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Vi bygger fabrikk for Lerøy på Hitra!
Lerøy Midt har valgt å bygge en fremtidsrettet fabrikk som tar steget videre når det

gjelder fiskevelferd, hygiene og automatisering.
Lerøy velger løsninger som er best mulig både for fisken og miljøet og som sikrer at den

norske laksen opprettholder topp kvalitet også i fremtiden.
Den nye fabrikken vil være med på å opprettholde og styrke norsk laks som merkevare.

Vi bygger for Koteng Bolig i Mellomila 57! Bygget skal formes som en hestesko inn mot
et utenomhusareal som strekker seg mot parkområdet ved Ilabekken.

43 leiligheter, som varierer fra 37 til 152m². Leilighetene har en gjennomarbeidet
planløsning. Alle leilighetene har balkong eller privat uteplass.

Stjernavisa
Årgang 14 nummer 4 desember 2016
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Fillan Barnehage, eksisterende bygg

Da er vi i gang med rehabilitering av eksisterende Fillan Barnehage, basert på en totalentreprise med Hitra Kommune
Bygget står vis avis den nye barnehagen som ble ferdigstilt i august i år.

Eks bygg har en grunnflate på ca. 540m2 og var bygd i -92.
Det har hvert litt frem og tilbake vedr omfanget, men nå er det bestemt å renovere det meste bygget, men uten alt

for store ombygginger.
Det skal legges ny vannbåren varme og avretting i alle rom og på veggene skal det bli nye Huntonitt plater.

Gulvbelegg skal legges i hele huset, samt systemhimling der høyden tillater det. Vi skal også bytte vinduene og
dørene, samt nytt tak.

Vi er for tiden 4 mann, men skal opp til 6 stk. på nyåret da vi begynner med å bytte ut eksisterende takstein til
listetekking lik den nye barnehagen.

Planen er å få til en overlevering midt i påska 2017.

Vi har så langt kontrahert følgende underentreprenører:
Elektroarbeider: Elektro 1, Hitra & Frøya AS

Sanitær og varme: H. Sæther VVS AS
Ventilasjon: H. Sæther VVS AS

Taktekking: Icopaltak AS

Egen Prosjektorganisasjon:
Prosjektleder: Sigmund
Anleggsleder: Jon Arne

Graving for nye fundamenter skjer på godt gammeldags vis, med spade og trillebår.
Arbeidslaget på Fillan Barnehage består av: Jon Arne, Kim Bjarne, Svein Magne og Aleksander
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Fillan Barnehage

Fasade på gammelbarnehage. Ny-barnehagen ligger rett bak (Jon Arne).

Julegaven 2016

I stedet for gave til ansatte og samarbeidspartnere vil vi i år donere en sum til Kreftforeningen
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Osloveien 132 – Cecilienborg.
Prosjektet nærmer seg slutten med stormskritt. Siste støp på plattendekkene og taket på heissjakten ble gjort uke

50. Etter jul gjenstår da komplettering av sokler for modulbyggene som kommer på toppen pluss litt
regningsarbeider og nedrigging.

Vi har med oss følgende leverandører på prosjektet:

 Betong: Unicon
 Armering: Smith Stål

 Forskaling: Peri
 Radonsperre: Radon Sikring Midt-Norge

 Gulvstøp: Tiller Vimek.
 Forbruksmateriell: Haucon

Heissjakten ferdig støpt (Arnt Ove)
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Osloveien 132 – Cecilienborg.

Siste dekkestøp (Arnt Ove)

Klungervik lager julegave til fruen i matpausen Vi venter i spenning på reaksjonen (Arnt Ove)
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Øvre Bakklandet 28

Sindre og Bjørn Vegard (Ole Petter)

Det har vært en tøff høst på Bakklandet med mye motgang, men nå begynner bygget å ta form slik at man virkelig
kan se konturene av sluttproduktet.

Av pågående arbeider så er det innvendige som trykker mest, der det er høy produksjon i samtlige etasjer. Den
innvendige fremdriften er lagt opp slik at vi jobber oss nedover fra den øverste etasjen. I plan 1 så holder vi på å

ferdigstille siste gipsinga frem mot jul, mens oppstart parkett starter i toppetasjen siste uka før juleferien. Øvrige
fag er også i full produksjon.

