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1000 dager!

Den 26. juni 2020 har vi i Stjern Entreprenør AS oppnådd 1000 dager uten at det har skjedd
en skade på en av våre ansatte som har ført til fravær. Dette er en stor milepæl og det er
takket være alle sitt daglige bidrag for å skape en sikker arbeidsplass. Jeg vil takke alle
sammen for deres iherdige innsats i å skape et sikkert arbeidsmiljø, hvor samtlige bidrar i å
danne en konstant tankegang der man er våkne på de farer som finnes på byggeplassen. Takk
for at dere legger fra dere ‘Skal bare’ mentaliteten og ikke opptrer blind for de farer som til
daglig forekommer på en byggeplass.
Nå som vi har oppnådd 1000 dager, så skal vi jobbe for å nå 2000 dager. Vi skal fortsette med
den gode sikre jobben vi gjør og gå fram som et godt eksempel og forbilde for alle aktører på
byggeplassen. Vi skal være innovativ, utviklende og forberedt på utfordringer som vi kommer
til å støte på, slik at det kan legges til rette for dem og at de kan utføres sikkert og effektivt. Vi
skal stadig søke etter å forbedre oss og være enda mer inkluderende for at alle våre
underentreprenører, innleid arbeidskraft og andre samarbeidspartnere også følger våre HMS
regler og bidrar til å skape trygge og sikre arbeidsplasser. Vi skal jobbe for at alle som blir
kjent med Stjern Entreprenør AS blir møtt med profesjonalitet og seriøsitet, hvor det ikke tas
‘snarveier’, hvor alle opptrer støttende og hjelpsom, og hvor alle bidrar til å skape sikre og
lønnsomme prosjekter for alle aktører.   Jeg håper alle har kost seg med kaka sist mandag og
ønsker alle allerede en riktig fin sommer!!
PS: Ikke legg fra dere sikkerhetsarbeidet i ferien heller .

Stjernavisa
Årgang 18 nummer 2 Sommer 2020
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Åfjord Aktivitetshus
Da er vi endelig kommet i gang med bygging av Åfjord Aktivitetshus.

Vi er i dag 22 mann på prosjektet.
Som underentreprenør på grunnarbeider har vi med oss Johs. J. Syltern AS.

Utvendige vegger i våt del er ferdig støpt og bunnplate i hovedbasseng er ferdig.
Oppstart p-kjeller og dekker over underetasje starter rett etter ferien.

Hovedkonstruksjon i bygget består av stort sett plass støpt betong, men dekker over basseng del og 2etg tørr del
legges elementdekker.

Bygget vil inneholde et hovedbasseng på 25m. Med stupetårn og sklie.
Et velværebasseng med hev og senkebunn, samt en liten utekulp.

I bygget vil det også bli kino, blackbox, fritidsklubb, frivillighetssentral, bibliotek og newton rom.
Det blir også et påkostet og innholdsrikt uteområde rundt bygget så dette blir bra.

Vi holder også på å støpe carporter m/søppelrom og sykkelparkering for beboere i leilighetene på Stjernbygget.
Disse vil bli ferdigstilt rett etter ferien.

Det kommer også en p-kjeller under bygget i tørr del som skal bygges sammen med nye videregående som kommer
neste år.

Vi håper komme i gang med tømmer/snekker arbeid før jul i år.
Tett bygg i løpet april 21.

Så dette blir et innholdsrikt og fint signalbyggbygg i sentrum av Åfjord.
Ønsker alle en riktig god sommer.

Rune.

Signering av kontrakt 6.mai
Rune, Sindre, Håvard, Vibeke, Per Ola og Lars Helge (SE)
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Åfjord Aktivitetshus

Odd Arild, Håvard og Roy Anders diskuterer rekkefølge på veggstøper (Rune A)

Harald klargjør forskaling (Rune A)
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Åfjord Aktivitetshus

Daniel lager bøyelister (Rune A)

Forskaling yttervegger i hovedbasseng (Rune A)
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Åfjord Aktivitetshus

Per Andreas og Erlend forskaler vegg i velværebasseng (Rune A)

Årneset 24.juni (SE)
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Lerøy Belsvik

‘Et illsint lite virus har skapt dårlig stemning og har gitt stort sett dårlige nyheter fra næringslivet de siste månedene,
men ikke i Belsvik i bygda Heim i Heim kommune’ – startes det en artikkel i Adresseavisen om gigantinvestering i

Belsvik. Prosjektet vi får være med som hovedentreprenør i neste 2 år.

