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I forbindelse med Bygger’ns Roadshow og E. A. Smith sitt 150-årsjubileum  

blir det delt ut 5000 kr til en lokal lag/forening som fortjener det.  
I Åfjord ble det Åset skolekorps. Kristian og Lea mottok sjekken på 5000kr fra Joar (SE) 

 

Matstudio Stokkøya er ferdigstilt. Eivind og co. har gjort et fantastisk jobb (Alf Morten) 
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Kolstad Barnehage 
Da har vi kommet i gang med bygginga av Kolstad barnehage, vi har støpt ferdig bankettene i kjelleren og startet opp 

med veggene i kjelleren, og skal til å starte opp med fundamenter og ringmurer begge side fløyene. 

 
Stig Rune Berdal kjører krana (Ole Petter) 

 
Erik Aune har startet som sommer vikar og Andrej skal ta 5 uker sommer ferie snart (Ole Petter) 
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Kolstad Barnehage 

 

Oversiktsbilde (Ole Petter) 

 

Vi har med oss Tverås Maskin som tar seg av grunnarbeidet (Ole Petter) 
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Flerbruksbygg Leksvik 

 
Bassenget er så å si ferdig, mangler litt sveis og polering av sveisskjøtene (Erik) 

 

Prosjektet ble startet opp juni 2018. Det vil pågå gjennom hele sommeren og ferien, og sluttdato er 15. September. 

Det blir nok noen overtidstimer og mye planlegging for å få prosjektet ferdig i tide, men vi er optimistiske på at det 

skal gå.   

Prosjektet har nå pågått i godt over et år, og man kan virkelig begynne å se at det begynner å ta form. Dette bygget 

er en storsatsning fra indre Fosen kommune, og inneholder mye av hva en kommune trenger og bidrar sterkt til å 

gjøre den mer attraktiv. I sokkeletasjen finner du et stort og fint basseng, der du kan hoppe fra både 3 meteren og 

stupebrett. Bassenget er også godkjent for konkurransesvømming. Svømmehallen inneholder også et mindre 

terapibasseng med hev- og senkbar bunn. Med dette kommer selvsagt også en jente og en guttegarderobe, i tillegg 

til en felles badstue ved inngangene til garderobene. I Samme etasje finner du også fysioterapaut, men tilhørende 

garderober og venterom, som skal bli brukt til fysioterapi. Går du inn hovedinngangen, som er plassert i 1. etasjen, er 

det første du kommer til en resepsjon etterfulgt av et bibliotek. Ved biblioteket er det er vindusrekke med oversikt 

over det største bassenget. Du finner også de fleste toalettene i denne etasjen, med en avdeling for jentene og en 

for guttene. På samme plan finner du også en stor kultursal med scene og plass til 264 tilskuere . Ved siden av 

scenen er det rom for vareinntak og garderober for utøverne. Oppe i 2.etasjen er det en rekke undervisningsrom, 

som stort sett skal brukes som musikk- og øvingsrom. Alle tre etasjene er forbundet med både trapp og heis 

-Erik 
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Flerbruksbygg Leksvik 

 

Guttegarderoben ferdig mandag uke 26, mens jentegarderoben skal etter planen være ferdig uke 28.  

Flislegging ved siden av bassengene er satt til 1.juli (Erik)  

 
Byggeplassbesøk på Leksvik i forbindelse med driftsmøte. Svein Erik, Bård Einar, Robert, Erik, Niels,  

John Kåre, Helge, Sindre (Johan Einar) 
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Flerbruksbygg Leksvik 

 

F.v : Aleksander Wold, Sindre Børmark og Svein Magne Aune. Stor gjensynsglede mellom radarparet Alexander og 

Sindre, idet Sindre utnytter ferie fra politistudiene til å jobbe hos oss hele sommeren (Erik) 

 

Oversiktsbilde fasade, sett ovenfra. Hovedinngang nede til høyre (Erik) 
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Mosvik Omsorgsboliger 

