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Hjorten Hotell
Gipsingen innvendig nærmer seg slutten her på Hjorten Hotell, og vi satser på å få kun kompletteringer etter påske.

Videre vil det gå slag i slag med himlinger, parkett, dører og listverk etc.
Har møtt noen humper i veien med de ferdig kappede cembrit platene, men dette er nå påbegynt og fasaden

begynner å ta form.

Oppstart restaurering av nabo bygg, KL regnskap og Jernia/Sport1 vil også begynne straks etter påske og skal
ferdigstilles samens med Hotellet.

Restaureringen av disse bygga innebærer bytting av vindu, bordkledning og tak.

Tiden frem til overlevering blir hektisk, men når det er fullt fokus på fremdriftsplanen, så skal dette gå som smurt.
Du kan allerede booke deg et rom på www.hjortenhotell.no

-Jon Arne

Cembrit-paret Aleksander Wold og Sindre B. By (Jon Arne)
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Pawel Chronis tenker(?) så det knaker.. (Jon Arne)

Hotellet ligger midt i sentrum av Fillan (Svein Erik)
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VEKSTHUSET OG JERNIABYGGET PÅ FILLAN
I forbindelse med ferdigstillelse av hotellet skal vi også utføre utvendig rehabilitering på et par nabobygg.

Veksthuset skal få nye vinduer, ny kledning og nytt tak.
Jerniabygget får ny bordkledning og nytt tak. I tillegg et lite påbygg som utvendig bod / lagerareal.

Vi starter disse arbeidene første uka etter påske, og skal være ferdig til hotellåpninga i juni.

Sigmund

Jernia/Sport1 med Hjorten Hotell i bakgrunnen(Jon Arne)

KL Regnskap også med hotellet i bakgrunnen(Jon Arne)
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Follafoss

På Follafoss bygges det bro, Arvid F, Helge B. og Øyvind planlegger støyping av dekke før påske.

Montering av dragere med 500t mobilkran (Håvard).

Startet med armering av dekke (Håvard).
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Hommelvik Sjøside Btr. 5

Det har skjedd mye på Hommelvik Sjøside i løpet av vinteren, om det ikke ser slik ut nærmer vi oss fort slutten. Det
går fort framover når man monterer plattendekker og støper gulv. Det har kommet mye nedbør i Trøndelag i vinter
og selv om vi har unngått det verste i Hommelvik har steameren vært god å ha enkelte dager. Parkeringskjelleren på

3650m² er planlagt ferdig i løpet av april mens heis og trappesjakter fer ferdige medio juni.
Følgende leverandører bistår oss på prosjektet.

 Betong - Unicon
 Armering - Norsk Stål
 Forskaling – Hansmark

 Plattendekker - Grandegruppen

-Arnt Ove

Steinar og Tommy monterer plattendekker (Erik)
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Oversikt fra tårnkranen. Her ser vi halvparten av byggeplassen (Arnt Ove)

Straks klart støp av dekke (Arnt Ove).
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Omsorgsboliger, Åfjord Helsesenter
Selv med mye brøyting og smelting på byggeplassen klarte vi å følge fremdriftsplanen.

I denne uka støper vi dekke over 2. etasje. Det blir et dekke til og svalganger til å støpe etter påske.
Nå begynner vi å planlegge tømmerarbeider. Vi skal begynne med dette i slutten av april.

Bygget skal være ferdigstilt i slutten av november.
Det er mye arbeid å gjøre, men vi skal lykkes med det!

-Filip

Godt team! Vegard leverer betong og Roar og co. sørger for dekkestøpen først i februar. (Svein Erik)

Rainer sikrer dekkekanten før støp (Eivind)
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Dekke over 2. etg. gjøres klar til støyping før påske (Eivind)

Kenneth og Roar bygger stillas (Eivind)
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Åsly Skole

Åsly Skole er nå inne i sluttfasen og store deler av bygget er ferdigstilt.

Av tømrerarbeid er det i hovedsak dør- og glassfeltmontasje som gjenstår av større ting.

Tekniske fag, maler og flislegger er også inne i sluttfasen og det aller meste ferdigstilles de første ukene etter påske.

I midten av april er det klart for innkjøring av tekniske anlegg samt montering av inventar.

