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Stjern Entreprenør AS er Miljøfyrtårnbedrift

Helge mottok sertifikatet for Miljøfyrtårnbedrift fra ordfører Vibeke Stjern 19.juni.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin
miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Stjern
Entreprenør AS oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt
arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig
vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Stjernavisa
Årgang 12 nummer 2 juni 2014
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Linusbakken

På Linusbakken er det nå full aktivitet på alle fire byggene. Hovedtyngden av betongarbeider begynner så smått å gå
mot slutten, men det vil fremdeles være noe småtteri som må gjøres i august. For tømmer og snekker så har vi vært i
gang siden medio mai på rekke B, men rett etter ferien så blir det full produksjon på alle fire byggene. Pr. dag dato så
er alle arbeider i rute, men fremdriftsmessig så møter vi en meget tøff høst og vinter. Alle mann må som vanlig vise
sitt ypperste, for at vi skal overlevere prosjektet til byggherre medio mars 2015. Med egne rekker og innleie så er vi

pr. dags dato 24 staute karer i produksjon og anleggsledelse.

Så langt har vi kontrahert følgende underentreprenører på prosjektet:
Brende AS

Einar Haugsnes AS
Totaltek Trøndelag As
Teknisk Ventilasjon AS

Membrantak AS
Sigdal AS

Hagen Trapp AS
DM Stål AS

Ragnar Skånøy AS
Rakon Bygg AS
Spenncon AS

Vinstra Sementpuss AS

God sommer fra Linusbakken!

Full aktivitet- støping med både tobb og pumpe.(Foto: Bård Einar Grøtte)



3

Oversiktsbilde fra toppleilighet.

Idar Jønland trives godt med montering av bjelkelag fra precut’n.(Foto: Bård Einar Grøtte)
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Damene fra Unicon fyrte opp grillen 27.mai og spanderte lunsj, Bård Einar lar ikke sjansen gå fra seg.

(Foto: Frode Ruud)

God mat gir god stemning! (Foto: Frode Ruud)
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Leirfossen Kraftverk

Odd Arild og Jens forskaler og støper steinkiste for kondensering av varm damp fra fjernvarmeanlegget.
(Foto: John Kåre Eggen)

Odd Arild ved generatoren i maskinsalen Nedre Leirfoss.
Prosjektet er overlevert til rett tid, til en fornøyd byggherre.

(Foto: John Kåre Eggen)
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Utvendig buet rekkverk Øvre Leirfoss.
Rekkverk, trapper og gangbaner er levert av Midthaug og montert av oss. (Foto John Kåre Eggen)

Lager Svalan – Brødrene Sørdahl:

Vi har fått oppdraget med bygging av nytt lager for Brødrene Sørdahl i Svalan. Byggherre utfører grunnarbeidene
selv. Det skal støpes bilgrav, plate på mark og rinmurer. Stålbygg med sandwich veggelementer og stålplatetak.

Stjern Stål har stålarbeidene. Vi har akkurat startet opp med betongarbeidene.

Byggegropa 06.06.14 (Foto: John Kåre Eggen)
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Frøya Kultur og Kompetansesenter

Det er fortsatt stor aktivitet på skolen men innflytting av møblering og ikke minst data og skjermer over hele bygget
som fylket og Frøya kommune styrer.
Skolen er vi ferdig med og den er ble overlevert i juni, vi har igjen litt arbeid med en utvendig betong platt foran
hovedinngangen og så har vi igjen sjøhuset som skal være ferdig til skolestart.
Nå er det 7 mann fra Stjern som jobber på Frøya, og det skal bli steik sokka med ferie, så vi hilser fra øya, ha en god
ferie alle sammen..

Bilde tatt fra vestsiden av bygget, en flott fasade. (Foto: Ole Petter Moan)

Vi har igjen litt arbeid med et sjøhus. Der skal det være 2 klasserom, og relatert til havbruk. (Foto: Ole Petter Moan)
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Innvendig i amfiet trappa fra 1 til 2 etg. (Foto: Ole Petter Moan)

Her skal noen av lærerne ha sin arbeidsplass. (Foto: Ole Petter Moan)
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Her har elevene muligheter til å lage god mat, -det er ikke utstyret det står på. (Foto: Ole Petter Moan)

Stor sal med den teleskopiske tribunen som er innkjørt med plass til 280 personer. (Foto: Ole Petter Moan)
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Kai Namdalseid