 
Vi er nå inne i samspillsfasen som skal resultere i en entreprisekontrakt i slutten av august i år. Ferdigstillelse blir 

oktober 2020. Det står på plassen i dag en fraflyttet sykeheim som vi skal rive i sin helhet før vi starter med bygging 

av nytt bygg. Det nye bygget skal blant annet inneholde 24 omsorgsboliger, kantine med kjøkken og dagsenter. Det 

skal i hovedsak bygges i massivtre. Utvendig opparbeides det parkeringsplasser for ansatte og besøkende, og en 

sansehage for brukerne. Rigging byggeplass og sanering av sykeheimen er planlagt startet i løpet av august. 

John Kåre 
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Utlasterkai Verdal 

 

Verdal 01.07.19 

 

Da har vi kommet godt i gang med støp av kai og dykdalber på Verdal. 

Vi blir ferdig med alle dragere på kaia i løpet av juli. 

Levering av dekkeelementer starter i uke 34. De vil da monteres fortløpende. 

Støp av peler er ferdig. Støp av dykdalber starter i uke 33. 

Lafopa Industrier AS har startet med montering av pelehoder, og kommer fortløpende etter med stag fra disse og inn 

til fundamenter på land. 

Syltern AS kjører bort overskuddsmasser og planerer bakområdet bak kaia. 

De jobber også med utskifting av masser i rasområdet. 

Vi har i forbindelse med ny utlaster for kalkkaia fått i oppdrag å støpe fundamenter for denne. 

Dette er en betong jobb på rundt 220m3. 

Fundamentene skal ferdigstilles i løpet av august. 

-Rune 
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Utlasterkai Verdal 

 

Marcus og Kåre monterer elementer og synger på sangen «Hvem har skapt alle blomstene» (Rune) 

 

Bartlomej og Stig klargjør drager før støp (Rune) 
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Utlasterkai Verdal 

 

 
Jonny og Harald støper peler til kaia (Rune) 
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Utlasterkai Verdal 

 

Det pumpes betong i peler (Rune) 
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ABB 

Rett før at Stjernavisa skal i trykket har vi underskrevet kontrakt med ABB for oppføring av fundament for 

apparatutstyr i høyspentfeltene i på alle 3 parker – Harbak, Kvenndal og Geitfjellet.  

Kontrakten ble skrevet under på fredag i uke 26 og vi begynner med prefabrikeringsarbeider allerede i uke 27. Bra 

fremdrift ?  

Det skal prefabrikeres 54 fundamenter på Monstad som skal fraktes videre og monteres på de respektive parker. I 

tillegg er det 22 apparatfundamenter, 10 innstrekksfundamenter, 3 plater for kondensatorbatteri samt 3 

fundamentplater for dieselkontainere som må plasstøpes.   

Fremdriften for denne jobber er veldig stram og betongarbeider på Geitfjellet skal settes allerede i gang i uke 33 

mens på Kvenndal i uke 35. På hver plass skal det brukes ca. 4 ukers periode for ferdigstillelse. 

 

Harbakk/Kvenndalsfjellet  Vindpark: 

 
Grilling utenfor Servicebygget i Kvenndalen (Odd Arild) 

 

Når den siste utgaven av Stjernavisa skulle i trykken, hadde vi holdt på med siste arbeider og overlevering av 

servicebygget på Kvenndalsfjellet. Da kan vi stolt si at bygget ble overlevert til veldig fornøyd byggherre. 

Tilbakemeldingen er at dette har vært den beste overleveringen byggherren hadde så langt på Fosen Vind 

prosjektene. Dette er en veldig positiv og viktig tilbakemelding til hele mannskapet som var engasjert i 

byggeprosessen.  

Likevel har det ikke vært en feriestemning etter det. Hele mannskapet ble fort flyttet til trafotomtene på 

Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet for å begynne med trafobyggene.  

