimelig trygge på at det er et godt program. Systemet

har bedre funksjonalitet og er mer moderne enn det vi har i dag, så undertegnede er meget positiv.
Stjern Stål har fått en tjuvstart, og er «piloter» på det nye systemet. De kjører i det nye systemet fra uke 47 og

ut resten av året. Til å hjelpe oss med installering, opplæring og bistand har vi regnskapskontoret. Det blir
positivt med ekspert hjelp i nærområdet.

Anne

Bedriftskamp 12.11 Stjern mot Adecco. 9-6 til Stjern (Lars Petter Berdahl)
Bedriftsfotball-laget til Stjern Entreprenør har hatt en svært god sesong og kom på 3. plass i sin pulje.
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Stjern Bygg

Vi har akkurat fått en liten smak av vinter, og vi serverte ca. 180 porsjoner rømmegrøt på Bygger’n sist fredag, så da
er det straks jul igjen.

En foreløpig oppsummering av 2014 viser at vi omsetningsmessige har ligget litt foran i fjor gjennom hele året og
dette ser ut til å holde seg ut året. Slik at vi totalt sett får en vekst i forhold til i fjor, og er tilbake på nivået fra 2007 -
2008. I tillegg så ser det ut til at vi greid og snu trenden i fra i fjor i forhold til inntjening, og at vi for 2014 vil levere
ett resultat som er vesentlige nærmere våre målsetninger.

Når vi så ser på de forskjellige produktgruppene vi leverer så har nok salg av trelast og byggevarer fra Bygger’n
butikken hatt ett år med aktivitet ganske likt fjoråret, men har samtidig redusert driftskostnadene slik at dette bidrar
positivt i forhold til resultat.
På «Pre-cut’n» har produksjon av takstoler og pre-cut etter å ha hatt ett forholdsvis forsiktig år i 2013, kommet tilbake
igjen i år med en betydelig økning i aktiviteten. Hovedtyngden av leveransene er selvfølgelig takstoler og pre-cut
levert til kunder rundt omkring i Midt-Norge. Men vil benytte anledning til nevne at vi for ett par uker siden leverte
veggelementer til Åfjord Næringstorg, noe som ut i fra tilbakemeldingene vi har fått fra «Entreprenør’n», førte til at
bygget ble raskt og effektivt «tettet» etter at betongdekkene var ferdigstøpt.
Så dette må være noe som absolutt bør være aktuelt for andre prosjekter.

Fosen-Hytta har i 2014 hatt ett for rolig år, med salg av for få hytter, og selv om det har vært en hel del oppdrag i
forhold til tegning og prosjektering av forskjellig bygg, blir ikke dette tilstrekkelig for å nå de målsetningene vi har.
Tross dette så registrerer vi en positiv utvikling på tampen av året, med avklaring av noen leveranser for første halvdel
av 2015, så vi satser
på at Fosen-Hytta vil bidra vesentlige mere for kommende år.

Som alltid så er det «Julekampanjen» som avslutter året i Bygger’n butikken. Har dere ikke alle julegaver på plass, så
er det helt sikkert mulig å finne en nyttig gave til husets «Handyman» i vår jule-DM, har dere ikke fått den i posten
finner dere den selvfølgelig på byggern.no.

Ser vi tilslutt på starten av 2015, så blir det nok som før at vi ikke har de store ordrereservene nå heller. Men det ser ut
til at vi har såpass med oppdrag i produksjon av takstoler og pre-cut at vi i første omgang unngår å foreta noen
justeringer i arbeidsstyrken her.
Når det gjelder bemanningen i Bygger’n butikken, så er vel denne etter de utfordringene vi har hatt utover høsten på
ett nivå som er greit for årstiden, og det jobbes for tiden for å styrke bemanningen inn mot kommende sesong.

Avrunder også i år med å takke alle ansatte for innsatsen i 2014, 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!

Joar
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Grøtfest på Byggern 12.desember

Åse Dagsvik sørget også i år for god stemning med musikalske juleslagere (Svein Erik Aune).

Funnet sin plass: Rune Sundet og Aud Langås trives godt på kjøkkenet,
og sørget for at alle fikk grøt (Svein Erik Aune).
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Magnar Terje Fjellheim ønsker Agnes og Bjarne Murvold velkommen (Svein Erik Aune).

Torstein og Byggernnissen (Svein Erik Aune).
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Blinkskudd fra Stjern Bygg:

Gunn vasker maling (ukjent)

Ingeniør Bjørn Murvold er ikke redd for å trå til når dette trengs (Ukjent).
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Stjern Stål

Så å si hele styrken i Stjern Stål har i senere tid vært engasjert i prosjektet Bassengbakken 2.
Her har det gått i montering av trapper og rekkverk.

Etter nyttår forsetter det med komplettering på Bassengbakken og montering av kranbaner i Osen.

Interntrapp: Montering av trapp og glassrekkverk (Lars Petter Berdahl)

Bitrappa: Montering av trapper og rekkverk m/wire (Lars Petter Berdahl)
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Hovedtrappa: Montering av glassvegg og håndlist (Lars Petter Berdahl)

Spiraltrappa: Montering med god hjelp fra Erlend Aune (Lars Petter Berdahl)
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Vegard Rånes og Robert Tårnesvik monterer glassrekkverk (Lars Petter Berdahl)
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Daglig leder Stjern Entreprenør AS

Da er vi i ferd med å legge et nytt år bak oss. Det har vært et aktivt år med full sysselsetting. Værmessig har vi også
hatt et fantastisk år. Helt fra i vår og nå fram til jul. Dette er selvfølgelig med på å holde humøret og produksjonen

oppe. Vi må også håpe på fine forhold fremover.

Utpå vinteren er vi ferdig med flere store prosjekter, - men det ser ut til å ordne seg med nye oppdrag.

Bygdeboksen på Stokkøya og Årnesgården (leilighetsprosjektet på Årneset) skal i gang. I tillegg ser det ut til å ordne
seg med nytt hotell på Hitra. Dårlige grunnforhold ved Åsly skole har ført til utsettelser, - men vi er nå omsider så

smått i gang.

2015 vil bli det første store utbyggingsåret ved kampflybasen på Ørlandet. Vi vant ikke fram i
prekvalifiseringensrunden for Skvadronbygget. Fem riksentreprenører ble valgt ut. Vi er lite tilfreds med en slik
prioritering, - særlig etter hva som er kommet fram av signaler tidligere. Men vi har fått vist oss fram og håper å

komme sterkere tilbake på ande prosjekter på flyplassen.

I tillegg vil det i løpet av sommeren 2015 sannsynligvis bli trykket på knapper for mulig vindkraftutbygging. Det blir et
spennende 2015.

Ellers er det gledelig å registrere at Betong, Stål og Bygg har hatt et aktivt år og ser lyst på framtida. Vil tilslutt takke
alle ansatte for innsatsen og samtidig ønske dere ei god jul og et godt nytt år.

-Helge