Dette er prosjektet vi var engasjert i anbudsprosessen siden seinhøst 2019. Pga. coronasituasjon har forhandlinger
pågått noe lengre tid enn forutsatt samt at investeringsbeslutning måtte utsettes pga. coronasituasjon. Heldigvis i

slutten av mai, kunne Lerøy Midt kunngjøre positiv investeringsbeslutning og det skal investeres om lag 600-700 mill
i utvidelse av eksisterende anlegg med postsmoltanlegg.

Prosjektet gir et stabilt sysselsetting i neste 2 år samt bra ordrereserve for bedriften. Dette er veldig gledelig
informasjon i disse corona tider, hvor mange andre entreprenører sliter med oppdragsmengden.

Bygget er på ca. 10 000m2. Det skal bygges 14 fiskekar, 1 sorteringskar og tilhørende RAS anlegg.
Prosjektet er en veldig stor betongjobb på ca. 10 000m3 og  har byggetida på 20 mnd.

Så langt har vi også skrevet under kontrakter med største underentreprenører:
• Stålkonstruksjon : Lafopa AS

• Prefabelementer: Overhalla Betongbygg AS
• Tekkearbeider: Protan Entreprenør Midt Norge AS

Den største utfordringen i prosjektet er nok koordinering av arbeider mot leverandøren av RAS anlegget ( Billund
Aquaculture ).

I den mest aktive fasen er det antatt til å bli over 100 mann på prosjektet og blant dem ca. halvparten av Stjern sine
arbeidere.

Vi har startet med byggarbeider i uke 22. I løpet av 5 ukers produksjonstid, har vi støpt rundt 700m3 med betong.
Dette viser at vi har hatt veldig bra flyt på prosjektet og vi håper å fortsette med det gode bildet framover.

-Filip-

Industriområdet til Lerøy i Belsvika nederst i bildet, Heimsvatnet i midten og Hemnfjorden øverst (Jon)



7

Lerøy Belsvik

2 bygningskraner er oppe alt, det planlegges en 3. i løpet av høsten (Filip)

Bolig og kontorriggen skimtes i bakkant av bilde (Filip)
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Lerøy Belsvik

Marek og Hajduk i full gang med forskaling og armering (Filip)

Filip på fjelltur
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Kolstad Barnehage
Vi er nå ferdige med selve barnehagen, og i skrivende stund er overleveringen av utomhus nært forestående. Dette

har vært et flott prosjekt, og Stjern Entreprenør vil rette en stor takk til alle aktører som har bidratt i prosjektet.

Dronebilde Kolstad Barnehage (SE)

Dronebilde Kolstad Barnehage (SE)
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Kolstad Barnehage

Dronebilde Kolstad Barnehage (SE)

Kolstad Barnehage (Jon)



11

Kolstad Barnehage

Kolstad Barnehage (Jon)

Kolstad Barnehage (Jon)
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Kråkøy slakteri

(Bilde byggherre)

Da er vi i sluttspurten på Kråkøya, og nytt slakteri blir overlevert byggherren Torsdag uke 27.

Det vil vel være noe arbeid igjen etter overleveringa med tilkobling og testkjøring av kjøleanlegg, men det
bygningsmessige arbeidet blir ferdig til overlevering.

(Bilde byggherre)
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Kråkøy slakteri

(Bilde byggherre)

(Bilde byggherre)

Bilder av pakkerom sett mot fryselager og hurtigfrys.
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Kråkøy slakteri

(Bilde byggherre)

Fordampere inne i hurtigfrys. Disse skal sørge for at fisken blir raskt nedfryst, og klar til lagring på fryselager.