Da nærmer vi oss slutten på bygging av kai på Namdalseid. Både rampekai og hovedkai ble overlevert til
Forsvarsbygg innen fristen den 23. mai. Støp av siste landpuller ble utføret i uke 26. Vi passerte da 3300m3 plass

støpt betong på anlegget. Da vil montering av de siste fortøyningskrokene skje tidlig i uke 27. Asfaltering av områder
bak kaier og breddeutvidelse er startet og blir ferdig 01.07.14. Nortek Elektro AS som har det elektriske på anlegget
er også ferdig med sin del av jobben. Den ble utført raskt og effektivt og overlevert til rett tid. Nortek har samtidig
fått noe ekstra arbeid på anlegget med trekking av nye kabler og tilkobling til eksisterende kai. Dette vil bli utført

innen ferien. Det ble i løpet av 4 dager i uke 25 lagt ut 3150m2 med belegningsstein på området. Jobben ble utført
av SL Stenlegging AS. Austad Maskinstasjon AS som har hatt grunnarbeidet er snart ferdig med siste finpuss av
områder bak kaier. De har også fått noe tilleggsarbeid på anlegget. En del av området som ikke asfalteres skal

planeres for lagring av utstyr. Vi har nå nedbemannet anlegget de siste ukene. Så vi vil være 3 mann i uke 27 og 1
mann i 28. Hele anlegget overleveres Forsvarsbygg den 03.07.14.

Vil samtidig ønske alle en riktig fin sommerferie.

Rune

Kenneth og Kai river forskaling av fundament til fortøyningskrok. (Foto: Rune Aune)
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Roar foran armering til den siste landpuller. (Foto: Rune Aune)

Hovedkai (Foto: Rune Aune)
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Bassengbakken

Bassengbakken 2:
Siden sist har vi fått kontrakt på Tømmer- og snekkerarbeider også.

Det er en forholdsvis stor snekkerjobb som i hovedsak går fram til påske 2015, men noen etasjer skal ferdigstilles
allerede til jul.

Betongarbeidene ligger veldig bra i rute, og vi støper siste dekket i næringsdelen (dekke over 6.etg.) i uke 29. Dette
er en uke før plana. Når den er støpt vil hovedtyngden ta ferie, og forskalingsriving vil bli utført av folk som har litt

annen ferietid. Vi har en liten boligdel som kommer som en utstikkende arm i forhold til hovedbygget, og betongen
for denne startes umiddelbart etter ferien. Den går bare i 3 etasjer, så det hefter ikke som Erik sier. God innstilling

det…
Snekkeringa er også godt i gang, og hele kjelleren med garderober, boder og tekniske rom er så godt som ferdig

innredet, og klar for maling. Stendring for yttervegger pågår nå i 2. etasje.
Ivar S. Moe AS er en av underentreprenørene våre, og de er godt i gang med sokkelmuring i 1.etg.

Et utvalg av snekkerne, baser og formenn, har hatt et oppfriskningskurs på tetteteknikker. Vi mener det er viktig å ha
fokus på dette sett i lys av de strenge krav i henhold til dagens forskrifter.

Vi går en veldig hektisk høst i møte på prosjektet, og vi må regne med å bli en snittbemanning på rundt 30 mann hele
høsten og førjulsvinteren.

God sommer.

Sigmund

Næringsdelen av bygget med navn på leietakerne som er klare for å flytte inn.
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Anleggsleder på betongen, Erik By sammen med RIB og byggeleder. (Foto: Sigmund Humstad)

Egil Enge og Vidar Nygård styrer tømrerbiten (Foto: Svein Erik Aune)
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En finværsdag i mai spanderte Adecco lunch. Pølser og brød gikk ned på høykant. (Foto: Sigmund Humstad)

Vi er oppe i 5.etg. Understøttelse må være i de to underliggende etasjer hele tia.
(Foto: Sigmund Humstad)
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Kranfører Stig på Solsiden! (Foto: ?)
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Forskalingssnekker Hajduk (Foto: Sigmund Humstad)

Kurs på Ranheimsveien 7 med fokus på tetting.

Oppfriskningskurs i tetteteknikk ble holdt en kveld i Ranheimsveien 7.
Nyttige og gode tips, og god tilbakemelding fra kursholdere om at de har god arbeidsteknikk og

rutiner fra før også, men lærer bestandig nye knep. (Foto: Sigmund Humstad)
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Åfjord Næringstorg

Vi har fått oppdraget med å bygge Åfjord Næringstorg. Bygget er i 2 etasjer og kjeller, konstruksjonen er plassstøpt
betong. Eksisterende del skal beholdes men skal gjennomgå betydelig rehabilitering.

Arbeidet er tenkt startet etter ferien.