Der har det vært nok stramt fremdriftsplan da prefab montasjen har blitt allerede bekreftet. Tross at været har ikke 

vært av de mildeste, har vi klart godt å produsere iht. fremdriftsplanen og prefab montasjen har gått som planlagt på 

begge plassene.  

På Harbaksfjellet er det takbordlegging godt i gang likens som kledningen. Innvending er det tekniske fag og 

malerarbeid som pågår. Vi planlegger å være ferdig med utvendige arbeidet fram mot fellesferie og etter det blir det 

ikke mer enn suppleringsarbeider som listverk og dørinnsetting som blir stående igjen. Her ser det nok ut at bygget 

blir ferdigstilt godt før kontrakts sluttfrist. Noe som er virker veldig positiv mtp. mannskapsbehov på andre 

prosjekter og ikke minst fundamentarbeider som skal pågå her fram mot vinter 2020.  

På Kvenndalsfjellet er råbygget nesten ferdig og i disse tider pågår det montasje av takstoler for å så montere 

undertak og få tett bygg fortest mulig. Her blir tømmerarbeid gående gjennom fellesferie for å slippe inn apparat og 

kontrollanlegg leverandør så tidlig som mulig. Fremdriftsmessig blir dette bygget som blir overlevert sist. Noe som 

ble planlagt helt fra starten. Arbeider følger bra den forutsatte fremdriftsplanen og det er ingen fare for 

overleveringsfrist.  
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Harbakk/Kvenndalsfjellet  Vindpark 

 

Innimellom er det fint på fjellet;) (Frank S.) 

 

 

Trafosjakt Harbaksfjellet (Odd Arild) 
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Harbakk/Kvenndalsfjellet  Vindpark 

 

 

Trafostasjon Kvenndalsfjellet med Storheia i bakgrunn (Odd Arild) 

 

Fundament ferdig støpt. Kvenndalsfjellet (Odd Arild) 
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Geitfjellet  Vindpark 

Servicebygget på Geitfjellet er ferdig og det pågår noen supplerende arbeider og forberedelser til overlevering. 

Første egnebefaringer samt forbefaringen fra byggherren på tekniske fag har gått og vi har gode forventninger etter 

disse. Vi satser på overlevering av bygget med god kvalitet og til godt fornøyd byggherre.  

Som skrevet i den siste utgaven av avisa,  var vinterværet en stor og krevende motspiller på Geitfjellet. Det hadde 

vært veldig trang fremdrift fram mot leveransen av prefab elementer. Perioden rett før påske og noen uker etter det 

var veldig krevende og hektisk for hele mannskapet. Perioden som var preget av mye uventet overtid, brøyting i 

ukesvis og uendelige tiltak mot vinterværet. Dette klarte vi veldig bra. Alle tok på seg fellesansvar for prosjektet og 

dette må takkes mye for. Prefab montasjen gikk som planlagt og tidligere forsinkelser etter vinteren kunne begynnes 

å ta etter… J 

Per i dag, er siste bord på taket som skal monteres. Arbeider med kledningen er også godt i gang. Bygget er 

ferdigmalt og tekniske fag godt i gang med sine arbeider.  

Apparat og kontrollanlegg leverandør skal slippes gradvis på anlegget fra 1. august.  

Møllefundament 

På Harbak og Kvenndal har vi klart å følge fremdriftsplanen og ferdigstille 10 utflaskinger før påske. På Geitfjellet har 

vi dessverre slitet med vinterværet som forårsaket at punktene ikke ble overlevert til våres arbeider som tenkt. I 

tillegg er det veldig krevende veibygging på Getifjellet – det er 2x så mye vei/turbinpunkt som på de to andre parker.  

I vårperioden har det pågått prosess med valg av leverandører for leveranser av spesielle produkter ifm. 

fundamentarbeider. Vi har bestemt oss å gå videre med Sika som leverandør av både gysemassen og 

understøpsmassen. Basert på gode erfaringer fra Roan prosjektet håper vi på godt samarbeid denne gangen også.  