Av utvendig arbeider så er det fasadearbeider med omvendt lektekledning som er i fokus.

Vi legger opp til noe produksjon i romjula også, men flesteparten tar ferie og lader batteriene for en hektisk start på
2017.

Vi ønsker alle lesere av Stjernavisa ei riktig god jul!

Bård Einar
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Øvre Bakklandet 28

Idar har full kontroll! (Ole Petter)

Stig Rune kjører krana med stødig hånd (Ole Petter)
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Øvre Bakklandet 28

Niels er fornøyd med utsikten fra leilighetene (Ole Petter)

Spreke jubilanter!

Ottar By 70 år i oktober Odd Berdal 70 år i desember.



9

Omsorgsboliger Åfjord

Da er prosjektet på Helsesenteret ferdig.
Prosjektet overtas av byggherre i uke 51.

Byggetid november 2015 – desember 2016
Vi har avsluttet prosjektet slik som forventet.

Til neste år er det forutsatt også oppgradering av nord og sør fasade i eksisterende bygg som tilleggsarbeid til
nåværende kontrakten. I tillegg skal det utvides sansehage i eksisterende helsesenter.

I bygget har vi 14 leiligheter. Hver leilighet har sitt eget bad som ble utformet og utstyrt med Bano sine produkter.
Hver leilighet har heisskinne mellom seng og toalett som skal hjelpe med transport av pasienter.

Nybygget er forutsatt brukt av pasienter med demens. For å hjelpe sykepleiere og andre ansatte, har vi brukt Kaba
nøkkelfritt system i alle beboenheter. Det blir ingen mistet nøkler lenger!

Alle arbeidere som var engasjert i prosjektet har utført bra jobb.
Takker til Eivind for god anleggsledelse i hele prosjektet, og til Eldar som bidro på tømrerdelen.

Det er verdt å nevne at prosjektet har oppnådd veldig høyt sorteringsgrad av bygningsavfall.
I november var det på 87 % mot 60 % krav i TEK10. Dette mye takket være Roar.

Vi må også berømme underleverandører som med sin innsats hjalp oss å komme i mål og levere et fint bygg etter
byggherres sine ønsker.

De største underentreprenører som hadde blitt engasjert i prosjektet:
Grunnarbeider: Trond Aune Maskinstasjon AS i samarbeid med Åfjord Hageland

Rørlegger: Einar Haugsnes AS
VENT: Fosen Ventilasjon AS
Elektro: Nortek Elektro AS

Maler, belegg: Sandå Stjørdal AS
Kjøkkeninnredning: Foss Snekkeri AS

Flislegger: Ragnar Skånøy AS
Lås og beslag / adg. kontroll: Kaba MøllerUndall AS

Systemhimlinger: Modulvegger AS

Med vennlig hilsen
Filip
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Omsorgsboliger Åfjord

Fasade nord (Eivind)

Eldar legger siste hånd på verket (Eivind)
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Ny ansatt. Samer har vært på arbeidspraksis på omsorgsboligene siden august,
han ble fast ansatt i november. Fra venstre Svein Erik, Hilde fra flykningetjenesten,

Samer, Lillian og Eskil fra Nav.

Lærlinger

Årets Stjernmesterskap for lærlinger ble avhold på november, Niels ble kveldens store mann.
Fra venstre Viktor, Karol, Torben, Niels, Lars Birger, Sindre og Svein Erik.
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Lerøy Midt AS. Industrianlegg Jøsnøya.
Da er vi kommet godt i gang med nytt industrianlegg for Lerøy på Jøsnøya.

Vi er i gang med støp av fundamenter, vegger og søyler opp til gulvnivå.
Alle fundamenter, vegger og søyler i produksjonshall er ferdige til jul.

Det er også startet med fundamenter i lager og lasteområde.
Betong i administrasjonsfløyen starter etter jul.

Vi har så langt hatt kjempefine forhold for produksjon av betong i grunnen.
Så får vi like fine forhold etter jul så skal vi ikke klage.