Boligblokk Nedre Årnes
På tomta bak RIMI i Årnes er det planlagt et boligblokk med 23 leiligheter. Bygget har parkering på plan 1. og boder

på plan 1 og i kjeller. Leilighetene ligger på plan 2 til 6.

Fra årskifte har Stjern jobbet i lag med byggeherre,  arkitekt og megler i forprosjektering. Gruppen holder på med å
lage salgsprospektet nå, og den skal sendes ut snart.

Vi ser fram til byggestart på dette spennende prosjektet!

Robert Spaansen
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Fagerheim

På denne jobben har vi vært underentreprenør til Systembygg AS. Det må fortelles at vi har møtt på en del
utfordringer underveis mtp samarbeid om fremdrift med våre sideentreprenører på byggeplassen. Delt entreprise

har gjort oss noen erfaringer rikere som vi tar med oss videre.

Akkurat nå er vi inne i en hektisk innspurt for å ferdigstille betongarbeider til avtalt tid og slik det ser ut nå så
ferdigstiller vi akkurat i tide. Eivind har taklet jobben utmerket som anleggsleder, og karene har produsert godt når vi

først fikk angrepspunkt.

Vi ønsker alle en god sommer!

Bård Einar

Mannskap fra venstre, Pawel Chronis, Morten Finseth, Dagfinn Hammermo, Jozef Urbaniak, Harald By. Foran:
Mattias Anderson (Foto: Bård Einar Grøtte)
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Oversiktsbilde (Foto: Bård Einar Grøtte)

Fin utsikt fra toppleiligheten mot storbyen Stjørdal. (Foto og sitat: Bård Einar Grøtte)
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Årnes Sentrum prosjektet
Vi har vært engasjert av Åfjord kommune for prosjektet Årnes Sentrum. Vi har b.la. satt opp det mye omtalte seilet i
utenfor Åfjordstorget.  Vi har også bearbeidet og levert 11 stk. benker i massiv furu 40*40 cm, disse er nå plassert ut

utenfor Parken kjøpesenter. Før ferien vil det også komme bord til disse benkene, Stjern Stål produserer disse.

Odd Erik Murvold og Lars Petter Berdahl i liften under montering av seilet. Frode Bjøru fra
Seglloftet på Jøa var med som fagmann på mast og seilmonteringen. (Foto: Svein Erik Aune)

Odd Berdahl, Johan Einar Hårstad og Odd Erik Murvold har laget benker (Foto: Svein Erik Aune)
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Anleggslageret

Einar, Henry, Christer, Magne og Inge har den siste tiden utført vedlikehold og oppgradering av
brakkeriggen som er hjemme på Monstad. (Foto: Svein Erik Aune)

Stjernmuséet

Bilde fra åpen dag på Stjernmuséet 21.06. Helge forteller om produksjonen av betongstein på Monstad.
Stjernmusèet gir et tilbakeblikk på bedriftens historie siden oppstarten i 1953.

Musèet er åpent for grupper etter avtale. (Foto: museumsdirektør Reidar K. Grøtting)
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Stjern Betong AS

Da har vi kommet i mål med vår produksjon av kabel kanaler og fundamenter som skal leveres til Ofoten. Mulig det
kommer til noen flere på januar igjen.

To båtlaster har allerede gått. Vi har også produsert 19 betong benker til Frøya kulturhus.
Sandblåsing av de svært omdiskuterte blomstene på Årnes sentrum er også ferdige.

Vi har også anskaffet en ny betongbil med teleskoprenne, og skal vel etter hvert kvitte oss med en av de gamle.
Våren har vært rolig ifht. betong leveranser, men håper det skal ta seg opp snart, vi vet vel om et par prosjekter som

skal i gang i løpet av sommeren.

Ønsker alle en god sommer.

Rune

Den nye betongbilen. (Foto: Rune Ramsø)
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Elementer klare til levering. (Foto: Rune Ramsø)

Fraktebåten Svealand legger fra på Monstad med kurs for Ofoten med elementene om bord (Foto: Rune Ramsø)

Benker til Frøya kulturhus.

Vi har produsert 19 stk.

(Foto: Rune Ramsø)
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Stjern Stål AS

Stjern Stål har hatt grei aktivitet det første halvåret. Hovedaktiviteten har vært på Frøya kultur- og
kompetansesenter, der vi har hatt en del smedarbeid. Vi har også hatt en del stålarbeid på kaia i Namdalseid med
blant annet kaifrontlist. Det har hvert litt ”labert” den siste måneden, men håper at situasjonen vil snu seg. Høsten

seg ut til å fylle seg opp med aktivitet, så det lover bra.