Når våren kommer blir også gjenstående utomhusarbeider ferdigstilt. Overlevering til Rissa Kommune gjennomføres

den 13. mai.

-Sindre

Lars Birger og Arvid i et ferdig klasserom (Eldar)
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Auditorium klart for montering av stoler (Eldar)

Fasade på østfløy med trapper levert og montert av Stjern Stål AS (Eldar)
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Namsvassdammen
Vi har hatt full drift ved inntaket og inne i omløpstunnelen i vintermånedene, og det har vært et krevende arbeid
mtp. adkomst og logistikk, tekniske løsninger og flere omfattende støper med varighet på godt over ett døgn.

Siden slutten av januar til andre uken av mars har vi støpt ca. 1 100 m3 med betong! Fremdrift og kvalitet på
betongarbeidene har så langt vært meget bra i denne krevende perioden, en stor honnør til anleggsledelsen og
mannskapet på plassen! For å forsere fremdriften er det i tillegg kjørt med fast nattskift i en periode før påske.
Ukene etter påske blir også intensive for å ferdigstille arbeidene ved inntaket før vannstanden i magasinet begynner
å stige. Når snøen smelter skal vi i gang igjen med betongarbeider ifm. den nye fyllingsdammen, så vi kommer til å ha
kontinuerlig produksjon til utover sensommeren. Vi har hatt en bemanning i vintermånedene på rundt 15 mann.

-Sindre

Pumping av betong i vinterlandskap (Ole Petter)
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Vegger og dekke ved hovedluke ferdig støpt (Ole Petter)
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Statusrapport fra Øvre Bakklandet 28:

I skrivende stund så er betongskjæring av dekker fra kjeller til og med tak ferdigstilt. Det er revet ca. 350tonn
betongmasse fordelt på 5 etasjer. Dette arbeidet måtte gjøres for å etablere 2.stk nye trappe- og heissjakter midt

inne i eksisterende bygningsmasse. Arbeidet har pågått siden medio januar, og hovedutfordringen har vært å
opprettholde nok varme i bygget slik at vannet til betongsaga ikke frøs. I tillegg til utarbeidet stemplingsplan fra RIB,
så brukte vi rørstolp og forskalingsbjelker for sikring av arbeider ved utskjæring av dekkene. Dekkene ble snittet opp i

areal på ca. 1 m2 og heist ut med tårnkran direkte i container.

Siden slutten av januar så skulle vi hatt full produksjon av det nye tilbygget mot elvesiden. Grunnet dårlig forfatning
av en tredjepartsvegg så måtte arbeidet stoppes pga. sikkerhetshensyn på byggeplassen. Siden varsel av stopp i

arbeid, så har dette har vært en pågående sak mellom vår BH og eier av veggen, og dem har nå i felleskap kommet til
enighet om at deler av veggen skal rives. Vi har nå iverksatt jobben med rivning, og forventer å ta opp produksjon av

det nye tilbygget over påske.

Av egenproduksjon pr. dags dato så er det oppføring av den nordlige sjakten som pågår. Kort tid etter påske vil
arbeidet med bankett og fundamenter i den nye tilbygget på startes, samt oppstart med arbeid av sørsjakta.

Bildet er tatt fra 4 etg. og ned til kjeller. Bildet viser det som er utskjært for nyetablering av den nye heis- og
trappesjakten (Jon Fredrik Voll)
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Ahmed og Joakim holder på å forankre gjennomgående bolter, fra innside skråstøtter til utside eksiterende gavlvegg
(Jon Fredrik)

Stjern Sykkelklubb

Her kommer en statusrapport fra sykkelgjengen.. Etter forrige utgava av Stjernavisa, så kan jeg ikke si at jeg har blitt
nedringt av sykkelfrelste personer i Stjern systemet, men pr dags dato så er det 12 stk. som har meldt seg på

Pilegrimsrittet. Dette er vi godt fornøyde med, men vi har plass til mange flere og håper selvsagt at flere melder seg
på utover våren/sommeren. Fortiden så er vi på sponsorjakt, og det kan meddeles positiv interesse i bemanning

bransjen og den lokale bransjen på Monstad.. Sykkeldrakter er for tiden under utarbeiding, så ikke bli overasket hvis
dere møter på syklister med Stjern logo langs Fosen veiene utover sommeren.