Oppstart med prefab betongelementer er i slutten av februar 2017.
Så følger montering av stål med oppstart andre uka i mars 2017.

Vår bemanning er for tiden på 13mann.
Vi forventer og være oppe i ca 25mann når vi er i gang med tømmer/snekker arbeidet i kontorfløya.

For vår del kommer ikke toppbemanningen før utpå høsten 2017.
Totalt på hele prosjektet er det forventet en topp på ca 100mann i den mest hektiske perioden.

Orientering om prosjektet!
Lerøy Midt AS ønsker å samlokalisere slakteri, videreforedling og administrasjon i ett og samme bygg på Jøsnøya

industriområde på Hitra.
Tomta er på ca 60 dekar og opparbeidet i regi av Hitra kommune. Den er delvis utsprengt i fjell, og delvis på fylling

med sprengsteinmasser i sjøen. Området med fylling har vært forbelastet.
Bygget vil få et areal på ca 10 700 m2, fordelt med ca 8700 m2 produksjonsareal og ca 2000 m2 kontorareal.

Hovedbæresystemet for fabrikken vil være betongsøyler, stålfagverk samt stiv skive TRP-takplate.
Dekkekonstruksjoner i plan 2 og 3 utføres med HSQ-bjelker og hulldekkeelementer.

For yttervegger er forutsatt benyttet brystningselementer av betongsandwich opp til en høyde på 1,2 m over
gulvnivå. Yttervegger av stålplatekledde sandwichpaneler.

Produksjonsdelen består av slakteri med fiskeinntak, avliving, bløgging og kjøling
Lagerdelen består av kjølelager, palletering samt emballasjelager.

Teknisk avdeling inneholder vann- og avløpsbehandling, vakuumpumper, CIP-og kjemirom, renseanlegg etc.
Plan 2 omfatter kantine og møteavdeling i administrasjonsbygget, samt garderober og toalett i et mellombygg.

I plan 2 i produksjon vil det bli en visningsgang med god oversikt over store deler av anlegget.
Plan 3 omfatter i hovedsak teknisk etasje med føringsveier for VVS og elektro. Dette området får gangbar himling.

På tak etableres det 4 stk tekniske rom for i hovedsak ventilasjon.
Byggetid er fra oktober 2016 til medio april 2018

Stjern Entreprenør AS har hovedentreprise på prosjektet.
Vi har så langt kontrahert følgende underentrepriser:
 Grunn- og utomhusarbeider: Hitra Anleggservice AS

 Prefab betongelementer: Elementpartner AS
 Stål- og sandwich: Lønnheim Stål AS

 Taktekking: Icopaltak AS

Egen prosjektadministrasjon er:
Prosjektleder: Sigmund

Anleggsleder: Rune
Ass. Anleggsleder: Jon Fredrik

Vil avslutte med og ønske alle en riktig God Jul og Godt Nytt År.
Rune
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Lerøy Midt AS. Industrianlegg Jøsnøya.

5.oktober.
Kontrakt underskrives av Helge og Daglig leder for Lerøy Midt AS Sven Amund Fjeldvær (Sigmund)

12. desember, godt i gang.
Lite med snø, fine produksjonsforhold (Sigmund)
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Lerøy Midt AS. Industrianlegg Jøsnøya.

Rune viser hvor vi ligger på framdriftsplana. Allerede i januar…. (Sigmund)

Stig og Steinar klargjør forskalinga (Sigmund)
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Lerøy Midt AS. Industrianlegg Jøsnøya.

Ferdig støpt samlekum (Sigmund)

Far og sønn Aune foran brakkeriggen (Sigmund)
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Roan Vindpark

Det er planlagt totalt 6 vindparker i Sør-Trøndelag de nærmeste årene. 4
av vindparkene (Roan, Harbaksfjellet, Kvenndalsfjellet og Storheia) er lokalisert på Fosen,

nord for Trondheimsfjorden, mens de 2 siste (Geitfjellet og Hitra 2) er lokaliser i hhv Snillfjord
og på Hitra, sør for Trondheimsfjorden. Total installert effekt i de 6 vindparkene vil være

omkring 1000 MW.