Av aktivitet fremover har vi stålarbeidene i forbindelsen med Bassengbakken og en lagerhall til Brødrene Sørdahl i
Svalan. Og vi jobber også for å komme oss inn på flere jobber i løpet av høsten.

Til slutt vi jeg ønsker alle en riktig god sommer.

Lars Petter

Full drift på sveiseverkstedet (Foto: Lars Petter Berdahl)
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Lars Petter, Inge, Svein Harald, Torkel og Steffen på verkstedet til Stjern Stål. (Foto: Svein Erik Aune)

Utegrill produsert på Stjern Stål (Foto: Lars Petter Berdahl)
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Stjern Bygg AS

Da har vi straks lagt bak oss første halvdel av 2014, sommerværet glimrer som vanlig med sitt fravær, så alt er altså
som normalt……………….

Omsetningen første halvår viser en fin utvikling, med økt aktivitet både i produksjon av takstoler og pre-cut, og i
Bygger’n butikken. Dette bringer oss tilbake på ett nivå som er vesentlig nærmere det vi ønsker en tilfellet var på
samme tid i fjor. Utfordringen nå blir som alltid å få denne trenden til å fortsette, slik at vi beholder forspranget i

forhold til i fjor ut året.
Våre ordrereserver er aldri store og langsiktige, så selv om vi opplever normalt hektiske dager nå, med

tilfredsstillende aktivitet og ordretilgang både i produksjon og Bygger’n butikken, har vi som alltid behov for påfyll
utover sommeren og høsten.

Sommeren er som vanlig høysesong for kampanjer i Bygger’n butikken, og som alltid så kan det lønne seg å se
igjennom DM’en som havner i postkassen eller hva som presenteres på «byggern.no». «Byggern-klubben» er stadig

på jakt etter nye medlemmer og tilbyr hver måned ett knippe produkter til spesielt gunstige priser til sine
medlemmer, oversikt over disse samt mulighet til å melde seg inn finner dere også på «byggern.no»

På «byggern.no» finner dere også en helt ny «garasjekalkulator», her har dere muligheten til å tegne deres egen
garasje, sende tegningen til oss, og få en pris på byggesett i retur.

Vil også nevne at Fosen-Hytta i disse dager legger siste hånd på en ny hyttekatalog, med flere spennende nyheter.
Denne vil også etter hvert finnes på «fosen-hytta.no» eller så er det mulig å få den tilsendt ved å ta kontakt med Jørn

Berdal på telefon 975 79 975 eller via e-post
«post@fosen-hytta.no».

Vi forventer nok en gang en hektisk sommer og høst, og ønsker alle kunder velkommen innom med både små og
store prosjekter.

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 26.06.14
Joar Harsvik
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Gutta på Precut`n Jan Ove, Ottar, Bjørn, Hans Jørgen og Sverre (Foto: Svein Erik Aune)

Johannes Korsvold har sommerjobb på Byggern, han planlegger å ta utdanning som bygningsingeniør.
(Foto: Svein Erik Aune)
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Daglig leder Stjern Entreprenør AS

Da har vi endelig undertegnet kontrakt på nybygget til Åfjord Sparebank. Det har vært en langdryg prosess, - men
endelig er vi i mål. Forberedende arbeider vil skje like før ferien og ordentlig oppstart på plassen i starten av august.
Det passer godt da vi er i avslutningsfasen på to store prosjekt – kulturhuset på Frøya og kaianlegget på Namdalseid.
Vi skulle gjerne hatt noen flere oppdrag på gang, men vi håper dette ordner seg etter hvert. Fysisk oppstart med Åsly

skole i Rissa ser vi for oss en gang i oktober.

Grunnsysselsettingen – forutsatt litt påfyll, ser ut til å være på plass for hele høsten.

Vi har lagt bak oss et 2. kvartal med fine driftsforhold værmessig. Som alltid går perioden fra påske til sommerferien
veldig fort. Slik også i år, hvor vi for enkelte anlegg må legge opp til noe aktivitet i ferien. Dette løser vi stort sett med

ønsket forskyving av ferien, - og med noe innleie.

Som kjent for de fleste vil vi øke kapasiteten på funksjonærsiden i Stjern Entreprenør AS etter ferien. Dette er svært
etterlengtet da enkelte har hatt periodevis veldig stor belastning.

Som daglig leder for Stjern Entreprenør vil det nok bli størst fokus her, og «glemme» de øvrige firmaene. Men som
eier prøver jeg å følge med. Perioden vi har lagt bak oss har vært rimelig aktiv for alle firma, - og med det som er på

gang på Fosen så burde det se relativt lovende ut.

Vil tilslutt takke alle for innsatsen og ønske samtlige en riktig fin sommerferie.

Helge


