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Bassengbakken 2

Da nærmer det seg slutten på Bassengbakken 2. På næringsfløyen er det plan 2 og halve plan 6 som ikke er
overlevert.

Disse samt boligfløyen skal være ferdigstilt til 1. mai. For Stjern sin del blir det mindre og mindre arbeid så vi må
holde fokus på framdriften til våre underleverandører.

Onsdag 18. mars trykk testet og termograferte vi hele næringsdelen av bygget. Dvs 16 216 kubikk med luft ble
trykksatt. Lekkasjetallet ble 0,37 og termograferingen viste ingen feil i veggkonstruksjonen.

Altså må vi være fornøyde utvendig tetting av bygget samt arbeidet Isoenergi har gjort med blåseisoleringen. Dette
kan trygt anbefales til framtidige prosjekter.

-Arnt Ove Sævik

Bilde av fasade, båndtekt av Olaf Hansen. (Foto: Vidar Nygård)
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Magne Staven Larsen koser seg i solen på Solsiden(Bilde: Vidar Nygård)
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Bygdeboks Stokkøya:

Vi er nå i gang med betongarbeidene på Bygdaboksen. Det er i dag 5 mann på plassen fra Stjern. Roan Maskin AS har
grunnarbeidet, Einar Haugsnes AS er rørlegger, Nortek AS er elektriker og Fosen Ventilasjon AS har

ventilasjonsarbeidene. Dette blir ett spennende prosjekt! Spesielt med tanke på montering av tømmer og tak til
selve «boksen».

-John Kåre Eggen

Modell fra prosjekteringen.

Idylliske forhold å jobbe i! Harald By. (Foto: John Kåre Eggen)
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Fasadetegning.

Roy Anders, Bjørn Vegard, Gøran og Harald setter forskaling (Foto S.E.Aune)
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Åfjord Næringstorg.

Da nærmer vi oss overlevering av 1 byggetrinn på Åfjord Næringstorg. Alle fag er i rute og nedvasking av bygget skjer
i uke 14. Byggetrinn 1 har gått meget bra og alle har fulgt framdriftsplanen. Det virker også som byggherren er

fornøyd.

Banken tar over de nye lokalene i uke 15. Så de vil være opprative i ny banken i uke 16. Riving av gammel banken
starter i uke 16. Da skal alle innvendige vegger, tak og fasade rives. Kun betongen skal bevares.

Vestfløyen på ny bygget er også i gang. Her er vi i gang med støp av ringmur og søyler.

Da takker jeg for meg på Åfjord Næringstorg og flytter over til Årnesgården. Jon Arne Jønland har ankommet
byggeplass og overtar byggetrinn 2.

-Rune Aune

Fasade mot Stordalsveien (Foto: Rune Aune)
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Jon Arne og Eldar foran vegg kledd med teppe (Foto: Rune Aune)

Kai monterer aluminiumshimling i tak.(Foto: Rune Aune)
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Lamellparkett og spilepanel i eik på banken (Foto: Rune Aune)

Bolig Monstad

Vi har restaurert en enebolig i 3 etasjer. Skiftet tak og etterisolert utvendig.
Nye himlinger, tak og gulv innvendig. Hele prosjektet står ferdig på 2 ½ måned!

Aleksander og Odd Erik Murvold har sammen med Einar og Henry sørget for en særdeles
fornøyd byggherre. (Foto: Svein Erik Aune)
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Åsly skole

(Foto: S.E. Aune)

Da har vi straks lagt vintermånedene bak oss, med gode produksjonsforhold. Det har vært lite snømåking, men en
del sterk vind har ført til at tårnkrana har måttet stå noen dager.

Siden nyttår er pæling ferdigstilt, og betongarbeidene startet opp i midten av januar. Til påske er vi så og si ferdig
med all plasstøpt betong, som i hovedsak består av en 250mm tykk bunnplate på ca. 3500m2 og i underkant av
1000m2 med kjellervegger. Vi har benyttet rullearmering i bunnplate med gode erfaringer, så dette er noe som bør
vurderes også på fremtidige prosjekter.