Vi kommer i gang med vårt først (og håper ikke sist) vindpark prosjekt, nemlig Roan Vindpark.

Prosjektet er lokalisert i Roan kommune med planlagt installert effekt på 255,6 MW fordelt på 71 turbiner á 3,6 MW.
Konsesjon er på 300MW da det er mulighet for utvidelse med neste 12 turbiner i framtida. Vindparken består av to

lokasjoner: Haraheia og Einarsdalen

Energiproduksjonen fra vindturbinene vil bli ført i 33 kV jordkabler fram
til to transformatorstasjoner lokalisert i hhv Einarsdalen og på Haraheia hvor spenningen

transformeres til 132 kV. Det er planlagt en 132 kV luftlinje fra Einarsdalen
transformatorstasjon, via Haraheia transformatorstasjon, og videre til nord-østre del av

planområdet. Derfra og videre til Statnetts transformatorstasjon på Hofstad ( dette er totalentreprise prosjekt i
samarbeid med GE som Sindre og Jon holder på med ) vil

produksjonsradialen føres på felles masterekke med TrønderEnergi Nett (TEN) sin
regionalnettlinje.
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Prosjektet Roan Vindpark blir utført som totalunderentreprise for den lokale entreprenør Johs. J. Syltern
Stjern Entreprenør skal utføre alle bygg i forbindelse med prosjektet og fundamenter for vindmøller.

Vi begynner med bygg allerede før jul. Fundamenter begynner vi ikke med før mars/april 2017
Alle bygg må være ferdig seinest inntil oktober 2017. Det blir tung fremdriftsplan her på prosjektet men vi liker

utfordringer
De største allerede engasjerte aktører:

Betong: Stjern Betong AS
Stål: Stjern Stål AS

Prefab elementer : Overhalla Betongbygg AS
Elektro: Nortek Elektro AS

Ventilasjon : Fosen Ventilasjon
Rørlegger: Rørlegger Frits Rikardsen AS

Stål leveranse: Smith Stål AS
Byggevarer: Bygger’n Åfjord

Dronebilder fra området

Statnett Trafostasjoner
Vi er nå godt inne i prosjekteringsfasen for dette prosjektet som omfatter de 4 nye trafostasjonene Hofstad, Åfjord,

Snilldal og Surna. Fysisk oppstart på den første stasjonen Hofstad blir i mars. Vi følger opp med fyldigere informasjon
om prosjektet når vi nærmer oss byggestart.

-Sindre
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Stjern Betong

Høsten hos oss har vært grei, med en del betong levering og gulvavretting.
Litt roligere har det vært nå de siste dagene mot jul, men vi har hatt en produksjon av en større bestilling på

elementer til Siemens.
Har også fått tatt etter litt vedlikehold, så vi er klare til neste år da vi venter at produksjonen vil øke betraktelig.

Vi vet etter hvert om mye oppdrag neste år, både ifb med vindkraft og andre utbygginger.

Ellers så har vi kjøpt oss en Hjullaster som skal være på betongen, og er også tilgjengelig for andre oppdrag.
I løpet av februar så kommer det en ny krokbil som vi har bestilt, dette er en Scania R580, så da har vi to krokbiler så

husk oss ved behov.
Til nå har det vært lite snø i vinter, så det har vært lite brøyting så langt.

Så da er det bare og ønske alle en riktig god jul, og ett godt nytt år fullt av aktivitet=)

Rune.

Siste innkjøp på betongen, han heter BRUTUS, en Volvo L50 (Rune).
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Stjern Betong

Torbjørn leverer varer i Stokksund (Rune R.)

Støping av gulv på Lauvvika. A-laget tok jobben (Vegard)
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30-års jubilanter!

2x Kai i 30 år

Kai Ugedal og Kai Gjessing mottok 21.desember utmerkelse for 30-års sammenhengende ansettelse.