Vi har hatt med oss følgende firma som UE på dette prosjektet:

Grunnarbeid: Roan maskin

Stål/sandwich/beslag: Stjern Stål

Elektro: Nortek

VVS: Haugsnes

Ventilasjon: Fosen ventilasjon

Akrylgulv: Silikal

ARK/RIB Arcon

Vil med dette takke alle involverte for innsatsen, og ikke minst byggherren Kråkøy slakteri for tilliten.

-Stig-
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Omsorgsboliger Mosvik:

Vi nærmer oss innspurten på prosjektet. Bygget skal overleveres 30. oktober, men det skal være ferdigvasket og
overlevert FDV-dokumentasjon 29. september. Da starter test og idriftsettelse av bygget som ITB-koordinator

(Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) styrer. Og ikke helt uvanlig blir det travelt mot slutten også på dette
prosjektet…

Det er i dag totalt rundt 40 mann i arbeid på plassen. Det blir aktivitet gjennom hele ferien. Hovedsakelig innvendige
arbeider for oss er nå gipsing av vegger og himlinger.  Maler og tekniske fag jobber seg framover avdeling for

avdeling.

Utvendig står det igjen to betongramper og en utebod til vaktmester. Fasadearbeidene går fortløpende framover.
Det er boret for fjellvarme og utenomhusarbeidene starter opp rett etter ferien. Det skal anlegges en sansehage for

beboerne i tillegg til asfaltering, steinlegging og beplantning rundt hele bygget.

Bordkledning av royalimpregnert limtre levert fra fabrikken Norsk Limtre AS ett steinkast unna byggeplassen (John
Kåre).
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Omsorgsboliger Mosvik:

Det blir en del synlig massivtre inne i bygget, men mye må kles igjen på grunn av strenge krav til lyd og brann på slike
bygg. Synlige overflater blir lakkert med litt hvitpigment for å forhindre at treverket blir gult med tiden (John Kåre).

Framsiden av bygget med hovedinngang og forplassen. Legg merke til John Deere’en på bilde, en uunnværlig
anleggsmaskin! (John Kåre)
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Omsorgsboliger Mosvik:

Inne i sansehagen. Alle beboerrom har karnappvindu med stor vinduspost som også fungere som sittebenk (John
Kåre).

Dronebilde 25.juni (SE)
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Roan Sykeheim, Totalentreprise
Som forventet har været i Roan endret seg fra full-vinter til full-sommer rett etter at taket ble ferdigtekket og bygget

ble lukket, og har vinden lagt seg etter at tårnkranen ble tatt ned.
Ellers er gudene i godt humør i forhold til prosjektet, og har de resterende korona-begrensingen blitt del av en vanlig

hverdag og påvirker ikke driften noe særlig.
I juni har vi støpt resterende gulvet i 1. etasje samt påstøpen i 2. etasje, og det er full fart med bindingsverk for
innervegger og gipsplater. Nortek Elektro er godt i gang med skjultanlegg, og like før sommerferien starter alle

tekniske fag for fullt.
Planen er fortsatt å ferdigstille nybygget til jul i år, og vi ligger godt an for å klare det.

Ønsker alle en god, solrik og smittefri sommerferie!
-Robert

Utvendig kledning har kommet godt i gang. (Robert)

Bilde tatt 29.juni (Eivind)
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Roan Sykeheim, Totalentreprise

Mønsås med kaffe og kake på taket. Einar (varaordfører), Gisle (byggeleder Asplan Viak), Geir Ola (byggherre),
Robert (Eivind)

Kim Bjarne tar hensyn til Kommunevåpen under kakeskjæringa (Robert)



20

Roan Sykeheim, Totalentreprise

Gruppebilde med alle anleggsarbeidere i 1-meters-avstand-opstilling. (Robert)

Mathias er ingeniørstudent som er på sommerjobb. Han deltar både i produksjonen i
Roan og bistår her med kontroll av dørskjema og bestillinger (Svein Erik)
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Stokkfjellet Vindpark

Gisle og Bjørn Øystein leder prosjektet på Stokkfjellet, her er bilde av trafobygget til venstre og
driftsbygget til høyre.

