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KAI NAMDALSEID.

Kan vel ikke si annet enn at vi har hatt en kjempevinter produksjonsmessig på kai Namdalseid. Vi har
hatt -18 grader en dag etter jul. Bortsett fra det har temperaturen stort sett vært mellom -6 og +6 i

hele januar og februar. Og snø har vi heller ikke hatt.
Vi har nå kommet gått i gang med hovedkaia. Der gjenstår det nå støp av to bjelker og legging av
element før vi kan starte med armering og støp av dekke. Vi regner med at alle bjelker er støpt og

dekke på hovedkai er lagt når vi tar påskeferie.
Rampekaia er ferdig støpt. Så der gjenstår montering av puller, leidere og kaifrontlist. Når det gjelder

dykdalb og pullere på land i løsmasser forventes oppstart i uke 14.
På det elektriske anlegget har vi nå fått med oss Nortek Elektro AS. Oppstart elektro forventes i løpet

av mars. Austad Maskinstasjon AS har grunnarbeidet.
Vi er fortiden 10 mann fra Stjern Entreprenør AS. Totalt med underentreprenører er vi i dag 14 mann

på prosjektet.

Rune Aune

Støp av overgangsplate hovedkai. Vegar Larsen. Roar Morkemo. Kai Gjessing og
Aleksander Blengsli (R.Aune)

Robert, Helge, John Kåre, Ole Petter, Håvard, Bård Einar, Sigmund, Rune og Erik (S.E.Aune).
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Sindre Børmark By og Kåre Arnesen gjør klar armering til pel (R.Aune).

Totalentreprisekonkurranse Åsly skole

(3d fra lekeareal, Eggen Arkitekter)
Rissa Kommune skal bygge en ny barne – og ungdomsskole for 600 elever i Rissa sentrum. Etter pre-

kvalifiseringen ble vi og tre andre entreprenører invitert å lage en plan for ny skolen.
Sammen med Petter Bakøy AS og med Eggen Arkitekter, Løvetanna Landskap AS og Sweco som

rådgivere ble det lagt blant annet: utomhusplan, plantegninger, materialskjemaer, 3D bilder,
konsepter på tekniske installasjoner og en kalkulasjon på kostnader selvfølgelig.

Stor vekt i prosjektet ligger på fremtidige kostnader på vedlikehold, energiforbruk og renhold. Krav fra
byggherren var at en LCC-beregning (life Cycle Cost) er del av anbudsdokumenter. Alle materialer og

løsninger er valgt med tanke på LCC.
Vi fikk 12.mars beskjeden vi håpet på, og vi starter med samspillsfase og videreprosjektering slutten av

mars. Byggestart er forventet rett etter fellesferie.
Robert Spaansen
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Vi har nå holdt på i vel 3 mnd. med betongarbeidene i Bassengbakken på Solsiden i Trondheim.
Etter kalenderen 3 måneder på den hardeste vinteren, men i realiteten har det vært det fineste produksjonsværet vi
kan drømme om. Januar og februar helt fri for nedbør, og vinterdressen kunne henge i skapet den også.
Framdriftsmessig ligger vi totalt sett ca. en uke foran plan, men bevares, det kan bli mye snømåking enda. Mars og
april er ofte nedbørsrike måneder, og tendensen er jo at været jevner seg ut i løpet av året.
Totalt er vi en bemanning på ca. 24 mann, inkl. noe innleie.

Dekkestøp over 1.etg pågår nå. Det støpes i flere etapper, slik at vegger i 2. etg. kan starte så tidlig som mulig på
første del.
Til uke 30 skal vi være oppe i 6.etg med betongarbeidene.
Anbudene for tømmer- og snekkerfagene er levert nettopp, og det blir spennende å se om det blir videre arbeid på
prosjektet. I så fall vil disse arbeidene gå til årsskiftet 2014 /-15.
Arbeidene har så langt forløpt uten uhell og skader, og vi må holde fokus videre framover også på et godt HMS-
arbeid.