Før påske har vi også kommet i gang med montasje av prefab-betong som vil fortsette utover våren. Rett etter påske
starter vi med tømmerarbeider, og dette vil i likhet med betongarbeidene utføres med omtrent lik bemanning fra
Bakøy og Stjern. Vi vil ha en gradvis oppbemanning med en topp rundt sommeren.

Sindre Stjern-Strøm

Gode gutter: Robin, Stig Rune, Stian, Tommy og Kåre (Foto: S.E. Aune)



10

Årnesgården.

Da er vi i gang med rigging på Årnesgården. Oppstart betong er i uke 16. Grunnarbeid starter opp i uke 13.

Som graveentreprenør har vi med oss Syltern AS. De andre store underentreprenører vi har med oss er Haugsnes AS
på rør. Fosen Ventilasjon AS på ventilasjon. Elpro AS på elektro.

Vi skal være ferdig med betong i uke 36 og forventer tett bygg i uke 42.

Bærevegger vil bestå av plass støpte betongvegger, mens dekker er levert av Conform. Vi utfører da armering og
påstøp av disse.

-Rune Aune

Byggherre Geir Tinnen tok det første «spadetaket» for Årnesgården 23.03.15 (Foto: S.E.Aune)

Andreas Haugsnes og Henrik Amundal monterer byggegjerder (Foto: Rune Aune)
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17 av 23 leiligheter er solgt på Årnesgården.

Enebolig Sørdalen

Byggherre flyttet inn 24.03. resultatet ble strålende.
Arbeidet utført av Odd Erik og Johan Einar (Foto: Svein Erik Aune)
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Broer Skaugdalen/Olsøy

Olsøybrua er ferdig støpt, og forskalinga nesten ferdig revet. Bare avlastningsplater og rekkverk står igjen. Flott
byggverk og godt utført arbeid.

Vi er godt i gang med Skaudalsbrua også. Pæler og fundamenter er ferdig, og søyler og brukarvegger pågår.
Stålbjelkene kommer i uke 18, og det forventes ca 1 måneds monteringstid på disse.

Dekkeforskalingen starter opp så snart bjelker er på plass. Dekkeforskalinga for hele brua vil bli hengt opp i
stålbjelkene, og utstøping vil skje etter bestemte støpeintervall.

Brua er planlagt å stå ferdig fra vår side i løpet av oktober måned. Håper på fint vær, og lite vann i elva.

-Sigmund

Riving av kantdrager (Foto: Erik By)
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Støpeleder Arvid har full kontroll på luft og betongprøver (Foto: Erik By)

Aleksander, Steinar og Joakim klar for støyping (Foto: Erik By)
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Tur med Bygg og Anleggsteknikk klassene på Åfjord VGS.

12.februar hadde vi besøk av elever fra Åfjord vgs. på Bassengbakken 2. De fikk presentert prosjektet
og byggeprosessen av Stig Humstad og Arnt Ove Sævik (Foto: Svein Erik Aune)

Grilstad Marina
Vi har fått en bra betongjobb for Grilstad Marina AS, et stort næringsbygg over 3 etasjer.

Dette er også en jobb som starter rett over påske, og vi har kontrakt på all plass-støpt betong.
Det har gått veldig raskt fra vi regna tilbudet til kontrakt, så enda er det ikke mottatt all verdens med

arbeidstegninger.
Her jobbes det nå med å få på plass forskalingsleverandør, og vi håper å kunne bruke en god del prosjektnett som

armering.
-Sigmund

Mye aktivitet på Grilstad fremover.
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Hjorten Hotell

Da blir det enda et hotell utpå Øyriket.

Vi er i gang med å rigge oss opp på Nye Hjorten Hotell på Hitra, for

Det skal bygges opp nytt hotell etter brannen for noen år siden.

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. En flott takterrasse blir det mulighet for også.

Prosjekteringa har pågått siden jul, og fysisk oppstart med betongarbeid blir raskt over påske.

Som underentreprenører har vi så langt gjort avtale med:

Elektroarbeider: ElektroTeam AS

Rørlegger: H. Sæther VVS AS

Ventilasjon: Fosen Ventilasjon AS

Disse er også ansvarlig for prosjektering av sine arbeider.

