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Bygdeboks (Robert)

Hjorten Hotell.
En blidspent gjeng gjør klar siste ringmur og forbereder gulvstøp.

Jon Arvid, Øyvind, Harald, Tommy og Morten (Erik).
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Hjorten Hotell

Da er vi kommet oss godt i gang med Hjorten Hotell på Hitra. Bygget vil bli i 5 etasjer, og totalt 45 hotellrom. Et
signalbygg på Fillan.

Fundamenter, ringmurer og det meste av vegger i 1.etg er ferdig støpt.

Gulvstøp pågår nå. I løpet av september skal vi komme i gang med tømmer- og snekkerarbeider.

Bygget vil bli i 5 etasjer, og totalt 45 hotellrom. I første etasje blir det møterom, konferanserom, restaurant, lobby,
kjøkken, garderober og pub. I 5.etasje blir det også møterom/konferanserom samt teknisk rom.

Sigmund

Her er det kun Klungervik som ikke er for feit til å komme seg i mellom for
å få på mutter og klemmer (Erik)
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Ett oversiktsbilde fra brakkeriggen på Hjorten Hotell(Erik).

Anleggslageret

Kurt, Prawanna og Stig Rune sørger for orden på anleggslageret(Svein Erik)
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Namsvassdammen

For en stund tilbake signerte vi en underentreprisekontrakt med Tore Løkke AS på dette prosjektet. Vi skal utføre
betongarbeidene i forbindelse med ny fyllingsdam og konstruksjoner i omløpstunnel. Dette er et utfordrende og

spennende oppdrag, med stram byggetid. Vi starter opp nå i sommer og den mest hektiske perioden blir til høsten
og frem mot jul. Noe arbeider skal også utføres våren 2016.

Anleggssted er ved Namsvatnet sør for Børgefjell nasjonalpark

Befaring før oppstart

-Sindre
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Grilstad Marina

På Grilstad Marina er vi godt i gang med en betongentreprise på et stort næringsbygg med grunnflate på 5 500m2.
Vår kontrakt består av plasstøpt kjellerkonstruksjon og plasstøpt dekke over kjeller. Vi er godt i gang med banketter,
ytter- og innervegger, pælehodefundamenter og søyler. I disse dager har vi også startet med dragere og dekkereis,
og planlegger første dekkestøp i første halvdel av juli. Vi har en bemanningstopp nå inn mot ferien på ca. 25 mann

inkl. innleie. Våre arbeider skal være ferdig mot slutten av september.

-Sindre

Oversiktsbilde av byggegropa (Sindre)

Ahmed og Joakim er i gang med forskaling og armering av dragere(Sindre)
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Bassengbakken

Det nærmer seg ferien og på Bassengbakken 2 er vi helt på oppløpet. Vi har sisten tiden hatt 4-5 mann på prosjektet
om har snekret takterrasser og montert innvendig finerkledning som er etterbestillinger fra BH og leietagere.

Leilighetene er også ferdigstilt og klare til innflytting. Melhusbanken og Sabrura har også tatt i bruk sine lokaler slik
at nå ordner deg seg med visakort og sushi om behovet skulle melde seg.

Pavel gliser og snekrer terrasse(Vidar og Arnt Ove)

Sebastian og Jacek monterer spesial produsert finer med innfrest logo til Kantega som er leietager. Finer er levert av
Trysil Interiørtre. ( Arnt Ove og Vidar)
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Leilighetene på Bassengbakken har forskjellige farger på kjøkken som matcher med gulvbelegg.
Kjøkken er levert av HTH. ( Arnt Ove)

Bolig Revsnes

Idar og Sindre er i gang med bygging av ny flott bolig på Revsnes.
Boligen skal stå ferdig i desember (Sellfi)
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Nytt prosjekt på Lade Idrettspark.

Vi utfører byggearbeider for lysmastfundamenter, resultatskjerm, spillerboder og lagerboder etc. på Lade
Idrettspark.

En liten underentreprise til Brende AS. Vi begynte denne uken, og det er arbeider som vil ta noen få uker. Fin sak
allikevel. Egil og Jon styrer jobben.

Sigmund

Produksjon av lysmastfundamenter.
Dagfinn monterer utsparing til el.skap (Egil)

Sommerfest

20.juni var det sommerfest på tomta. Rekordstort oppmøte med godt vær, gode kolleger, god mat og drikke.
Her er det Stjernmesterskapet 2015 som avholdes: fra venstre Robert og Lars Petter fra Stål, Rune og Torbjørn fra

Betong, Rune og Andreas fra Entreprenør, Jørn og Kim Roger fra Bygg. Stjern Betong ble vinner!(Foto:Sindre)



9

Nye Åsly Skole

I Rissa har Arbeidsfelleskapet Bakøy Stjern kommet godt i vei med det nye skolebygget.

Pr i dag har vi opp mot 30 mann i full sving med limtre, innervegger, yttervegger, vindusmontasje, tak samt litt
betongjobb utom bygget.

