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Broer Skaugdalen/Olsøy

Den 3,2 km lange strekningen fra kommunegrensa Rissa/Leksvik til Olsøykrysset
på fv. 715 er åpnet sju måneder tidligere enn kontrakt.

- Prosjektet har vært ganske krevende med blant annet bygging på kvikkleire.
Byggherren Statens vegvesen er strålende fornøyd.

Skaudalsbrua er ca. 100 m lang. Dette er en stålbjelkebru med støpt brudekke.
Det er kraftige dimensjoner, og totalt veier bjelkene ca. 122 tonn.

Denne brua er en slakkarmert betongbru over 3 spenn, er ca. 38 m lang og går over veien ved Olsøykrysset.
Synlig betong er utført med bordforskaling.(Bilder fra Statens Vegvesen)
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Stjern Sykkelklubb har i disse dager satt sine første spor.. Vi håper at så mange som mulig blir med oss på ferden
mot neste års store mål- Pilegrimsrittet 2016. Dette er et ritt som passer for alle, og budskapet er at vi først og

fremst skal ha det gøy sammen! Vi satser på fellestreninger i Åfjord og Trondheim når våren melder sin ankomst, enn
så lenge er vel YOLO eller andre treningssentre et godt alternativ.

Pilegrimsrittet består av 3 forskjellige distanser på 22,45 og 86 km. Den lengste distansen går i fantastisk natur fra
Stugudal i Tydal til Selbu sentrum, mens de to andre distansene har startpunkt langs løypen. Ritt dato er 13. august

2016 så her er det god tid til å prikke inn formen! Hvis dette høres interessant ut så kan dere melde tilbake til
undertegnede på mob: 97 00 84 64 eller begrotte@stjern.no.

Stjern Sykkelklubb består i dag av følgende medlemmer: Sigmund Humstad, Robert Spaansen, Arnt Ove Sævik, Jon
Fredrik Voll, Lars Petter Berdahl, Svein Erik Aune og Bård Einar Grøtte. Alle har meldt sin ankomst til Pilegrimsrittet

2016.

Jeg vil oppfordre alle i Stjern til å utfordre hverandre til en «vennskapelig» sykkelduell, og å bli med på en komplett
sykkelhelg den 12-14 august 2016 med mye godt tilbehør. Detaljer rundt dette komme senere.

For mer info om rittet kan du besøke følgende nettadresse; pilegrimsrittet.no

NB! vi trenger en lagleder på rittdagen som har ansvar for drikke både før under, og ETTER rittet

Legg deg på hjul, dette blir gøy!

Bilde er fra årets utgave og er hentet fra Pilegrimsrittet sin hjemmeside.

-Bård Einar
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Lærlinger

Nye lærlinger til våren! Viktor Grønskag og Torben Berdal går 2. år på Åfjord vgs.
og starter som tømrerlærlinger i Stjern Entreprenør i juni. (Svein Erik)

Også i år ble det avholdt Stjernmesterskap i Gokart for lærlinger.
Beskjeden(?) vinner ble Andreas Haugsnes.

Fra venstre: Svein Erik, Andreas, Viktor, Torben og Niels.
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Meget godt bestått fagprøve

Peter Binde (i grønn skjorte) mottok 3.november pris for meget godt bestått fagprøve.
Utdelingen ble gjort i forbindelse med en faglig ledersamling for opplæringsbedrifter på Brekstad.

Utmerkelsen ble delt ut av Kjetil Pedersen fra Byggopp, ordfører i Ørland Tom Myrvold og
Ingvild Kvernmo fra EBA (Svein Erik)