 

Fram til nå har det blitt støpt:  

 Geitfjellet ( 43 totalt ) Harbaksfjellet ( 30 totalt ) Kvenndalsfjellet ( 27 totalt )  

Utflasking 15 12 19 

Fundamentstøp 13 0 18 

 

I neste uke kommer det første leveranser av understøpsmassen som skal brukes for understøping av adapterplater. 

Noe vi vurderer å begynne med allerede i ferieperioden.  

Etter ferien skal vi komme i gang med gysearbeider. Noe som blir den siste aktiviteten før strekking av bolter.  

 

-Filip 
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Geitfjellet Vindpark 

 

Siste støping på trafosjakta mens kranen for elementmontasje allerede rigget i bakgrunnen … stramt nok 

fremdriftsplan (Filip) 

 

Marian og Wiktor monterer forskalingen før utflaskingsstøpen (Filip) 
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Geitfjellet Vindpark 

 

Mannskapet godt i gang med armering produksjon for lossingsplata for hovedtrafo. Skal produseres 32 stk av slike … 

 

 

Maciek og Andrzej monterer siste lekter før bordkledningen (Filip) 
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Geitfjellet Vindpark 

 

Fundamentgutta gleder seg til ny snøfall som er meldt i juli(?) Filip 

 

Oversiktsbildet – servicebygg (Filip) 
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Geitfjellet Vindpark 

  

Gulvslipping før epoxy belegg på servicebygget (Filip) 

  

Kjøkkenet på servicebygget ferdigmontert (Filip) 
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Geitfjellet Vindpark 

 
Rafal og Grzegorz tar siste suppleringer før overleveringen av servicebygget (Filip) 

 

 

Det er masse armering i fundamentene(Filip) 
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Johan Falkbergets vei 
 

Omsorgsboligene vi bygger for Trondheim kommune nærmer seg ferdigstillelse. Det har vært en komprimert og 

hektisk byggeperiode med mange fag på plassen til enhver tid. Overlevering til byggherre er satt til 16. august og 

dermed vil det bli noe aktivitet også i ferien. Bygget består av 9 leiligheter, fellesareal, bodareal og egen personaldel 

fordelt over to plan pluss kjeller med totalt areal på ca. 1160m2. 

Innvendig foregår det dørmontasje, lukking av himling, foringer og listverk, siste malingsstrøk i kjeller samt 

sluttmontasje for elektriker, rørlegger og automasjon. 

Utvendig jobbes det med å ferdigstille en omfattende utomhusplan og komplettering av fasade. Det er lagt vekt på 

farge- og materialvalg over hele linja og det blir et flott estetisk bygg både innvendig og utvendig. Jeg vil benytte 

anledningen til å takke leverandører, underentreprenører og samarbeidspartnere for et godt samarbeid og med 

ønske om en god ferie når den tid kommer. 

-Runar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her vises fasade mot sør med tilhørende uteareal, markterrasser og balkonger til leilighetene. 

(Runar) 
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Johan Falkbergets vei 

 

Fasade forblendt med tegl og royal impregnert bordkledning.  

Legg også merke til royal impregnerte spiler i himling, terassebord og en artig utførelse på spilerekkverk. 

(Runar) 
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Johan Falkbergets vei 

 

Hele gipsveggen på venstre side av trappa vil få spilekledning i eik med bakenforliggende sort duk og rundt 

trappeåpning kommer det glassrekkverk med håndløper i eik. (Runar) 
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Hofstad, Åfjord, Snilldal og Surna Trafostasjoner 

Etter nærmere tre år nærmer det seg nå slutten på Statnettprosjektet; Hofstad, Åfjord, Snilldal og Surna 

Trafostasjoner. Alle fire trafostasjonene står nå straks ferdig, og vi vil takke alle egne ansatte, underentreprenører, 

leverandører og nøkkelpersoner for et godt utført prosjekt. Hofstad Trafostasjon har nå vært spenningssatt i snart et 

års tid, Snilldal og Surna har i skrivende stund akkurat blitt spenningssatt, og stasjonen i Garrabrekka følger snart 

etter.  