Sigmund Humstad

Gøran Aune, sjefen for spennarmeringen poserer villig for fotografen (E.By).

Bassengbakken 2
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Opplæring i montering og kapping av spennarmering (E.By)

Spennkabler i drager (E.By)
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Legging av spennkabler. Nytt system, men gutta tar det fort.:) Skal ha skryt for det (E:By)

Aron Malvik binder over spennkabler. Innherredsveien i bakgrunn (E.By).

Kontorfullmektig Vidar holder
orden på det papirmessige
(E.By)

Tommy forskaler i strålende vær (E.By).
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Anne Lian på plass med ansvaret på kontor og lønn, er i 50 % stilling frem til 1.mai og 100 % etter det.

Anne om seg selv:
35 år.

Fra Åfjord, bodd 17 år i Trondheim. Flyttet tilbake til Åfjord i 2011. Gift, 2 barn.
Utdannet innen hotell og reiseliv.

Fagbrev som resepsjonist, Hoteladministrasjon ved Norsk Reiselivshøgskole, noen enkeltfag økonomi ved TøH,
Regnskapsmedarbeider ved Utdanningshuset.

Jobberfaring som resepsjonist, resepsjonssjef og hotelsjef i Trondheim. Samt resepsjonssjef på Stokkøya
Sjøsenter

Årnes Sentrum

Høyt henger de, -sure er de ikke.
Odd Erik Murvold og Odd Berdahl jobber med Årnes Sentrumprosjektet i regi av Åfjord Kommune (S.E.Aune)
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Fagerheim:

Dette er et prosjekt som har vært utsatt flere ganger, og det var i utgangspunktet tiltenkt oppstart sen
september 2013. Vi startet med rigging av byggeplass uke 10, så nå er vi omsider i gang.

Det er Eivind Mørreaunet som kommer til å styre denne jobben på byggeplass, og vi ser for topp bemanning
på 8-10 stk. I tillegg til egenproduksjon av betong så har vi med oss underentreprenør DM stål, som skal utføre

stålarbeidet for oss. Byggeperioden går frem til medio juni.

Redskapsgarasje Kolstadflaten:

Ifm. med garasjene på Kolstadflaten brl, så var byggherre så fornøyd med Stjern at dem ønsket at vi bygget en
redskapsgarasje også. Redskapsgarasjen bygges tilnærmet identisk som hoved garasjene med et areal på totalt
100m2.  Redskapsgarasjen skal huse diverse utstyr som borettslagets vaktmestere bruker i sin arbeidshverdag.

Vi startet på jobben uke 8 og ferdigstiller garasjen inklusiv alle ue i løpet av uke 11.
-Bård Einar
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Frøya Kultur og Kompetansesenter

Gips er nå ferdig i alle etasjer, og utvendig kledning begynner å bli ferdig montert.
Innvendig er det full kok med maler, flislegger, el, rør, ventilasjon og heis montasje. For vår del går det i

montering av lydabsorberende plater, systemhimling, Parkett legging, samt innvendig kledning.
Gangbrua over hovedveien er montert, og i den forbindelse har vi en liten jobb med å sy sammens brua med

det eksisterende bygget. Rivning og betong saging er stikkordene..
Samtidig har vi begynt med Sjøhuset som står nærmere sjøen på ca. 250 m2.

-Jon Arne og Ole Petter

Ole Petter Moan og Jon Arne Jønland styrer prosjektet Frøya Kultur og Kompetansesenter med stø hånd
(S.E.Aune)

Henrik Amundal og Mattias Anderson i gang med banketter til Sjøhuset på Frøya KK.(S.E.Aune)
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Robert Juszczuk, Sten Staven og Dagfinn Hammermo monterer fasadeplater(S.E.Aune).

A-laget. Arvid Tårnesvik, Peter Binde og Joachim Bårdli Forfot (S.E.Aune)

Bygget sett fra Sjøhuset (J.A.Jønland).



