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Lerøy Midt AS, industrianlegg Jøsnøya
Da nærmer vi oss oppstart for fabrikken på Jøsnøya.

Første båt med fisk kommer 15. mai.
Da må produksjonslokalene og kjølerom være ferdige og klare til slakting og filetering av fisk.

Det vises også på byggeplass at vi nærmer oss sluttdato med stormskritt.
Vi er daglig mellom 145-165 mann inne på bygget.

I produksjonslokalene pågår nå montering av pakkeroboter og filetmaskiner for fullt.
Avliving og kjøletanker er ferdige montert.

Det pågår nå forskaling og støp av kulvert ut fra produksjonslokalene og ned til mottaksflåte som skal monteres
mellom kaiene.

Vi holder også på å klargjøre for støp av gulv i tankgård.
Her skal det monteres ensillasjetanker etter at plate er støpt.

Tanker monteres i uke 15 og faststøping av disse i uke 16.
I administrasjonsfløyen er gipsing av vegger godt i gang.

Vinduer i fasade blir ferdig denne uke.
Skifer og flis starter opp i uke 12.

Hitra Anleggsservice AS har startet opp utomhus med lysfundamenter og kabellegging.
De starter også om med kantstein setting i neste uke.

Det blir en hektisk periode for alle fag frem til igangkjøring 15mai.
Men samtlige entreprenører skal gjøre det de kan for at produksjon skal være i gang til rett tid.

Vi er for tiden 18 mann fra Stjern Entreprenør AS på plassen samt 8 mann i innleie.
Rune

Sigve, Jon Arne og Jon Fredrik studerer tegning (Rune A)
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Lerøy Midt AS, industrianlegg Jøsnøya

Idar er godt dressert hjemmefra og en ekspert med støvsugeren (Rune A)

Maskiner i filet avdelingen begynner å komme på plass (Rune A)
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Lerøy Midt AS, industrianlegg Jøsnøya

Viktor, Stig, Joakim og Magnus sørger for at alt er klart til
første båt med fisk kommer 15. mai (Rune A)

Kåre og Øyvind har ansvaret for tankgården (Rune A)
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Lerøy Midt AS, industrianlegg Jøsnøya

Kai Jøsnøya (Rune A)

Test av kaien (Viktor G)
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Mellomila:
Nok en jobb er ferdigstilt. Fremdriftsmessig så har det vært et hektisk prosjekt med tildels utfordrende grunnforhold
og logistikkhåndtering på byggeplassen, men vi kom i mål denne gangen også. Det er produsert ca. 6000m3 betong

og ca. 430 000kg armering.
Jeg vil takke den gode innsatsen til alle som har vært involvert i prosjektet.

Nå ser vi frem til nye spennende prosjekter!
Bård Einar

(Svein Erik)
Stjern sykkelklubb

Ettersom mars er den «første» vårmåneden, så er det på sin plass med noen ord fra sykkelgjengen også. Som
tidligere år så er målsetningen å sykle Pilegrimsrittet, der hoved rittet går fra Tydal til Selbu. Rittdato er lørdag

8.september og vi kommer til å legge opp til en sosial helg i skikkelig Stjernånd.

Etter hvert så vil det bli lagt opp til ukentlige trenginger i Åfjord og Trondheim, og jeg håper det er mange som hiver
seg med på treningene utover våren og sommeren. (Særlig Åfjordingene må vise mere ansikt i år)

Red. anm.: Som Bård Einar bruker å si -det viktigste er å delta (selv om resultatene uteblir)
Kontaktperson Åfjord er Lars Petter Berdal, tlf: 979 86 273

Kontaktperson Trondheim er Bård Einar Grøtte., tlf:970 08 464

Bård Einar og Sindre etter målgang i Selbu i 2016
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Ny HMS/KS-ansvarlig

Han kommer opprinnelig fra Nederland, men har bodd i Norge siden 2000. Han bor for tiden i Trondheim, men har
jobb-kontor både i Åfjord og Trondheim. Han har jobbet i 2,5 år i Stjern som tømrerlærling og har tatt over stillingen

som HMS- og KS- ansvarlig i hele Stjern fra og med februar 2018. Etter hvert som han blir litt varm i trøya, med tanke
på den nye stillingen, så kommer han til å være mye på farta og holde kontroll på at HMS- og KS- følges opp.