Erik By er anleggsleder for betongarbeidene fra vår side.

Vi regner en byggetid på ca. 14 mnd.

Sigmund

Fasader
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Linusbakken

Vi må vel innrømme at det har vært hektiske måneder i 2015 på Linusbakken, men vi kom i havn etter en skikkelig
lang spurt i ekte Northug stil. Pga klimatiske forhold så gjenstår utomhus arbeider, men med den milde vinteren som
vi har hatt så ferdigstiller vi utomhus arbeider medio mai. Av egenproduksjon så er det ned rigging og hjemsending

av utstyr som står på agendaen. Vi regner med å være ferdig første uken etter påske.

Det er ingen tvil om at boligprosjekter er komplekse og utfordrende prosjekter som krever veldig god oppfølging av
alle ledd underveis i byggefasen, ikke minst i sluttfasen for å få den kvaliteten som vi ønsker.

Det har ikke gått knirkefritt men vi mener at byggherre har fått overlevert et bra sluttprodukt, og signalene fra TOBB
er at dem er godt fornøyd med gjennomføringen fra våres side. Dette skal vi ta med oss videre til neste prosjekt.

Ønsker alle en god påske!

Bård Einar Grøtte
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Oversiktsbilde blokkene med felles parkeringskjeller. (Foto: Sten Staven)

Fasade rekkehus C (av totalt 3 rekkehus) (Foto: Sten Staven)
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Stjern Bygg AS

Da er vi godt gang med 2015, starten på året har vært brukbar, vi har klart å holde full sysselsetting, og ligger så langt
omsetningsmessig på nivå med 2014. Og når vi dag har fasiten i forhold til omsetning og resultat for fjoråret kan det

jo være fint og ha det som en målsetning for inneværende år.

For et kort tilbakeblikk på 2014 forteller at den positive tendensen vi så utover høsten og inn i mot jul stemte. Vi
passerte for første gang en omsetning på 50 mill., samtidig som vi klarte

å snu den negative trenden i forhold til inntjening fra 2013, og leverte ett resultat som vi kan
være bekjente av og som kan danne godt grunnlag for videre satsing og utvikling.

Vil også uten å gå i detalj for de forskjellige avdelingene nevne at «Pre-cut’n» etter å ha hatt ett svakt år i 2013
gjorde ett kraftig comeback i fjor. Med en betydelig omsetningsvekst som

igjen førte til en positiv utvikling i bidraget til vårt totale resultat.

For å avrunde tilbakeblikket på fjoråret, vil jeg også nevne at vi av Yara Praxair ble valgt til «Årets Gassforhandler
2014», på neste side ser dere en artikkel fra Yara Praxair forhandlerportal som sier litt om krav og begrunnelse for

tildelingen.
Gratulerer til Torstein & Co.

For Fosen-Hytta så virker det også som at den økte aktiviteten i forhold til henvendelser og
forespørsler vi så mot slutten av 2014 har holdt seg i starten av 2015. Og dette har igjen ført til at vi har fått på plass

noen leveranser for første halvår, med vi har helt klart kapasitet til mere.

I tillegg til den daglige driften og selvfølgelig de vanlige forberedelsene inn i mot en ny sesong, så er det overgang til
nytt driftssystem som har fokus i Bygger’n butikken akkurat nå.

Dette innebærer nye rutiner i forhold til innkjøp, ordreregistrering og fakturering. Systemet er
knyttet opp til ett sentralt vareregister i Bygger’n, og skal gi oss driftsfordeler i forhold til blant annet oversikt over

eget sortiment, tilgang til alle varer i NOBB, samt oppdatering av priser ved kampanjer og andre endringer.

Da skal vi som sagt benytte den siste uken inn i mot påske til å forberede oss til en ny sesong,
og vi ønsker at vi fortsatt får bidra slik at både nye og gamle kunder får gjennomført sine prosjekter, små og store!

Selv om påsken er en drøy uke frem i tid, tar sjansen på å ønske både kunder og ansatte en fortreffelig påskeferie!