«Medaljen for lang og tro tjeneste er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er en
påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.»
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Stjern Bygg

Det stabile vinterværet lar som vanlig vente på seg, men vi har så vidt hatt en smak av vinter, og om en drøy
uke kan vi se frem til en velfortjent julefeiring og ferie.

Uten å ha alle detaljer klare for resultatet av 2016, blir det vel som tidligere nevnt at det etter en sprek start,
grei sommer har flatet ut for tidlig og for mye utover høsten, slik at det skal

holde hardt å nå omsetningstallene for fjoråret.

Når det gjelder «Pre-cut’n» så har vi klart å opprettholde ordretilgangen, og har med små justering hatt full
bemanning i produksjon frem til jul.

Vil også benytte anledningen til å markedsføre at vi har styrket bemanning i forhold til
konstruksjon/prosjektering av takstoler og takverk ved at vi har ansatt Arkadiusz Halupka

(Arek), han skal samarbeide med Bjørn om disse oppgavene fremover. Arek er utdannet sivilingeniør fra
Polen, men har de siste årene jobbet her i Norge med samme type oppgaver

som han får hos oss.

Selv om Fosen-Hytta fikk i gang noen prosjekter i siste halvdel av 2016, blir det nok ett år på det jevne. Men
løser ting seg som planlagt og våre kunder kommer i gang med bygging som tenkt, så har vi avtalt flere

leveranser for første halvdel av 2017, samtidig som det jobbes med avklaringer for enda noen.

I Bygger’n butikken serverte vi tradisjon tro rømmegrøt sist fredag, selv om dette skapte litt
trafikk akkurat denne dagen, så blir det feil å si at det er høysesong for vår del nå.

Men vi avslutter uansett året som vanlig med "Julekampanjen", og i denne finnes det mange spennende
julegaver både for dem som er mer og dem som er mindre nevenyttige.

Selv om vi ikke er helt fornøyd med avslutningen av 2016, så er vi optimister i forhold til 2017. Det skal jo
skje veldig mye i rundt oss de nærmeste årene spesielt i forbindelse med vindkraftutbyggingen, og selv om
det meste kanskje handler om bygging av veier og betong-konstruksjoner, så skal vi så absolutt gjøre vårt

slik at vi får vår del av aktuelle leveranser.

Avrunder også i år med å takke alle ansatte for innsatsen i 2016, 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 15.12.16
Joar
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Stjern Stål

Vi har hatt en travel høst med mye leveranser.
Noen av leveransene våre har vært stålkonstruksjoner til Øvre Bakklandet, stålbygg til Stræte Betongpumping på

Stjørdal, trapper å rekkverk samt beslagsarbeid til de nye omsorgsboligene.
Vi håper den travle hverdagen fortsetter neste år også, med mye jobb for alle i Stjern.

Ønsker alle god jul og godt nyttår.

Lars Petter

Kai leverer dragere til bygget til Stræte betongpumping (Lars Petter)
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Stjern Stål

Vegard og Benjamin monterer stål på bygget til Stræte (Lars Petter)

Rekkverket i hovedtrappen på omsorgsboligene i Åfjord (Lars Petter)
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Stjern Entreprenør

Da er vi i ferd med å legge 2016 bak oss.
Med unntak av de siste ukene har vi hatt en høst med relativt gode driftsforhold.

Vi kunne nok ønsket oss noen flere prosjekter i høst,- men på lang sikt ser det bra ut.
Det er flere prosjekter som har fått utsatt oppstartstidspunkt. Både her i Åfjord, i Trondheim og på Frøya. Det løsner

etter hvert nå.
I tillegg er det en del prosjekter som avklares i nærmeste framtid.

Uansett vil 2017 bli et meget aktivt år.

Som eier så er det også godt å registrere at de andre firmaene har hatt en tilfredsstillende aktivitet gjennom året.
Det knytter seg naturlig nok stor spenning til hva den store aktivitet i nærområdet vil bidra til for dem.

Årets julebord ble avviklet for en uke siden.- Det var god stemning og moro å se så stor andel ungdommer. Det ser
lovende ut.

Vil tilslutt takke alle ansatte for innsatsen i 2016 og samtidig ønske dere ei god jul og et godt nytt år.

Helge