Han ser frem til å ta de utfordringer som den nye stillingen bringer med seg og håper på et godt samarbeid mellom
alle sammen i fremtiden.

Niels med bestått på fagprøven som tømrer i februar.
Her sammen med Asgeir og Gisle som bedømte fagprøven (Svein Erik)

Navn: Niels de Vries

Stilling: HMS- og KS- ansvarlig

Alder: 28
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Matstudio Stokkøya

På Stokkøya begynte vi med et ganske spesielt prosjekt i januar. Vi bygger et Matstudio med brygge for Sabrura, som
er kjent for sushi i Trondheimsområde.

Først har vi revet det gamle naustet og vi nå holder på med betongkonstruksjonen for nybygget og fundamenter i
sjøen for brygga. Krevende arbeider i sjøkanten med mye manuellforskaling mot berg, undervannstøping for

bryggefundamenter.

TYIN tegnestue arkitekter står for designet, og prosjektet er fullt av spennende og utfordrende løsninger.
Et eksempel er at reisverket av tømmer skal bygges nytt som en kopi av reisverket i naustet som ble revet.

Reisverket er under produksjon i en fabrikk i Tyskland som er spesialisert på disse konstruksjoner og skal monteres i
uke 14. Reisverket kommet ferdig med innfreste tre-forbindelser og skal settes sammen med treplugger.
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Matstudio Stokkøya

Ferdig prosjektert reisverk i 3D (H. Oude Hengel - GmbH):

Illustrasjon utside (TYIN tegnestue arkitekter):

Vi ser fram til tømmerarbeider som starter etter Påske.

Ferdigstilling medio september 2018.

Robert-
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Mastefundamenter trafostasjoner

Snart i mål med mastefundamenter, Arvid har vært med å støpt over 400 stk.
Stig Rune, Arvid og Jan Åge er et godt team! (Svein Erik)

Helge

Under Åfjord kommunes store «Oscarfest» i februar ble Helge hedret for sin
betydelige innsats for kommunen.

Helge mottok heder og ære på scenen foran de rundt 500 i Åfjordhallen.
Her sammen med ordfører Vibeke (Svein Erik)
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Hofstad trafostasjon

Stjerns arbeid med fundamenter, trafosjakter og bygninger er ferdig og til våren venter siste finpuss med
arrondering og asfaltering av internveier. For tiden jobbes det med stålmontasje, trafomontasje og trekking av linjer

inn til trafostasjonen.

Oversiktsbilde av Stålapparater og trafosjakter (Runar)

Første trafo ankommer Monstad og skal fraktes opp til Hofstad trafostasjon (Runar)



12

Hofstad trafostasjon

Laaang transport (Filip)

Åfjord trafostasjon
Siden oppstarten i september 2017 er mye av arbeidet for Stjern i Garabrekka gjort. Alle apparatfundamenter er
satt, komplettering av kabelkanaler er like rundt hjørnet, trafosjakter og kontrollhuset til Trønderenergi er ferdig,
montasje av trafosjaktene og p-spolene til Statnett blir ferdig før påske og arbeid på kontrollhus og lagerbygg til
Statnett er godt i gang. Arbeidet i Garabrekka har gått veldig bra til tross for en vinter mye kulde og snø. Det er
tydelig at Åfjordinger er tøffe folk med god arbeidsmoral. Videre fremdrift er komplettering av kontroll og lagerbygg,
utomhusarbeid og oppstart stålmontasje rett over påske. Jeg vil med dette ønske alle en god påskeferie.

