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Stjernavisa

ÅRGANG 11 NUMMER 1 Mars 2013

Frøya Hotell

For Bekken Eiendom AS på Frøya er vi godt i gang med tilbygg til eksisterende hotell.
Vi bygger ny fløy i 3 etasjer, med et brutto areal på ca. 2100m2 i en totalentreprise.

Hotellet vil få 28 nye hotellrom, og 7 leiligheter i sokkeletg. Bærevegger og etasjeskillere utføres i
plass-støpt betong, mens takskiven utføres i prefabrikert hulldekke.
Vi startet med gravearbeidene like før jul, og oppstart betongarbeid tidlig i januar.
Betongarbeidene er planlagt å være ferdig i løpet av mai måned, og hele bygget ferdig i løpet av
november 2013. For tiden er vi 8 mann i produksjon, men dette vil øke litt på etter påske da vi
begynner med snekkeringa.

Framdrifta er i rute når vi går inn i en enda bedre produksjonstid enn det vi har på vinters tid, så
dette ser bra ut.
-Sigmund Humstad

.

Innhold:

Frøya Hotell 1-2
Sintef Mellombygg 3-4
Leirfoss Kraftverk 5-7
RAS Belsvik 8-10
Frøya KK 11-12
Sunnskjør Smolt 13-14
Årnes Handel ByggogBo 15-17
Stjern Betong AS 18-19
Stjern Bygg AS 20-23
Stjern Stål AS                      23
Stjern Entreprenør AS       23-24

Redaktør: Svein Erik Aune

Bilder:

http://
picasaweb.google.no
/ stjernentreprenor

Du finner oss også
på facebook



www.stjern.no SIDE 2

Hotellet sponser kaffe og nybakt sjokoladekake. Andreas Grøtting Karlsen, Gøran Aune og
Tommy Hovde.(Erik By)

Midtside-gutta. Ble 35min med godvær, og da steg stemningen. Gøran og Andreas. (Erik By)
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Sintef Mellombygg
Vi er i innspurten og byggherren flytter inn 18. mars. Prosjektet har vært noe krevende
fremdriftsmessig pga. mange delte entrepriser og bygging inntil to eksisterende bygg. Vi er nå
9 mann på plassen. Det monteres ny takstein på eksisterende tak. I første omgang på takflatene
mot nybygget, men det blir sannsynligvis bestilt ny stein på hele administrasjonsbygget til vårs.
Utvendige fasadeplater erunder montering. Diverse himlingsarbeider, foringer og listverk inne samt
maling og legging av gulvbelegg. Etter hvert byggvask.
-John Kåre Eggen

I kantina blir gammel teglfasade innvendig vegg. ( John Kåre Eggen)
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Jens Berdahl og Pawel Kronis skal starte med montering av fasadeplater på inngangsparti.
(John Kåre Eggen)

Legging av ny papp, lekter og takstein er kommet som ett tillegg i sluttfasen.
Mattias Anderson, Arvid Forfot, Peter Bergren og Aleksander Edsholm diskuterer
kvalitetssikring og videre framdrift for leggingen. (John Kåre Eggen)
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Meisling og utdriving av eksisterende betong – og stålkonstruksjoner maskinsal Nedre Leirfoss.
(John Kåre Eggen)

Leirfoss Kraftverk

Øvre Leirfoss:

Her er fundament til sugerør og generator støpt. Dermed er en viktig milepæl nådd i god tid før
fristen. Det gikk 105 m3 betong til sammen i disse to fundamentene. De ble støpt samtidig på samme
dag. Det arbeides nå med diverse vegger og dekker i maskinsal. Utvendige arbeider med fundament
til rørgata har vært satt på vent i vinter pga. is og snø, men det ser nå ut til at vi snart kan fortsette
her også.