Gisle melder at de straks er i gang med fundamentarbeid.
Regner med å støpe første utflaskingsstøpen uke 27 (Gisle)

Sigve monterer takstoler på Servicebygget (Gisle)
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Stokkfjellet Vindpark

Eirik kapper materialer (Gisle)

Det går hardt utover bildekkene på fjellet, her har siden i dekket revnet (Gisle)
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Væretrøa
Vi har nylig inngått en samspillskontrakt med TOBB som omhandler bygging av 73 leiligheter fordelt på 4 blokker

med parkeringskjeller på 4500m2. Forutsetning for videre samarbeid er at Stjern skal finne besparelser i prosjektet.
TOBB startet salget av prosjektet 10 juni, og hvis salg og samspill går som forventet så er det stipulert oppstart på

byggeplass 4 kvartal 2020.
Litt fakta:

 Anbudsfase fra september 19 til mars 20
 Ca. 6000m3. betong

 Byggetid 22mnd.
 Grunn- og utomhus arbeider er BH-leveranse.

Bård Einar

Nye medarbeidere

Navn: Johan Einar

Stilling: Assisterende anleggsleder

Alder: 25

Kommer fra Hårstad i Åfjord kommune. Har tidligere jobbet hos
Stjern som tømrer lærling og fagarbeider. Jobbet ca. 1 år som
fagarbeider og har vært med på forskjellige prosjekter i Åfjord,
Trondheim og på Frøya.

Sommeren 2017 startet jeg på Y-veis utdanning ved NTNU Ålesund.
Hadde sommerjobb hos Stjern i utdanningsårene og fikk jobb etter
ferdig skolegang.

Bor pr. nå i Trondheim med utsikt mot Fosen. Er interessert i jakt,
toppturer og det sosiale. Har også en interesse for fotball og
skisport.
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Nye medarbeidere

Navn: Daniel

Stilling: Assisterende anleggsleder

Alder: 22

Oppvokst i Åfjord, nærmere bestemt Monstad bare et steinkast
unna Stjerns hovedbase. Etter 3 år med studiespesialisering
etterfulgt av 3 år som student ved NTNU i Gjøvik, var jeg ferdig
utdannet byggingeniør juni 2020. De 5 siste årene har jeg vært
ansatt som ferievikar hos Stjern, og har nå fått jobb ved bassenget i
Åfjord, noe jeg trives veldig godt med.
Etter studietiden har jeg igjen flyttet hjem på Monstad, hvor jeg
tenker å bo inntil videre. På fritiden spiller jeg fotball, og er for øvrig
interessert i det meste av idrett. Min store lidenskap er fiske, og da
spesielt laksefiske.

Navn: Erik

Stilling: Assisterende anleggsleder

Alder: 25

26 år gammel nyutdannet fagskoleingenør innen bygg, fra fagskolen
i Hordaland. Tok tømrerfagbrevet hos en byggmester på Stjørdal i

2014.

Bosatt på Stjørdal, spiller og følger med på fotball, deleier i en
Gordonsetter. Har ellers interesse for sosialt samvær og friluftsliv.

For tiden lokalisert på Stokkfjellet i Selbu. Ser frem til å bli bedre
kjent med flere i bedriften.

.
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Stjern Betong

Da nærmer det seg sommerferie og vi har allerede fått en smak av sommer værmessig, håper det er igjen litt god
vær til ferien også.

På betongen har det blitt mere normal drift når det gjelder betongmengder, da de store prosjektene rundt oss stort
sett er ferdige. 7000m3 hittil i år.

Vi kjører en del betong til det nye bassenget i Åfjord og noe til privatmarkedet. Elementproduksjon går jevnt.

Containertransporten går for fult, så krokbilene holdes jevnt i aktivitet.

I helga hadde vi en sosial samling hos de nye driverne på saga i knall sol. God mat og drikke fikk vi servert der, så det
blir spennende og følge de fremover. Anbefaler alle et besøk her når det åpner for fullt.

Vil samtidig ønske alle en god sommerferie når den tid kommer.

Rune.