Det har vært mye regn, så nå håper vi på litt sommer så vi kan gi motivasjon til god produksjon utover høsten.

Montering av pre-fab vegger og hulldekker er fullført, så vi er i gang med snekkering på hele bygget.

Som underentreprenører har vi:

- Grunn og utomhusarbeider Pallin AS

- Rørlegger Tung Rør AS

- Elektriker Elpro AS

- Ventilasjon Fosen Ventilasjon AS

- Elementmontasje Spenncon AS

Bygget nærmer seg tett, skal starte trykktesting uke 27 (Sten)
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Eldar og Svein Magne monterer limtredragere (Sten)

Takarbeid (Sten)
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Klar til montering av takelementer (Sten)

Takelementer er på plass på nordfløyen(Sten).
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Åsly skole er i rute (Sten)

Pre-cut’n

Gjengen på pre-cut’n har som vanlig nok å henge fingrene i nå inn i mot ferien.

Jan Ove presser takstoler (Svein Erik)
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Olsøy og Skaugdalen Bru

Vi er ferdig med Olsøybrua, og har gått en ferdigbefaring sammens med Syltern og Vegvesenet. Alt er såre vel.

Bjelkene på Skaudalsbrua er montert, og vi er i gang med oppheng av forskaling. Vi håpa på lite vannføring i elva,
men så langt er ikke vårt ønske innfridd. Heller tvert om.

Vi bruker dekkeforskaling fra Doka, tegnet og planlagt ned til minste detalj.

Dekkeforskalinga for hele brua henges opp i stålbjelkene, og utstøping vil skje etter bestemte støpeintervall.

Arvid baser forskalingsarbeidene, og sørger for at de riktige detaljer kommer på rett plass.

Målet er å få støpt dekket på denne i september, og at hele brua er ferdig fra vår side i oktober.

Sigmund

«Brureisen» på plass (Ole Petter)
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(Ole Petter)

Arvid og Helge sjekker opphenget (Ole Petter)
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Forskaling monteres sammen i flak og heises på plass. (Ole Petter)

Dekkeforskaling pågår (Ole Petter)
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Olsøybrua er ferdig fra vår side. Vakkert (Sigmund)

Bolig Åfjord

Andreas og Odd Erik sørger nok en gang for en fornøyd byggherre. Boligen skal være innflyttingsklar
til september. Lærlingene Peter, Johan Einar og Joakim har avlagt sine fagprøver i løpet av byggingen,

alle med strålende resultat. (Svein Erik)
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Bygdeboks
Anleggsleder Eivind har sammen med sine gode medarbeidere gjort en kjempeinnsats med prosjektet ved
Linesbrua. De har stått på, så at Næringskonferansen med 150 deltakere kunne benytte lokalene 19.juni.

Boksen har en komplisert konstruksjon, så det er benyttet både ny og gammel kompetanse i firmaet.
Bygget skal være ferdig i august/september.

Svein Erik

Henry, Einar, Arvid og Helge B. ble brukt som stødig kompetanse på tømmerkonstruksjonen
Bildet tatt 5.mai (Svein Erik).

Full aktivitet, bildet tatt 17.juni (Svein Erik)
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Et spektakulært bygg med unik beliggenhet (Svein Erik)

Arbeidslaget på Bygdeboksen samlet (Svein Erik).
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Anne Lindmo var konferansier under næringskonferansen 19.juni i Bygdeboksen.
Her sammen med olje- og energiminister Tord Lien (Sindre)

Et flott konferanselokale!(Åfjord Utvikling)
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23 leiligheter Årnesgården, Åfjord

Vi har kommet god i gang med betongkonstruksjonen siden siste utgave av Stjern Avisa.

Det var lagt opp til tøff framdrift for begge prosjektering og produksjon men vi klarer fortsatt å følge tidsplanen.
Forholdsvis mye arbeid gikk inn i fundamentene under parkeringsareal som er prosjektert som en stiv bunnplate

med overliggende dragerne. Det gikk nesten 40tonn armering kun i denne biten. Dekke over første etasje er også litt
komplisert, men oppover er bygget mer rasjonelt. Det ser ut at vi klarer å ferdigstille betongarbeider i andre uke i

september med støping av dekke over 5. etasje.

Prosjektering av treverkelementer for 6. etasje og utfyllingselementer for 2. til 5. etasje starter i neste uke, og
produksjon av dem rett etter ferie. Med bruk av elementene forventer vi tett bygg alerede ila. av oktober.

Robert

Påstøp på Conform dekke-elementer over kjelleretasje.
Til venstre armeringen for bunnplate under parkeringsareal. En av få godværsbilder fra prosjektet.

(Geir Tinnen)

Conform-dekke over 1. etasje.(Geir Tinnen)
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Roy Anders, Gøran, Rune, Kai, Hendrik, Alexander, Andrzej (Geir Tinnen)

Prefabrikkerte betongsøylene er montert, forberedningen for Conform-dekke over 1. etasje.