Maskinsal Øvre Leirfoss. (John Kåre Eggen)
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Inntakskonus er levert av Adritz Hydro AS som leverer og monterer alt elmek utstyr.
Vi skal støpe inn utstyret. Anleggsleder Odd Arild Stjern.(John Kåre Eggen)

Inntakskonus er nå montert og sveises sammen med eksisterende inntaksrør med stødig hånd av
Andriz Hydro AS.
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Nedre Leirfoss:

Utvendig byggegrop er tørrlagt. Det er avdekket noe fjell ved utløpet til det nye aggregatet som må
sprenges bort for å få en mer dynamisk utgang for vannet. Når dette er gjort starter arbeidene med
bjelkestengselet. Det rives betong innvendig med sømborring, wiresaging og maskinmeisling der det
nye aggregatet skal plasseres. Vi starter nå med forskaling og armering av maskinsaldekke og diverse
tiltak mot eventuelle vårflommer som kan komme. Vi er 9 mann i arbeid på prosjektet.
SG Entreprenør AS har 7 mann, mens byggherre har 4-6 mann i arbeid.

-John Kåre Eggen

Armering av dekke under himling er ikke hverdags. Dette samt muring av leca i vegger gir oppgradert
brannklasse for høyspentrom. Armeringen er montert av Marian Kusy, Dariusz Tabaka og Jozef
Urbaniak. Når dekkeforskaling er montert støpes det, gjennom hull i eksisterende etasjeskille av
treverk, med SKB. (John Kåre Eggen)
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RAS Belsvik.

Da nærmer vi slutten på bygging av smoltanlegget for Lerøy Midnor i Belsvika. Klekkeriet har nå vært
i drift siden først i januar, å der har alt fungert meget bra. I uke 11 flyttes fisken over fra klekkeri til
startforing. Startforing har nå vært prøvekjørt med vann i ca. 4 uker, og er nå klar for mottak av fisk.
Også påvekstavdelingen er nå under prøvekjøring. Kontorfløy, møterom, hybler og kjøkken skal tas i
bruk i løpet av uke 11. Vi har også kommet godt i gang med slamanlegget ved siden av
smoltanlegget. Her er nå prefab vegger nå montert. Oppstart stålarbeider i uke 11. Montering av
hulldekker starter også samme uke. Montering av dekker utfører vi selv, mens Lønnheim stål AS tar
seg av stålmonteringen. Slamanlegget skal kles med sandwichelement. Dette utføres av Huurre AS.
Tett bygg på slamanlegget forventes i løpet av uke 15. Vi er nå 7 mann fra Stjern på prosjektet.
Forventer jevn nedbemanning fram til 1.mai, og har forhåpninger om at vi skal være ferdig nedrigget
på prosjektet til da.

-Rune Aune

John A Klungervik sjekker at det ikke er noen lekkasjer i renseanlegg. (Rune Aune)
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Omvisning på anlegget med Erik Daaland fra Lerøy Midnor. Fra venstre Bård Einar Grøtte,
Erik Daaland, Lars Helge Kolmannskog, Rune Aune, Sigmund Humstad, John Kåre Eggen
og Helge Stjern.(Svein Erik Aune)

Påvekst 1. Klar for mottak av fisk. (Rune Aune)
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Sebastian og Jacek er fornøyd med kjøkkeninnredningen. (Rune Aune)

Vegar Larsen er alltid like blid, til tross for at noen har satt på logo-klistremerker med
bind for øynene på hjullasteren han fører . (Rune Aune)
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Frøya Kultur -og Kompetansesenter

Vi utfører utbygging av FKK som totalentreprenør med Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Og Frøya Kommune som byggherre. Bygget ligger helt nede ved sjøen på Sistranda.
Senteret omfatter videregående skole med spesialisert havbrukslinje i tillegg til kulturhus,
kulturskole, og kino.

Næringslivet på Frøya har bidratt til finansieringen av senteret og det legges opp til et veldig tett
samarbeid med næringspark/skole i driftsfasen. Samlet areal er ca. 4200m2 og store deler av bygget
er i prefabrikert betong.