11

Gøran Johansen, Kim Bjarne Fageraunet og Aleksander Wold tar seg av kultursalen (S.E.Aune)

Johan Einar Hårstad og Håvard Nilsen foran gangbrua som går til barne og ungdomsskolen(S.E.Aune)

Sinus aluminiumsplater blir brukt på noen av
fasadene(J.A.Jønland)

Gangbrua blir heist på plass (J.A.Jønland).
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Linusbakken
Etter en litt lang oppstart så har vi kommet godt i gang på Linusbakken. Pr. nå har vi produksjon på rekke D og B, som
utgjør to av totalt fire rekker.
Rekke D består av 2 blokker med felles parkeringskjeller. Her er banketter, fundamenter og bunnplate
heis/trappesjakt tilnærmet ferdigstilt, så nå er det fullt fokus på vegger. Søyler, dragere og dekke over
parkeringskjeller monteres som prefab av Spenncon uke 15. Vi har en jobb å gjøre frem til da, men vi mener at
fremdriften er under kontroll.
For rekke B er vi i full gang med banketter. Vi ser for oss ferdigstillelse av betong rekke B medio mai.

Pr. i dag er vi totalt 14 stk. i produksjon. Dette vil ta seg opp når vi starter på neste rekke, og når tømmer og snekker
kommer i gang medio mai.

-Bård Einar og Håvard

Banketter rekke B (B.E.Grøtte)

Oversiktsbilde parkeringskjeller rekke D (B.E.Grøtte)
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Leirfossen Kraftverk
Prosjektet nærmer seg slutten. Øvre Leirfoss er overtatt av byggherre og Nedre Leirfoss står for tur. Det er nå
to mann på plassen som sannsynligvis blir ferdige til påske dersom det ikke tilkommer mer tilleggsarbeid. Det

jobbes nå med montering av trapper og inn- og utvendige rekkverk. Prosjektet blir overlevert til avtalt tid til en
byggherre som er fornøyd.

-John Kåre

Odd Arild og Jens jobber med diverse komplettering, opprydding og montering av rekkverk og trapper som de
her står foran. I bakgrunnen vises sugerør og tromme som vi tidligere har støpt inn. Øvre Leirfoss (J.K.Eggen).

Maskinsal Øvre Leirfoss (J.K.Eggen).

Vi har etablert en støttemur ved siden av Øvre Leirfoss Kraftstasjon for å hindre videre utgliding av jordmasser
som tidligere har vært en utfordring (J.K.Eggen).
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Stjern Betong

Torbjørn Bårdli, Tor Magne Blix og Terje Grøtting produserer betongelementer som skal til Bardufoss.
Totalt har de produsert snart 400 stk. av disse. Stjern Betong har også siste tid vært engasjert på Årnes

Sentrumprosjektet for sandblåsing av mønster i betong (S.E.Aune).

Stjern Stål

Oppsetting av kranbilde på Fagerheim, Kai Ugedal og Morten Finseth (S.H.Ramsø)

Helge ved ny stanse. Det er en kombimaskin, for stansing av hull å klipping av flattstål/vinkel (L.P.Berdahl)
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Tenkte jeg skulle starte dette innlegget i «Stjernavisa» uten å nevne været, men med den vinteren vi ikke har
hatt så ble det rett og slett umulig. Og selv om trønderværet har vært mer på det normale de siste dagene, så
vil vel værforholdene vi har opplevd i starten av 2014 bli historiske både når det gjelder temperaturer og
mangel på nedbør.

Men nok om været, for først å gjøre oss ferdig med 2013 så kan vi se tilbake på ett år der vi til tross for en
rolig start nådde våre målsetninger sånn noenlunde når det gjelder omsetningen, men klarte dessverre ikke å
levere ett resultat vi er fornøyd med.

Nå kan det se ut som vi får en brukbar start på 2014, med bra aktivitet både i produksjon av pre-cut/takstoler
og i Bygger’n butikken, årstiden tatt i betraktning. Så målsetning for 2014 er helt klart å øke vår omsetning,
samtidig som at vi bringer resultatmargin tilbake til ett akseptabelt nivå!