(Geir Tinnen)
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Næringstorget (Åfjord Sparebank), Åfjord

Store deler av mai gikk med på sanering av den eksisterende delen av banken.

Det ble rensket helt ned til eksisterende betong, og det som nå står igjen er inngangspartiet som fortsatt er i bruk.
Det vil bli stående frem mot slutten slik at banken kan fortsette sin daglige drift.

Montering av glassfasaden er planlagt i neste uke og deretter et det full fart med å ferdigstille bygget innvendig sann
at det kan tas i bruk av banken i løpet av september.

Ferien nærmer seg med stormskritt, men her vil det være produksjon med parkett legging igjennom sommeren.

Robert

Trapperom i første byggetrinn (Ørjan Nyheim)
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Vestfasade fra Parken kjøpesenter på 1. juni. (Bilde: Tove Børmark)

Bjørn Amundal stortrives med rivning av Leca veggene. (Jon Arne)
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Stjern Betong

Ole Magne, Rune, Vegard, Terje, Torbjørn og Tor Magne foran maskinparken (Bilder: Svein Erik)

Ønsker alle en flott sommer!

Hilsen oss på Betongen.
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Stjern Bygg AS

Da er det straks midtsommer, og i dag har vi hatt den første dagen med noe som kan minne om sommervær, så vi
må ha mye å glede oss til utover sommeren……………….

Omsetning så langt i år følger sånn noenlunde fjoråret, og med de tilbakemeldinger vi får
i fra bransjen generelt så får vi si oss sånn noen lunde fornøyd med det.

Gjengen på pre-cut’n har som vanlig nok å henge fingrene i nå inn i mot ferien, men som alltid må vi ha påfyll for
holde opp aktiviteten utover høsten.

Bortsett i fra den vanlige sesongstarten med tilhørende kampanjer, økende trafikk og mengde
av forespørsler så har hovedfokuset i Bygger’n butikken den siste drøye måneden vært overgang til nytt

driftssystem. Nå har vel undertegnede aldri fått direkte skryt for timing med oppstart 4. mai, (den var planlagt til 2.
februar) men etter en periode med kamstål til drøye

50 kroner kiloen, faktura med feil priser og uten rabatter, og varer som ikke finnes i vareregistret, så ser det nå ut til
at ting faller mer på plass. Og med fortsatt fokus på egne rutiner, samt «utvikling» av Bygger’n Driftssystem vil få ett

verktøy som fremover vil gjøre
oss mer effektive og konkurransedyktige.

Fosen-Hytta rapporterer om en vesentlige høyere aktivitet så langt i år en hva som var tilfelle på samme tid i fjor. I
tillegg er det mange prosjekter på trappene for levering enten i løpet av

sommeren eller utover høsten. Men det samme gjelder her som for resten av våre aktiviteter,
skal farten holdes oppe trenger vi stadig påfyll av oppdrag. Så går dere med planer om å bygge hytte/fritidsbolig så

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 19.06.15
Joar Harsvik
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Stjern Stål
Vi har i siste periode vært engasjert mye igjennom Stjern Entreprenør.

Blant annet på Bassengbakken med montering av trapper og rekkverk/Balkonger,
Åfjord Næringstorg med beslag og solskjerming, Olsøybrua med rekkverk.

Lars Petter

Helge monterer solskjerming på Åfjord Næringstorg
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Rekkverk på Olsøybrua

Fransk balkonger på Bassengbakken
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Vi har lagt bak oss en aktiv vinter og vår. Gjennom sommeren og tidlig høst ser det bra ut for aktiviteten. Også i år
må noen få anlegg gå gjennom ferien. Noen ønsker å jobbe i ferien mens andre må justere på ferieavviklingen.

Utover senhøsten må vi ha påfyll om vi skal holde full sysselsetting. Vi har en del baller i lufta og håper noen lander
slik vi ønsker.

Når dette skrives knytter det seg veldig stor spenning til hva som skjer i forhold til eventuell vindkraftutbygging.
Uansett hvilken side en hører til ville det ha hatt meget stor effekt på aktiviteten i regionen vår, både i anleggsfasen

og senere i driftsfasen.

På Ørlandet er utbygging av kampflybasen så smått i gang. Vi håper i løpet av utbyggingsperioden å komme inn på
noen enkeltoppdrag. Ellers kan vi glede oss over at vi har relativt bra aktivitet i heimbygda.

På funksjonærsiden vil kapasiteten bli økt etter ferien. Det er ansatt 1 ingeniør og 1 sivilingeniør som får base i
henholdsvis Trondheim og Åfjord. Håper dette blir gutter som vi får mye glede av framover.

For Stjern Betong AS, Stjern Bygg AS og Stjern Stål AS har det vært en god aktivitet. Vi ser for oss at framtida også vil
se grei ut.

Vil til slutt takke alle for innsatsen så langt i år og ønske samtlige en riktig fin sommerferie.

Helge