Vi er i riggfasen nå og bygget er tenkt å bli ferdig til 1. mai 2014 med offisiell invielse 17. mai 2014
De første fundamentene blir støpt like over påske.

-Ole Petter Moan/ Helge Stjern

Krana ferdig montert og bak ser dere krana som står ved hotellet. Det er vel ikke hver
dag vi har 2 kraner som er rigget opp på Frøya. (Ole Petter Moan)
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Oppsetting av kran på Frøya KK (Svein Harald Ramsø)

Brakkeriggen på Frøya kultur og kompetansesenteret (Ole Petter Moan)
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(Håvard Stjern)

Sunnskjør Smolt

Fra venstre: Harald By, Kenneth Valleraunet, Morten Finseth, Andrezej Dorosz , Marian Zlezarczyk,
Grzegorz Krajewski, foran: Kåre Arnesen og Kamil Anikiel (Håvard Stjern)

(Håvard Stjern)
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(Håvard Stjern)

Omgjøring av butikklokale Årnes Handel

Tekstilfunn har avsluttet virksomheten etter mange år, og det skal ny skobutikk inn til 21. mars. I den
forbindelse har vi fått oppdraget med å sette opp noen nye vegger. Henry og Einar holder i skrivende
stund på med dette. Som de fleste vet er disse to erfarne snekkere med lang og bred erfaring. Skal
ikke nevne alder, men kan si så mye at Henry ble ansatt hos oss i mai 1960. Det står det respekt av.
For utenom å lage skobutikk, er de for tiden opptatt med diverse hemmelighetsstemplede prosjekter
administrert fra «øster-æinnen».

Effektive, erfarne og godt voksne! (John Kåre Eggen)
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Kim Bjarne Fageraunet kapper stendere til innvendige vegger (Svein Erik Aune)

Årnes Handel Bygg og Bo

Bygget er mer eller mindre lukket og vi går nå inn i den mest hektiske fasen. Vi har ca 20 mann i
produksjon på bygget som nå stort sett driver med utvendig bordkledning og innvendige
delingsvegger. I tillegg til egne har vi ca 25 mann fra våre underentreprenører i aktivitet, og flere vil
det bli etter hvert. Vi har en målsetting om at det meste av bordkledningen skal være ferdig til påske,
bortsatt fra de veggene som er inne på taket, og det tror vi skal gå bra. Etter påske vil vi i tillegg til
innvendige snekkerarbeider ha utvendig betongproduksjon av ramper, støttemurer og div. plater.
Innvendig er 90% av gulvene ferdig avrettet og maler er i gang med gulvbelegg og maling på tekniske
rom. Vi har som målsetting at ting skal være mer eller mindre ferdig når kongen kommer i juni. Det
blir hektisk men heldigvis er det en positiv og engasjert gjeng på byggeplassen
-Lars Helge Kolmannskog
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Staute karer!
Fra venstre: Vidar Nygård, Jan Georg Gilde, Kim Bjarne Fageraunet, Jostein Braseth, Espen Sørlie,
Torbjørn Mørreaunet, Espen Frønes, Helge Børmark, Tommy Børmark, Roar Morkemo, Aleksander
Wold, Odd Berdal, Jon Arne Jønland, Stig Humstad, Joakim Bårdli Forfot og Eivind Mørreaunet.
(Svein Erik Aune)

Helge Haugsnes og Roar Bye monterer trapp i kjeller. (Svein Erik Aune)
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Aleksander Wold og Odd Erik Murvold i gang med oppsetting av vegger. (Svein Erik Aune)

Vegard Rånes og Svein Harald Ramsø lodder inn og fester stålsøyler utvendig. (Svein Erik Aune)
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Rune Ramsø (daglig leder Stjern Betong AS)
Starten på året for vår del har vært ganske
bra. Vi har ila. Januar og februar levert ca.
700m3 betong, noe som er bra her hjemme i
disse vintermåneder.
Vi har også hatt mye kjerneboring her i
Åfjord, og vi har vært på Frøya Hotell til Erik
By på en litt større betongsagejobb.
Ellers har vi hatt bra med produksjon inne på
støyperiet også.
Jeg og Håvard ble invitert av Putzmeister til å
være med til Tyskland og se på
pumpebilfabrikken de har der, noe som var
veldig interessant.
Her fikk vi se pumpebiler i alle varianter og
bla. verdens største pumpebil. På fabrikken
var det 1200 ansatte.