Anleggslageret

Kjell Olav og Kurt har besøk av Eivind på anleggslageret (Svein Erik).
Kurt takker etter jul for laget etter nesten 15 år i Stjern, Kjell Olav tar over hans rolle på anleggslageret.
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Åsly Skole
På nyskolen i Rissa går tømmerproduksjonen for fullt, fortsatt med rundt 30 tømrere i sving. Totalt med alle
underentreprenører har vi de siste ukene vært 65-70 mann på byggeplassen. Bygget er i delt inn i 3 hoveddeler mht.
produksjonsfaser, slik at de fleste fag er spredt rundt i bygget og arbeider i forskjellige faser. I østfløyen, den delen
som ligger som ligger nærmest ferdigstillelse, er stort sett alt av tømmerarbeid ferdig. Maling, golvbelegg og flis er
også ferdigstilt i mye av arealet i østfløyen, og det er etter hvert klart for utstyrsmontasje for tekniske fag, samt
dørmontasje etter jul. Utvendig er tak og kledning i all hovedsak ferdig, det jobbes nå med ferdigstillelse av
fasadeplater ved svalganger. Utearealet begynner også å ta form, og deler av arealet ble asfaltert så sent som i uke
50.

-Sindre

Inngangsparti (Eldar).

Arvid og Lars Birger monterer himlinger (Eldar).
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Åsly Skole

Aleksander, Svein Magne og Peter kompletterer fasader (Eldar).

Peter er sjefen på montering av fasadeplater (Eldar).
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Namsvassdammen
Namsvatnet ligger ved foten av Børgefjell nasjonalpark og ikke uventet kom vinteren med en god del snø for noen
uker siden. Før snøen kom rakk vi å støpe ferdig ca. 2/3 av betongfundamentet for fyllingsdammen. Resten blir
gjennomført til våren 2016, sammen med resterende utendørs betongkonstruksjoner. Vi har etter hvert kommet i
gang med betongkonstruksjonene inne i omløpstunnelen og disse arbeidene vil pågå gjennom hele vinteren. Vi har
gjennomført to høye veggstøper (ca. 13 og 16 meter høye) i området rundt hovedluke, den ene med ensidig
forskaling mot fjell vegg og den andre med tosidig forskaling. På grunn av krav til lav stigehastighet under støp er
dette støper som pågår over 1 døgn med støp gjennom hele natten. Den lengste støpen hadde varighet på over 30
timer. Totalt har vi i løpet av ca. 3 måneder støpt ut nesten 1400m3 med betong. Vi har den siste tiden hatt en
bemanning på ca. 20 mann, utover vinteren vil dette reduseres noe.

-Sindre

Ottar på Precuten produserer forskalingen til inntakskonus som skal brukes inne i tunnelen(Torstein)
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Namsvassdammen

Arbeidet inni i fjellet er krevende (Ole Petter)

Vinteren er kommet til Namsvatnet (Ole Petter)
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Nytt prosjekt: Fillan Barnehage

(Tegninger fra Eggen Arkitekter)

Vi har fått i oppdrag av Hitra Kommune utførelse av Fillan Barnehage som totalentreprise.
Bygget utføres primært i en etasje. Kun teknisk rom i 2.etg. BRA er vel 700m2

Det anordnes en mellomgang / forbindelse til eksisterende barnehage, med egen heis for å ta opp
høydeforskjell mellom ny og gammel.

Det legges vekt på bruk av miljømessige materialer, og i den forbindelse blir det bl.a. bærekonstruksjoner i
limtre og utvendig kledning i trematerialer.

Ringmurer og gulv på grunn.
Det installeres vannbårent varmeanlegg som primær energikilde basert på jordvarme via borehull.

Vi har allerede avholdt 2 prosjekteringsmøter, og det jobbes med søknad om igangsettingstillatelse i
skrivende stund. Hvis alt går etter plana, blir byggestart raskt på nyåret.

Barnehagen ferdigstilles 01.08.16.

Så langt er følgende aktører kontrahert:
 Arkitekt: Eggen Arkitekter AS

o RIB, RIBr og BFYS: Prosjektutvikling Midt-Norge AS
 Grunnarbeider: KN Entreprenør AS
 VVS : H. Sæther VVS AS
o Elektro: Elektro1 Hitra & Frøya AS

Sigmund
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Julebord

Bilde fra årets julebord på Båtbyggeriet og Saga (Svein Erik)

Som alltid en trivelig kveld med godt lag, god mat og god stemning.

Aud mottok under middagen, fortjent utmerkelse for 30 år i Stjern(Svein Erik).