God påske!

-Bård Einar
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23 leiligheter Årnesgården, Åfjord

Siden siste utgave har arbeidene inn i leilighetene gått helt etter plan. Alle virksomheter hadde 1 uke  på seg per
etasje. Så flyttet sparkling, maling, montasje baderomsplater, legging trinnlydplater, flislegging og parkett seg
oppover etter hverandre. Siden de fleste holdt seg til planen foregikk den travle byggefase nesten uten bråk.

Imidlertid har kjøkkenmontasje, dørinnsetning og listverk begynt, og skal ferdigstilling i slutten av april ikke være noe
problem.

På fasade og fellesareal for bygget ligger vi litt bak på fremdriftsplanen. Spesielt fibersement plankene som ble brukt
som fasadekledning er vanskelig å bearbeide og derfor tidskrevende. Men med en liten innspurt skal vi også klare å

komme i mål der. Resultatet av de fasader som er ferdige er i hvert fall veldig bra.

Vi ser frem til tidspunktet når glade og fornøyde kjøpere skal flytte inn.

Ønsker alle en god påske.

Robert

Sebastian monterer baderomsplater (Geir Tinnen)
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Sørfasade (Geir Tinnen)

Boder i fellesdel (Geir Tinnen)
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Fillan Barnehage
Da har vi holdt på i vinter med banketter og ringmurer. På grunn av bl.a mye omprosjektering fikk vi ikke begynt på
den mest gunstigste plassen (det laveste punktet) så vi har måttet kjørt med mye lavere bemanning enn tenkt. Det
ser imidlertid ut til å ha løst seg opp bedre nå. Deler av gulvet støpes før påske, og resterende i den første uka etter

påske.
Precutten er i gang med å kappe for yttervegger, slik at vi mister minst mulig tid.

Uansett er det ei veldig stram framdrift.
Bygget utføres primært i en etasje. Kun teknisk rom i 2.etg. BRA er vel 700m2

Det anordnes en mellomgang / forbindelse til eksisterende barnehage, med egen heis for å ta opp høydeforskjell
mellom ny og gammel. Det er dette partiet som har forsinket oss i starten. Sammenlignet med tidligere vintre har

det også vært mye snø på Hitra i år, noe som heller ikke virker framdriftpositivt.
Det legges vekt på bruk av miljømessige materialer, og i den forbindelse blir det bl.a. bærekonstruksjoner i limtre og

utvendig kledning i trematerialer.
Ringmurer og gulv på grunn.

Det installeres vannbårent varmeanlegg som primær energikilde basert på jordvarme via borehull.
Barnehagen skal ferdigstilles i august -16.

Så langt er følgende aktører kontrahert:
 Arkitekt: Eggen Arkitekter AS

 RIB, RIBr og BFYS: Prosjektutvikling Midt-Norge AS
 Grunnarbeider: KN Entreprenør AS
 VVS : H. Sæther VVS AS

 Elektro: Elektro1 Hitra & Frøya AS

-Sigmund

Her skal det bygges barnehage på rekordtid! (Stig)
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Stjern Betong
Da er vi kommet godt i gang med 2016, og har til nå levert ca 1200m3 betong. Det har vært en del leveranser av

siemenselementer, diverse bore- og sagejobber, snøbrøyting og oppdrag med krokbil.
Vi gleder oss til tiden fremover med alt som skal skje i nærområdet, og vi tenker og ta del i mye av det. Kanskje

kommer vi dit at vi må utvide både bilpark og bemanning, spennende:-)
Ellers så går det godt, vi klæmme på.

Ønsker samtidig alle en god påskeferie.

Rune.

Biler i vinterdrakt (Rune R.)

Tømming av sandbåt (Rune)
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Stjern Betong

Torbjørn, Terje, Henry og Tor Magne (Svein Erik).