Prosjektet har blitt gjennomført sammen med General Electrics (GE), og vi ønsker å takke for samarbeidet med alle 

som har bidratt gjennom prosjektet. Vi vil også takke byggherren Statnett for et bra gjennomført prosjekt.  

-Jon 

 

Åfjord Trafostasjon (Jon) 

. 

Åfjord Trafostasjon (Jon) 
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Hofstad, Åfjord, Snilldal og Surna Trafostasjoner 

 

Stjern Stål arbeider i høyden, Snilldal Trafostasjon (Ole, GE) 

 

Hovedport, Snilldal Trafostasjon (Ole, GE)  

 

Kontrollhus og lager, Surna Trafo (Jan Morten, GE) 
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Stjern Betong 

 

Vindmøllefundamenter støpes jevnt (Rune R) 

 

Containerkjøring for Fosen Renovasjon (Rune R) 

Sommerferien nærmer seg, men været ser ut til og holde seg i høstmodus om dagen. 
Vi nærmer oss raskt 10.000m3 ferdigbetong hittil i år, og er godt fornøyd med det. Aktiviteten har vært høy og blir 

vel noe lik etter ferien også. 
Tunneler i Roan svelger 50m3 hver dag, og leveransene på Kvenndal og Harbak vindparker går jevnt. 

Element produksjonen går også jevnt da det er mye bestillinger hittil i år. 
Ingen nye innvesteringer i denne avis-utgaven. =) 

Ellers så klemmer vi på, å det går gått. 
Ønsker alle ansatte en velfortjent sommerferie når den kommer. 

Og god sommer og ferie til alle andre også. =) 
-Rune 



27 
 

Stjern Betong 

 

Levering til påbygg av anleggslageret på Monstad (Rune R) 

 

Terje blander betong for harde livet (Rune R) 
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Stjern Stål 

Da var juni også straks ferdig og det går fort mot ferietid. 

Vi har hatt bra med arbeid og blir ingen pauser før ferien. Utover høsten ser det foreløpig litt roligere ut, men har 

god tror på at ting faller på plass. 

Noen av prosjektene vi har vært involvert i siden sist. 

Sveising på Utlasterkai Verdal 

Rekkverk ++ på Matstudio 

Stålarbeider på Leksvik Flerbrukshall 

Beslagsarbeider på Bygger`n Stjern 

Stålarbeider og beslag på Vindparkene. 

Ønsker alle en god ferie. 

-Lars Petter 

 

Frank sveiser rekkverk til hytte på Stokkøya (Lars Petter) 
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Stjern Stål 

 

Inge produserer pipebeslag (Lars Petter) 

 

Sebastian har produsert rekkverk til Matstudio (Lars Petter) 
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Stjern Stål 

 

Helge monterer gesimsbeslag på Byggern (Lars Petter) 

Naust Monstad 

 

På Monstad bygges naust for Åfjordsbåten. 

Konstruksjonen bygges i tradisjonelt reisverk (Svein Erik) 
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Stjern Bygg 

Da har vi lagt bak oss tre aktive måneder siden vi åpnet «nybutikken», med en positiv utvikling i omsetning. 
Nå kan vi vel ikke uten videre si at dette kun skyldes de investeringene vi har gjort, men de bidrar uten tvil 

positivt, i tillegg til at det fortsatt er en generelt bra aktivitet i rundt oss. 
 

Jørn og gjengen på pre-cut’n har også fått fart på takstolpressa, og melder om hektiske dager inn mot 
ferien. Men som sagt så mange ganger før så har vi en forholdsvis «kort» ordrereserve, så denne har stadig 

behov for påfyll. 
 