Vi kan vel si at vi er i en vurderingsfase ang det med å investere i en pumpebil.

Betong leveranse til Sunnskjør Smolt settefisk anlegg. (Rune Ramsø)
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Teleskoprennen er populær de fleste steder. (Rune Ramsø)

Helt ny pumpe bil 36m, på fabrikken i Tyskland. (Rune Ramsø)
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Joar Harsvik (daglig leder Stjern Bygg AS)

Dagene er nok en gang i ferd med å bli lengre, og
selv om vi akkurat startet på den tredje vinteren så
langt i år, så er jeg ganske sikker på at våren er
like rundt hjørnet. De siste dagenes snøfall har om
ikke annet ført til at påskesnøen ser ut til å være
sikret i år også, og det er det jo mange som synes
er positivt.

Ett kort tilbakeblikk på det året vi avsluttet for
noen måneder siden, viser at vi til tross
for en litt for laber avslutning kom sånn noenlunde
i mål i forhold til de målsetninger vi hadde
for både omsetning og resultat.

Starten på 2013 har vel i forhold til 2012 vært vesentlig roligere, noe som vi selvfølgelig ikke
er tilfredse med. Men vi senker ikke ambisjonene av den grunn, så nå blir utfordringen å ta
i bruk de siste års innvesteringer i produksjon og vinterens investeringer i Bygger’n butikken,
å sørge for at disse bidrar til at vi minimum matcher våre resultater fra tidligere år.

Så selv om aktivitetsnivået når det gjelder kjøp og salg ikke har vært helt på nivå med fjoråret,
så har det ikke vært noen «rolig» vinter. Vi har som planlagt foretatt en utvidelse og til dels
kraftig oppgradering av Bygger’n butikken, med en målsetning om og kunne tilby ett enda
bredere varespekter i mer strukturerte og tiltalende omgivelser. Vi nevner ny fargebar fra
Jotun, utstillinger av gulv fra Alloc, ovner fra Dovre & Jøtul, skyvedører fra Langlo,
inner- og ytterdører fra Diplomat. Vi mener selv at resultatet er i ferd med å bli veldig bra,
og håper at våre kunder vil oppleve det samme. Det gjenstår fortsatt noe, men vi benytter de
siste dagene inn i mot påske til å fullføre ombyggingen. Og planlegger en «reåpning» med
tilhørende markering etter påske, dette vil bli markedsført så snart tidspunkt er klart.

I tillegg så står kampanjene for Bygger’n butikken i kø så snart vi har lagt påsken bak oss,
«nysaga» på Pre-cut’n stiller med ny-kvesset sagblad og takstolpressa er ny-smurt.
Så grunnlaget for å takle en forhåpentligvis hektisk sesong bør være på plass.

Vi ønsker da som tidligere både nye og gamle kunder velkommen innom med både små og
store prosjekter.

-Joar Harsvik
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Ola Naustan og Gunn Elisabeth Lunde gleder seg til reåpning av butikken. (Svein Erik Aune)

Hans Jørgen Forfot bygger skranken i malingsavdelingen (Svein Erik Aune)
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Butikken blir vesentlig større etter ombyggingen. (Svein Erik Aune)

Reidar Grøtting 50 år og fortsatt i full jobb? (Svein Erik Aune)
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Tommy Humstad (daglig leder Stjern Stål AS
I skrivende stund er Tommy borte etter å ha operert ene hånden. Vi håper det gikk bra og at hånden
blir som før.

Stjern Stål hadde et bra år i 2012 med full sysselsetting og rekordomsetning. Sykefraværet var meget
lavt og tyder på godt arbeidsmiljø og en lojal arbeidsstokk.