Betongen en fin sommer kveld.
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Stjern Betong

Støping på bassenget (Rune R)

Ole laster opp et nytt lass (Rune R)
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Stjern Betong

Alfred har lastet opp i Vanvikan (Rune R)

Vegar og Torbjørn støper vaskeplatt (Rune R)
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Stjern Bygg AS

Gjengen på pre-cut har høy aktivitet og klemmer på.
Hans Jørgen, Sverre, Ola, Mostafa og Stig Håvard

St. Hans er passert uten den helt store markeringen i år, så første halvår av 2020 er
straks historie, og det er på tide med en ny utgave av Stjernavisa.

Vi har lagt bak oss noen aktive måneder etter påske, dette gjelder både i Bygger’n butikken og i produksjon av
takstoler og pre-cut. Så totalt sett ligger vi greit foran fjoråret omsetningsmessig. På kort sikt kan vi da konkludere
med at Corona-epidemien ikke har hatt noen negativ effekt for vår virksomhet. I tillegg har alle ansatte holdt seg

friske, så produksjon og butikkdrift har gått som normalt.

Som nevnt i forrige utgave så har vi fått inn nye krefter i Fosen - Hytta, og Kim har fått til
en veldig bra start med salg av flere byggesett til fritidsboliger samt en del andre oppdrag.

Så Fosen-Hytta vil igjen bidra positivt på aktiviteten utover året.

Da ser vi frem til nok en hektisk sommer, med stor aktivitet på alle fronter. Vi har også i år forsøkt å forberede oss
godt, og vil gjøre vårt ytterste for og opprettholde en høy servicegrad i en travel hverdag.

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 26.06.20
Joar Harsvik



29

Stjern Stål

Da nærmer vi oss ferietid å kan se tilbake på en relativt høy aktivitet i første halvdel av 2020.

Vi har de siste månedene fått ferdigstilt stålarbeiderne for Roan Sykeheim og Mosvik omsorgsboliger, og holder på
med å ferdigstille de siste detaljene på Kråkøy Slakteri.

Bygget sykkelstativ med kapasitet for 16 sykler til Fosen Aktiv, rekkverk til Naustet Stokkøya og ombygging av
trapper for Vestas på Kvendalsfjellet er noe av det vi har gjort utenom større prosjektene.

Er også i gang med blikkenslagerarbeider og smedarbeider for Roan Sykeheim, lufterist og bjelkestengsel for
trafobygg Stokkfjellet Vindpark.

Vil takk alle ansatte for en god innsats og ønsker alle en god sommer.

Lars Petter

Benjamin og Torkil monteres vegg i frysetunell Kråkøy Slakteri (Lars Petter)
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Stjern Stål

Sykkelstativ Fosen Aktiv med plass for 16 stk. sykler (Lars Petter)
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Stjern Stål

Produsert og montert rekkverk Naustet Stokkøya (Lars Petter)
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Stjern Entreprenør AS

Plutselig var sommeren her igjen! Det har vært et spesielt halvår på mange vis, preget av mye usikkerhet og en
situasjon der mange bedrifter har opplevd reduksjon eller bortfall av sitt næringsgrunnlag og arbeidstakere som står
i usikre jobber. For vår egen del har vi heldigvis kommet oss bra gjennom disse månedene, og vi har i denne usikre

perioden til og med vunnet flere langsiktige kontrakter som sikrer oss oppdrag og sysselsetting i store deler av 2021.

Som dere kan se av avisen har vi veldig mange fine og spennende oppdrag på gang, og med en rekordstor
ordrereserve ser vi lyst på fremtiden. Dette gjenspeiler seg også på vår satsning på rekruttering. I løpet av 1. halvår
har ansatt 5 nye funksjonærer/ingeniører, og 5 nye lærlinger er på plass nå i sommer. Bygg- og anleggsbransjen er

landets største fastlands- og distriktsnæring, så denne næringen vil nok alltid være en trygg og sikker arbeidsplass. Vi
vil i tiden fremover ha et økt behov og fokus på rekruttering av fagarbeidere innen betong- og tømrerfaget.

Avslutningsvis vil jeg takke alle ansatte rundt omkring på våre prosjekter for godt HMS-arbeid og bidraget med å
skape sikre arbeidsplasser. 1000 dager uten fraværsskade er en stor milepæl, og det er også en forutsetning for alt vi

holder på med at alle skal komme trygt hjem.

God sommer!

Sindre