Det Kongelige Selskap for Norges Vel beskriver utmerkelsen slik:
«Medaljen for lang og tro tjeneste er en anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver.

Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og
stabilitet.»
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Hjorten Hotell

Fasade Øst (Jon Arne)

Alt av yttervegger har blitt satt opp og innvendig er vi i full sving med sviller.
Et siste lite dekke over heis/trappsjakt støpes 08.12, så da blir det opp til taktekker å få tettet siste del av taket før

jul.
Til neste år vil det gå slag i slag med innvendige stendere og gips samt utvendig kledning av Cembrit.

Vi skal også skifte kledning, vinduer og tak på nabobygget. Her venter vi bare på et startskudd fra byggherre.

-Jon Arne

John og Stig skraper farvel med siste systemforskalingen (Jon Arne).
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Hjorten Hotell

Robert Kapper vassnese (Jon Arne)

John Arvid, Waldemar, Marian og Stig støper det siste dekket (Jon Arne)
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Omsorgsboliger – Åfjord

Byggeplass (Filip)

Nå kommet vi oss godt i gang med omsorgsboligene. Prosjektet omfatter 13 ett-roms omsorgsleiligheter med
tilhørende fellesarealer og servicefunksjoner. Anlegget bygges i forbindelse med eksisterende sykehjem.

Det blir 3 etasje bygningen med areal ca. 550 m2 pr/etasje. På den nederste etasje finnes det tekniske rom,
Nå er vi i gang med banketter og vegger i 1. etasje. Før jul er vi ferdige med banketter og en del av vegger. Vi

planlegger å støpe heissjakten helt opp i midten av februar. Samtidig skal vi støpe resten av bygget.
Det blir ca. 750 m3 betong til å støpe til sammen.

Vi begynner med tømrerarbeid ca. i midten av april. Prosjekt slutt: November 2016
-Filip

Kenneth og Roy Anders forskaler vegg (Filip)
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Roar er krankjører på omsorgsboligene (Filip)

Bolig Revsnes

Håvard N, Sindre B.B. og byggherre Daniel (Svein Erik)
Idar og co. har gjort en kjempejobb med bygging av bolig på Revsnes i Åfjord.

Pen finish og resultatet etter trykktesten ble 0,28! Kravet er på maks. 2,5.
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Årnesgården
I skrivende stund hold vi på med montering av de siste vinduene på toppetasjen. Taktekking og vindsperre er på

plass i en god stund nå,  som gjor at bygget er bra og tørr innvendig.

På andre etasje startet vi med isolering av ytterveggene samt montering av dampsperre. Der kjører vi forsiktig med
litt oppvarming allerede.

Etter jul har vi to uker på oss for å gjøre 2. etasje klart for sparkling og maling, og det ser ut at det skal gå helt bra.
Fra der flytter maleren opp 1 etasje per uke, og etter ham starter da toget med trinnlydplater på gulv, varmerør,

parkett, innerdører, listverk og kjøkkeninnredning.

Alt i alt ligger vi god an for ferdigstilling i april i neste år.

Rørlegger Einar Inge og Rune(Geir Tinnen)



17

Bakklandet

Med tanke på fremdrift så har det vært en meget utfordrende høst på Bakklandet. Vi har ikke fått produsert det som
var planlagt før jul, så 2016 kommer til å bli et meget travelt år hos oss. Tradisjonens bebyggelse på Bakklandet er at
gavlsidene ligger rygg i rygg, og det gjelder også for vår byggeplass. Det medførte at vi måtte foreta undergraving og
understøping på begge gavlsiden ut mot Øvre Bakklandet. Her opplevde vi at fundamentering til nabohusene besto

av steinmur fra tidlig 1900 tall som var avsluttet 0,5m under dagens terreng. Når vi skal ned 4,0m til eksiterende
bankett, for å legge drens, isolere og foreta tetting etter dagens krav, så er det en meget spennende prosess med

tanke på 3.parts bebyggelse. Med tett samarbeid med vår geoteknikker på byggeplass så gikk dette meget bra! Men
det er slettes ikke noe akkordarbeid!