Åfjord 20.03.15

Joar Harsvik
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Årets Gassforhandler 2014 - Stjern Bygg Åfjord

"Årets Gassforhandler" tildeles den agenten som har utmerket seg på alle områder.

For å bli nominert og deretter valgt til ”Årets Gassforhandler” er det følgende kriterier som ligger til grunn for
vurdering:

• Marked; aktiv i salg, oppfølging av kundeavtaler, behersker flere segmenter.
• Lager; Lagerstyring, ryddighet på lager og HMS ivaretatt.
• God kunnskap Agentinstruksen og WEB- ordresystemet.
• Få eller ingen reklamasjoner som skyldes egne oppgaver.

• God ambassadør for Yara Praxair AS
• Evne til å lukke eventuelle avvik som blir registrert.

I nominasjonsprosessen innhenter vi informasjon fra kunder (reklamasjoner) samt tilbakemeldinger fra interne
avdelinger som Salg,

Agentsupport, Kundeservice og Forsyning. I tillegg må Årets Gassforhandler markere seg når Årets Vekstdriver blir
analysert.

Kåringen av Årets Gassforhandler 2014 starter med et utvalgt på 10 til 15 gassforhandlere, som gjennom prosessen
blir redusert til fem nominerte.

Som alltid er det en krevende prosess å ta ut både de nominerte og i tillegg velge ut den beste gassforhandler til
vinner av prisen.

Det som gleder oss spesielt er at flere mindre lokale gassforhandlere utfører forhandlerrollen på en svært god måte.

De nominerte til Årets Gassforhandler var :
F015 – Hermod Teigen AS , 3414 Lierstrand

F091 - TESS Trondheim avd. Stjørdal, 7500 Stjørdal
F046 - Stjern Bygg AS, 7170 Åfjord

F054 - Albert E. Olsen AS, 5412 Stord
F053 - EIVA-SAFEX AS Østfold, 1661 Rolvsøy

De ansatte hos de nominerte og vinneren vil få en oppmerksomhet for den gode innsatsen som ligger til grunn for å
bli nominert.

Vi gratulerer!

Best på gass! Terje og Torstein (Foto: Svein Erik Aune)
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Utdanningsmessa 2015

Vi var også i år representert på utdanningsmessa i Åfjordshallen.
Andreas Haugsnes sammen med Martin Stepanek fra opplæringskontoret ByggOpp.

(Foto: Svein Erik Aune)

Kontor/lønn
Janicke Grenne har startet opplæring på kontoret.

Hun vil ha et vikariat i 60 % stilling fra Anne går ut i permisjon 27.april.
Janicke vil jobbe mandag, tirsdag og torsdag, og ivareta «kontorbiten» av jobben.

Smartdok ivaretar Siri, så spørsmål vedr timeregistrering/attestering stilles dit.
Lønn kjøres av regnskapskontoret et par måneders tid, sånn ca. mai og juni. Etter det kjøres lønn av Anne som vanlig,

da hun blir å jobbe hver onsdag fra juli av.
Dette vil også si, at fredager ifra mai og en periode fremover, vil pulten til Anne være ubemannet.

Anne og Janicke (Foto: Svein Erik Aune)



21

Enebolig Åfjord

Vi skal bygge enebolig på Aune i Åfjord. Jens Berdahl sørger for topp resultat på gulvet.
(Foto: Svein Erik Aune)

Idar Jønland under gulvstøp 26.03.15 (Foto: Svein Erik Aune)
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Stjern Stål

Da var vi snart ferdige med mars måned, og vi kan se tilbake på 3 måneder med bra sysselsetning.

Noen av prosjektene som vi har jobbet med de siste månedene er, Bassengbakken der har vi blant annet montert en
del stål til bæring av gesims, montert rekkverk på takterrasser og produsert trapper som skal monteres etter påske.

Åfjord Næringstorg (Banken) har vi montert skjermvegg i trappesjakt med håndløper i rustfritt og montert en del
beslag. I Osen til Hepsø Rederier har vi levert og montert 150m med kranbaner, 2 spiraltrapper og 2 leidere.

Fremover mot sommeren skal vi blant annet gjøre ferdig det siste til Bassengbakken, montere stål på en kai i
Stokksund, noe stål til Banken.