Den største kontrakten i skrivende stund er stål-, smed- og blikkenslagerarbeidene ved nye Årnes
Handel Bygg og Bo som går for fullt gjennom vinteren og avsluttes i løpet av mai. Vi er i en situasjon
der vi må ha påfyll utover våren og sommeren, men tror det vil ordne seg da det er forholdsvis bra
aktivitet i markedet.

Tommy som er daglig leder i dag, har bestemt seg for å flytte tilbake til Nord Norge i juni. Den største
utfordringen fremover vil derfor være å finne hans erstatter.

Jeg vil med dette ønske alle ansatte i Stjern Stål en god påske og en produktiv og fin vår.

-Lars-Helge

Svein Erik Aune
(Personal, HMS og KS ansvarlig Stjern Entreprenør AS)
Startet fra årsskifte i min nye jobb hos Stjern Entreprenør AS som
Personal/HMS og KS-ansvarlig.
Mine første måneder i jobben har vært svært interessant, en god
del nytt å sette meg inn i, men det ser jeg på som en utfordring.
Jeg har startet med å besøke byggeplassene for å bli kjent med de
ansatte og anleggene.
Har fått inn en del kurs-ønsker og etterutdanning, skal få til en
runde med kurs i løpet av våren. Bedriftshelsetjenesten kommer i
løpet av mai til å være med vernerunde på anleggene, og vil da

samtidig holde førstehjelpskurs. Har jobbet en del med rekrutering av lærlinger, noen av dem vil
dere treffe til sommeren. Jeg har blitt veldig godt mottatt av alle og trives veldig godt.
Håper at jeg kan gjøre en god jobb både for de ansatte og bedriften.

Nye ansatte 2013: Jan Georg Gilde, tømrer med fagbrev.
-Svein Erik
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Lars Helge Kolmannskog (Stjern Entreprenør AS)

2012 har etter hvert blitt historie. Dette ble et rimelig greit år med full sysselsetting og jevn god
aktivitet gjennom hele året. Et tegn på høyt aktivitetsnivå er hyppigheten av ulykker på
byggeplassene, dessverre gjaldt dette også oss i fjor, selv om ingen av skadene var alvorlig. Derfor vil
jeg minne om at fremdrift aldri skal skje på bekostning av sikkerheten, uansett. Sykefraværet vårt var
riktignok synkende i hele 2012 og det var positivt.

Ved årsskifte var vi urolig for sysselsettingen gjennom vinteren og vurderte permitteringer, men
heldigvis gikk ting seg til, og vi har hatt bra aktivitet frem til nå, og det ser ut for at det skal fortsette
utover våren. Vi har en bra ordrereserve i dag, samtidig som vi har kapasitet til flere oppdrag utover
sommeren. Det er levert en del tilbud den siste tiden og vi er aktuell for flere av dem. Vi ser derfor
lyst på sysselsettingen i 2013.

Vi er nå i gang med 2 prosjekter på Frøya. Mange må derfor belage seg på en periode i «Øyregionen»
når vi trapper opp bemanningen ved Kulturhuset og Hotellet på Frøya. Akkurat nå er det nye Årnes
Handel Bygg og Bo i Åfjord som har størst bemanning, men denne vil reduseres gradvis utover mai
frem mot ferdigstillelsen tidlig i juni. Etter dette har vi pr. i dag ingen nye oppdrag i «heimhaugan».

På funksjonærsiden har de fleste sikkert stiftet bekjentskap med Svein Erik Aune som startet som
HMS- og personalleder ved årskiftet. I tilleg har vi ansatt en ny ingeniør fra Nederland. Han heter
Rob og starter hos oss i midten av april. Han snakker bra norsk og flytter hit med sin samboer. Det vil
bli en spennende situasjon både for han og oss.

Det er straks påske og i den forbindelse vil jeg ønske alle ansatte en fin påskefri.

-Lars-Helge