Stjern Bygg

Full kontroll?
Rune, Ola og Reidar Karstein har hendene fulle av ordrer, -og er like avslappet(Svein Erik)
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Stjern Bygg

Starten av 2016 har vært det jeg vil betegne som sånn noenlunde brukbar. Vi leverer for tiden  blant annet til
noen forholdsvis store prosjekter, som både er i oppstartsfasen og nærmer seg ferdigstillelse, og disse har
gitt oss fine bidrag i en normalt rolig årstid. Og selv om det i en periode i månedsskifte januar-februar var

for rolig i produksjon av takstoler og pre-cut, har vi også i år klart å unngå permitteringer. Men vi må
selvfølgelig nok en gang ta med oss disse erfaringene inn i planleggingen av neste vintersesong, og se på

hvordan vi skal utnytte den kapasiteten vi har med fornuftige oppgaver til alle, selvfølgelig med en
målsetning om fortsatt å unngå permitteringer.

Avslutningen av 2015 ble sånn noenlunde som forventet, dette førte til at vi for året sett under ett hadde en
økning i omsetning av trelast og byggevarer, mens vi så en svak reduksjon i omsetningen av takstoler og
pre-cut. Men for firmaet totalt ble det en omsetningsøkning noe høyere en prisstigning, resultatet matcher

dog ikke tallene fra 2014 helt, men ligger uansett på ett akseptabelt nivå.

Fosen-Hytta kan også vise til bra tall for 2015 både når det gjelder omsetning/antall solgte enheter og
resultat.

Men for begge firma er som tidligere ikke ordrereservene de størst ved starten av ett nytt år,
så vi har stadig behov for nye forespørsler og bestillinger.

Når det gjelder forberedelser inn i mot en ny sesong, så jobbes det fortiden med en oppgradering av
Bygger’n Driftssystem, går ting som planlagt så skal vi ta dette i bruk i midten av april. Vi har også en

målsetning om får strukturert og merket opp trelast og byggevarelager, samt at vi også må få satt opp og tatt
i bruk plukkreolene for impregnert trelast før sesongen tar til for fullt.

I tillegg til at vi går i mot en ny spennende sesong, med som alltid en målsetning om vekst
i omsetning og at vi skal kapre nye markedsandeler, er vi selvfølgelig spente på hvordan den
vedtatte vindkraftutbyggingen i våre nærområder vil innvirke på aktiviteten hos oss. Nå vil

vi vel ikke merke så mye til dette i de nærmeste månedene, men etter hvert som utbyggingen kommer i gang
så har vi helt klart ambisjoner om å være med å bidra der vi kan.

Da er påsken like rundt hjørnet, og jeg runder av denne gangen med å ønske alle kunder og ansatte en
fortreffelig påskeferie!

Åfjord 15.03.16
Joar Harsvik
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Prekuttn

Jan Ove og Hans Jørgen produserer takverket til en enebolig i Rissa (Svein Erik).

Sverre og co. har blitt engasjert til å lage terrasseplattingene på Årnesgården.
Robert er innom med tegninger (Svein Erik).
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Stjern Stål

På Stjern Stål har det kommet en ny medarbeider, han heter Jeffrey Strieper
og er fra Nederland (Lars Petter)

Onsdagsbowling på Hitra

Som en sosial avslutning på uka bruker de som jobber på Fillan hver onsdag å spise pizza og bowle.
Her er det Idar som er fornøyd med egen prestasjon.

Fotografen hevder imidlertid at han vinner hver gang (Stig).
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Daglig leder

Vi er i disse dager i ferd med å legge 2015 bak oss.

Resultatene er noe varierende, men samlet sett fremstår vi solide.

Fraværet har utviklet seg positivt fra 2014 til 2015.

Det er bra og vi har fravær som ligger under bransjesnittet.

Heldigvis hadde vi ingen alvorlige skader/ ulykker i noen av firmaene.

Siden sist har vi fått bekreftet at det blir vindkraftutbygging i regionen vår.

Vi må forvente at noe «drypper» på oss, og det vil uansett bidra til stor aktivitet i nærområdet.

Dette vil få positiv effekt på alle firmaene våre.

Vi har avsluttet flere store prosjekter og ser fram mot å sette i gang med nye.

Ordresituasjonen er noe blandet, men vi tror etter hvert vi det vil løsne.

Alle følger med i forhold til det som skjer rundt oss.

Det har vært en ganske human vinter og vi ser fram til fine driftsforhold utover våren og sommeren.

Vil ønske alle en riktig fin påske!

Helge