I Bygger’n butikken har vi akkurat «feiret» at det faktisk er 150 år siden E. A. Smith AS eier av 
Bygger’n Norge ble grunnlagt. Dette med at vi går hadde besøk av «Bygger’n Roadshow 2019», en flott 

dekorert semi-trailer som kjører Norge på langs i sommer med start i Vadsø 11. juni og avslutning i Oslo 21. 
september. Fra denne serverte vi grillpølser, det var mulighet til å prøve et lykkehjul, og vi kåret 

Åfjordsmester i «spikring». l tillegg hadde vi besøk av 3 flotte leverandører - Bosch, DeWalt, og Sunwind 
med flotte stands. En del av feiringen er også jubileumsgaven, en gavesjekk på kr. 5 000,- som deles ut en 

fra hver Bygger’n butikk som har besøk av roadshowet. Her var der i forkant mulig å nominere lokale lag og 
foreninger, og blant de nominerte vi fikk inn så valgte vi å gi gaven til Åset Skolekorps. 

 
Da ser vi nok en gang frem til en hektisk sommer, og ønsker gamle og nye kunder velkommen innom.  

 
Takker alle ansatte for innsatsen så langt i år og ønsker alle en god og velfortjent sommerferie. 

 
Ønsker også alle våre kunder en riktig god sommer.   

 
Åfjord 05.07.19 

Joar 
 

«Byggerns Roadshow» 

 

Fra Byggerns «Roadshow» 4.juli (Svein Erik) 
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«Byggerns Roadshow» 

 

DeWalt, Bosch, Sunwind, Essve var av utstillerne som hadde stand. Her fra DeWalt-standen (Svein Erik) 

 
Spikerkonkurranse var en av aktivitetene man kunne prøve (Svein Erik)  
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«Byggerns Roadshow» 

 

Grillsjefen Joar grillet pølser for kundene (Svein Erik) 

 

Rune og Torbjørn ga de beste skussmål på pølsene (Svein Erik) 
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Sommerjobb/lærlinger 

 
Stian og Ola er på sommerjobb(Svein Erik) 

 
Sigve ble årets vinner i Gokartmesterskapet for lærlinger.  

1.rekke f.v. Marcus, Henrik, Kevin, Ulrik, 

2.rekke Svein Erik, Sigve og Magnus 
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Bolig Åfjord 

 
Henrik og co. har bygd en flott enebolig for Julianne og Vegar på Strand. 

Familien flyttet inn midt i juni (Vegar) 

Ingeniørstudenter 

 
Daniel er en av tre ingeniørstudenter som har sommerjobb i Stjern.  

Han har vært med Erik i Leksvik og har siste tiden vært med på anbudsregning sammen med John Kåre og Robert 
(Svein Erik) 
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Stjern Entreprenør 

 

Tiden flyr, og vi er allerede halvveis inn i 2019. Vi har fortsatt full sysselsetting og vel så det, og omsetningen de 

første månedene tilsier at vi ligger an til nok et år med høy aktivitet. Vi har et par-tre større prosjekter under 

avslutning nå rett etter sommeren, med sluttspurt på Johan Falkberget, Leksvik Flerbrukshus og spenningssetting av 

den siste stasjonen på Statnett-prosjektet i august.  

Samtidig har vi kommet godt i gang på Kolstad barnehage, og vi har to store prosjekter i Mosvik omsorgsboliger og 

Roan sykehjem hvor vi er i samspills- og utviklingsfase. Går alt som vi planlegger her, vil begge disse prosjektene 

starte opp til høsten. I tillegg til dette er vi fortsatt aktive på anbudsfronten, så det er mange spennende prosjekter 

på gang. 

Vi har i vår vært aktive på rekrutteringsfronten, med stillingsannonser i både Åfjord og Trondheim. Responsen har 

vært god og vi har allerede ansatt 5 nye fagarbeidere og 3 lærlinger, noen har allerede startet mens noen har 

oppstart i august. Ta godt imot våre nye ansatte! 

Ønsker alle en riktig god sommer! 

 

Sindre 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 