For inneværende år så har vel ikke noen store planer når det gjelder oppgradering av anlegg,
men der er vel kanskje på tide å finne en bedre løsning for utendørs plukklager av impregnert trelast……..
I Bygger’n butikken er allerede årets første kampanjer historie, og i tiden fremover er det vel nesten slik at
den ene kampanjen avløser den andre. Vi vil som tidligere variere med annonser i lokalavis og DM’er sendt
ut pr. post, i tillegg blir det satset mere på TV-reklame enn tidligere, «Uken’s Bygger’n» på TV2. Alle
kampanjer finnes også selvfølgelig på våre hjemmesider.
Medlemmer av «Bygger’n Klubben» oppnår også en del eksklusive tilbud i årets kampanjer, så for den som
ikke er medlem så bør dette absolutt være noe å vurdere. Sjekk fordelene og meld dere inn via «byggern.no»
eller ta kontakt med oss i butikken.

Da skal vi benytte dagene frem til sesongen tar til for fullt til å forberede oss godt, slik at vi fortsatt kan
bidra til at både nye og gamle kunder får gjennomført både små og store prosjekter.

Åfjord 11.03.14
Joar Harsvik

Ingeniør i standard positur(R.K.Grøtting).

Stjern Bygg
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Vi er i ferd med å avslutte 2013 med et tilfredsstillende resultat.
Sysselsettingssituasjonen gjennom året har vært god. Vi har hatt positiv utvikling med hensyn
til fravær og vi har vært forskånet for alvorlige ulykker.

Produksjonsmessig har vi så langt i 2014 hatt drømmeforhold når det gjelder været. Selv om
det rusker litt akkurat nå, så har vi lagt det meste av vinterdrift bak oss, - og vi ser fram til
våren og sommeren.
Vi har hatt god aktivitet gjennom hele vinteren, hvor vi også har måtte benytte oss av en del
innleie av arbeidskraft. Det er en situasjon som vil vare litt framover.

Vi fikk sist uke bekreftet at vi sammen med Petter Bakøy AS skal stå for utbyggingen av nye
Åsly skole i Rissa.
Oppdraget er vunnet ikke minst i et positivt samarbeid med Eggen Arkitekter AS.
Vi skal nå over i en samspillfase med byggherren for å videreutvikle og detaljere prosjektet, -
og vi regner med oppstart med selve byggingen tidlig i høst.
Vi har samarbeidet med Petter Bakøy AS tidligere, - men aldri i et rent arbeidsfelleskap.
Dette er et strategisk arbeidsfellesskap som vi ser for oss å utvikle i forhold til nye store
oppdrag i regionen.
Selv om vi har en relativt god ordresituasjon, har vi enda noen utfordringer i forhold til å
skaffe oss nye oppdrag. Særlig på betongsiden har vi behov for påfyll utover sommeren og
høsten.
Vi har for tiden uavklarte oppdrag, samtidig som vi kalkulerer nye prosjekt hele tiden.
Vi får ha god tro.

Overnevnte er betraktninger stort sett knyttet til Stjern Entreprenør AS. Stor aktivitet her vil
imidlertid ofte ha positiv effekt på de øvrige firmaene.
Undertegnede føler vel det samme for alle aktivitetene, - samtidig som de lever sitt eget liv.
Det er selvstendige enheter som stort sett må sørge for seg selv. (Viser til egne innslag fra de
andre firmaene)
Takker samtlige ansatte for innsatsen gjennom vinteren, - og så ser vi fram til aktive måneder
fram til sommerferien. Å så må vi hele tiden huske å jobbe og oppføre oss slik at vi vil ha
fornøyde kunder og byggherrer. Det må alltid ligge i bunn.
Det er noen år siden jeg var på banen i «avisa» og det er hyggelig å være tilbake også her.

Helge

Daglig leder Helge Stjern