Ellers vi ønske alle en god påske.

Lars Petter

Torkil bygger trapp (Foto: Lars Petter Berdahl)
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Robert Hansen syntes det er gøy og montere glassrekkverk (Foto: Lars Petter Berdahl)

Helge Haugsnes heiser dragere til kranbaner på plass. (Foto Lars Petter Berdahl)
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Skjermvegg Åfjord Næringstorg (Foto: Lars Petter Berdahl)
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Stjern Betong

Vinteren holder på å gi seg og endelig er våren i ankomst.
Vi har hatt en del betongleveranse gjennom vinteren. De største mengdene har vel gått til broer i Olsøy, nytt fjøs på

Gjølga og nytt bygg til Hepsø notbøteri i Osen.
Elementproduksjon har det vært noe mindre av, men har gitt en del priser på det nå og håper at noe slår inn.

Siemens-element produksjonen går som før, og vi har laget noen gulv plater til trafokiosker for Trønder Energi.
Vi har laget og montert et system for automatisk tilsetning av silica i vårt blandesystem, noe som gjør blanding av

silica-betong mye enklere og ikke minst mer renslig.

Så må vi vel fortelle at vi har investert i en krok-bil som vi håper skal være klar til bruk etter påske. Dette blir en
erstatning for den bilen som ble skadet i vinter.

Så dere må huske på oss hvis dere har behov for transport der krok-bil er løsningen.

På februar reiste vi tre stk til Las Vegas på betong messen World Of Concrete, noe som var veldig interessant. Vi
besøkte også en betongfabrikk som hadde noe større produksjon enn oss. De hadde 50 biler og en leveranse rekord

på 30,000m3 på 23 timer, imponerende.

Vi håper på en vår og sommer med full fart.

Vil også minne om at det blir arrangert en ny Lønningspils på Saga 17. April. Dørene åpner kl 19.00

Rune.

F-12`ern leverer lass (Foto: Rune Ramsø)
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Vegard ønsker seg ny bil (Foto: Rune Ramsø)

Her kalibreres luftmålere i ``O-fag timen``(Foto: Rune Ramsø)
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Stjernelaget i PubQuiz

Stjern har de siste tre gangene stilt lag i quizkonkurransen som arrangeres på Dijam.
Laget har havnet midt på treet to ganger. Men i forrige quiz ble det en sterk 5. plass. (Av 17 lag)

Men med den kunnskapen dette laget innehar satser vi på topp 3 neste gang.

Brakkerigg Monstad

På grunn av stor aktivitet i Fosen-regionen har vi rigget overnattingsbrakker på Monstad

(Foto: Svein Erik Aune)
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Daglig leder

Vi ser ut til å legge 2014 bak oss med et ganske bra resultat.

Det har vært full sysselsetting gjennom hele 2014. Vi har imidlertid en litt negativ tendens fra 2013 til 2014 med
hensyn på fravær, - uten at det er svært dramatisk. Uansett er vi på den riktige siden av gjennomsnittet, – og det skal

vi være.

Tidene har forandret seg. Vi registrerer en nedgang i nybyggaktivitet, både for bolig og forretningsbygg.
Konkurransesituasjonen er vesentlig forverret.  Selv merket vi det ved at vi for noen uker siden vurderte varsel om

permittering for noen få ansatte.

De siste ukene har imidlertid dette bildet forandret seg og vi har nå full aktivitet til godt utpå høsten.

Spesielt gledelig er det at vi har nå mye arbeid i Åfjord og Rissa.

Ellers er vi veldig spent på hva utbygging på Ørlandet vil ha å bety for oss og eventuelt vindkraftutbygging i Åfjord og
Roan (endelig vedtak skal visst fremlegges medio juni i år).

For øvrig prøver vi å følge med på hva som rører seg i Hitra/Frøyaregionen. Her skal det skje mye fremover.

Som alltid har vi god tro på fremtida og hva som måtte skje fremover.

Alle firmaene våre er aktive i markedet og håper på en positiv utvikling.

Vil ønske alle en riktig god (men sannsynligvis snøfri) påske.

Helge