Fokuset på nyåret og utover vinteren blir å foreta nødvendig rivning i eksiterende bygg for å gjøre plass til nytt
bæresystem og 2 stk. heis og trappeløp. I tillegg så vil arbeidet med tilbygget mot Nidelva gå parallelt av

rivningsarbeidet. Her må vi også påregne undergraving av 3.partsbebyggelse.

Av underentreprenører så har vi med oss mange kjente samarbeidskunder, men det er også noen nye vi stifter
bekjentskap til og det er alltid spennende.

Følgende er kontrahert på nåværende tidspunkt:
Grave- rivningsarbeider: Brende AS/Ceni AS

Stålkonstruksjoner: Stjern Stål AS
Rørelegger: Værnes AS
Elektriker: Totaltek AS

Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon AS

Fra oss på Bakklandet så ønsker vi alle ei riktig god jul!

Bård Einar

Riggplass mot Øvre Bakklandet. Her kommer det anleggskontor, kran og avfallscontainere (Bård Einar).
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Hommelvik Sjøside

Da er vi godt i gang med betongarbeidene på Hommelvik Sjøside. Det har vært litt utfordringer i starten med
grunnforhold osv, men nå er det meste løst og framdriften er bra. Alt vi har støpt hittil har fast fjell om underlag

mens resten av bygget bæres på peler som støpes inn i bunnplaten. Vi er for tiden ca 11 mann på prosjektet, men
kommer til å bemanne opp til ca 15 mann i løpet av februar og ut over vinteren.

Steinar Finseth reparerer hydraulikken på mobilkrana, mens Hernes gjør siste finish på avretting i bakgrunnen.
(Arnt Ove)

Bursdagsbarnet Gøran Aune gir gulvet i heissjakten en siste finish (Arnt Ove).
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Hommelvik Sjøside

Full drift på prosjektet. Gulvstøp, armering av dragere og reparasjon av mobilkran (Erik)

Åfjord Sparebank

Finanshuset i Åfjord. Åfjord Sparebank hadde offisiell åpning 2. november i år.

Et flott bygg, og nok en fornøyd byggherre (Åfjord Sparebank)
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Stjern Bygg AS

Både den tradisjonelle grøtserveringa på Bygger’n og årets julebord på Saga er historie, så da
tyder alt på at vi straks har lagt bak oss nok ett år.

Ett raskt tilbakeblikk viser ett aktivt år, med omsetning på nivå med eller med en liten
økning i forhold til i fjor. Samtidig som vi forventer å holde inntjeningen på ett akseptabelt nivå hensyntatt de

kostnader vi har hatt i forbindelse med at vi i Bygger’n butikken har tatt i bruk et nytt «driftssystem». Salget har
fordelt ganske likt i forhold til hva som ble fasiten for

2014, kanskje med en liten økning for Bygger’n butikken, mens salget av takstoler og pre-cut
sånn akkurat holder samme nivå som i fjor.

Fosen-Hytta har også hatt et aktivt år, med salg og levering av flere hytter/fritidsboliger enn noe år tidligere, i tillegg
til en hel del oppdrag med tegning og prosjektering av forskjellig bygg. Så 2015 vil bli ett veldig bra år for Fosen-

Hytta, og dette har også da generert et fint bidrag i vår omsetning.

I tillegg til rømmegrøtservering er vi nå tradisjonen tro i gang med årets siste aktivitet i Bygger’n butikken,
«Julekampanjen». Som før sagt så er vel ikke et byggevarehus verdens mest spennende gavebutikk, men vi kan

overraske, så tur innom oss eller i hvert fall et besøk
på «byggern.no», kan i aller høyeste grad lønne seg……..

Ser vi tilslutt på starten av 2016, så blir det nok som før at vi ikke har de store ordrereservene i år 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 andre

justeringer i arbeidsstyrken enn det som er normalt for den del av året som vi nå går i møte. Bemanningen i Bygger’n
butikken er på ett nivå som er greitt for årstiden, samtidig som at vi har lagt en plan for at bemanningen blir styrket

inn mot kommende sesong.

Avrunder også i år med å takke alle ansatte for innsatsen i 2015, 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 14.12.15
Joar
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Sverre på Prekutten fylte 60 år 10.desember. Dagen ble feiret med kaffe og kaker i kantina.
Sverre startet i Stjern i 1979, og Helge overrakte blomster og gave fra firma (Svein Erik)

Solstrålen fra Vallersund! Janicke er ferdig i sitt vikariat på kontor/lønn til jul.
Vi ønsker henne lykke til i sin nye jobb på Åfjord Regnskap (Sellfie).
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Rømmegrøt på Byggern

Byggern- nissen og Terje(Terje til høyre)
(Svein Erik)

Per Helge og Johannes serverer grøt og spekemat (Svein Erik)
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Masse folk og godstemning (Svein Erik)

Trofast trubadur. Åse Dagsvik spilte også i år fine julemelodier under grøtfesten(Svein Erik)

Reidar Karstein hjelper Odd med råd om skruer (Svein Erik)
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Stjern Stål
Stjern Stål har hatt en hektisk høst med masse smed- og blikkenslagerarbeid.

Noen av prosjektene vi har hatt i løpet av høsten er blikkenslagerarbeid til Næringstorget og Bygdaboksen.
Stålarbeider til Årnesgården og Hjorten Hotell. Smedarbeid til Åsly Skole, Næringstorget og Bygdaboksen.

Montering av rekkverk på Skaudalsbrua.
På nyåret blir det produksjon/montering av trapper og rekkverk til Åsly skole og Hjorten Hotell, stålmontering på

Øvre Bakklandet.

Ønsker alle en god jul.
Lars Petter

Helge bearbeider beslag (Lars Petter)

Benjamin og Vegar bearbeider stål til Åsly Skole (Lars Petter)
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Rekkverksmontering Skaugdalsbrua (Lars Petter)

Frank sveiser rekkverk til Åsly (Lars Petter)
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Stjern Betong

Torbjørn kjerneborer på Årnesgården (Rune R.)

Da har vi straks lagt nok et år bak oss, og vi kan se tilbake på mye aktivitet. Vi har passert 6500m3 på blanda i år, og
det er rekord på det nye blandeverket.

Størsteparten av betongleveransene i år har vært på prosjekter til Stjern Entreprenør.
Når vi får tak i 2016 så har vi også noen leveranser i sikte frem til påske. Det har vært litt mindre med element

produksjon i år, så det håper vi tar seg opp.
Krokbilen vi anskaffet har vi også fått prøvd ut, med litt varierte transportoppdrag, men det er fortsatt rom for mere

så husk at den finnes=).

Ellers så vil jeg ønske dere alle en god og fredfull jul, og ett 2016 med sprengt ordrebok=)

Rune.
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Krokbil oppdrag(Rune R)

Biler klar til lasting (Rune R)
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Daglig leder

Da er 2015 snart historie.
På Entreprenør `n har det vært et blandet år med stor aktivitet. Mange store prosjekter er avsluttet.

Vi har vært heldige å ha de fleste prosjektene i nærområdet.
Spesielt i heimbygda har vi hatt, og har flere prosjekter. Det er ekstra artig.

Vi har full sysselsetting til utpå vårparten, og med det vi føler skjer rundt oss vil vi nok klare å opprettholde
sysselsettingen langt utover 2016.

Snart får vi kanskje en endelig avklaring på eventuell vindkraftutbygging på Fosen.
Kommer det, må vi håpe at noe aktivitet også vil dryppe på oss.

Den videre utbyggingen på Ørlandet vil nok kanskje etter hvert bidra til at vi får noen oppdrag der også.
Det blir en spennende tid fremover.

For de andre firmaene har 2015 vært et år med stor aktivitet, noe vi håper vil fortsette fremover.

Denne epistel skrives dagen etter julebordet, hvor veldig mange av de ansatte var tilstede.
Undertegnede føler at det var en meget god stemning og en fin mix av ungdommer og noen godt voksne.

Dette lover godt.

Vil tilslutt takke alle ansatte for innsatsen og samtidig ønske dere ei god jul og et godt nytt år.

-Helge