Runar

Markering på Garrabrekka for ingen skader og godt hms-arbeid (Svein Erik)
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Åfjord trafostasjon

Oversiktsbilde av Åfjord trafostasjon (Runar)

Montasje av trafosjakt og støping av P-spole (Runar)
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Åfjord trafostasjon

Kompletterende takarbeid på kontrollhus Statnett (Runar)

Vår nye HMS/KS-leder Niels De Vries holder et eget HMS-møte for personellet i Garabrekka (Runar)
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Roan Vindpark

Litt av status. Vinteren kom relativt tidlig på fjellet i år. Dette er vi ikke noe særlig glad for!

Den var ikke velkommen, nei. Store snøfall og kuldeperioden som har vart helt fra starten av november gjorde
jobben veldig utfordrende.

Den første delen av fundamenter skal ferdigstilles innen 1. April. Dette blir 33 fundamenter som skal være ferdig
gyset og strekket som Vestas skal begynne turbinmontasje på. Vi har fortsatt litt arbeid med disse men dette må vi

vel klare. Etterpå kommer det neste delfrister som vi har rimelig bra kontroll på.
Alle turbinfundamenter skal ferdigstilles innen 01. Juni.

Vil gjerne skryte mannskapet som klarte å fortsette med jobben under tunge værforhold. Dette er ikke noe tull med!
Stor vind og kuldegrader klarte ikke skremme dem og alle dannet et veldig bra fungerende lag.

Jeg vil gjerne skryte samarbeid med vår kontraktsgiver Johs. J. Syltern som fungerte utmerket under hele prosessen.
Ikke minst samarbeid med byggherre- Statkraft som fungerte veldig bra.

Hele prosjektet har vært veldig bra læreplass for alle parter. Vi føler at både HMS/KS og gjennomføringsevne av hele
prosjektet ble vesentlig forbedret. Vi håper på neste vindpark prosjekt og venter spent på den nærmeste framtida.

Til slutt vil jeg gjerne ønske alle dere God Påske fra hele vindpark gjengen:)
Filip

Gysing (Filip)
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Roan Vindpark

Steaming (Filip)

Arnstein fra Syltern kraner med stødig hånd til tross for tøffe forhold (Filip)
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Servicebygg på Monstad

Servicebygg for fornybare næringer på Monstad havn.
Her skal Statkraft og Trønderenergis avdelinger for vedlikehold knyttet til vindkraft være plassert.

Byggherre er Åfjord Kommune.
På bakken fra venstre Alexander, Pawel og Stig Rune.

På stillas: Damian, Harald og Henryk.
Øverst: Odd Arild
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Servicebygg på Monstad

Forprosjekt for utleiebygget til Statkraft og Trønderenergi ble avrundet i desember og vi startet med pelearbeider i
januar. Siste detaljprosjektering begynner å bli ferdig, og vi er godt i gang på byggeplass.

Byggetid er forholdsvis kort, og det skal være innflyttingsklar i november. Vi har lagt opp til rasjonelle byggemetoder
for å spare tid, med blant annet hulldekker, takstoler, prefabrikkerte ytterveggelementer.

Samarbeidspartnere i prosjekt er:

 Eggen Arkitekter
 Multiconsult, geoteknikk

 Harboe Leganger, konstruktør
 COWI, brannkonsulent

 Rambøll, energikonsulent
 FAS, pelearbeider

 Einar Haugsnes, prosjektering og utførelse rørleggerarbeider
 Fosen Ventilasjon, prosjektering og utførelse ventilasjonsarbeider

 Nortek Elektro, prosjektering og utførelse elektroarbeider
 Stjern Stål, prosjektering og utførelse stålarbeider

 Schindler, prosjektering og utførelse heis

Robert
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Statkraft, Monstad Kai

Kaia på Monstad er overlevert en strålende fornøyd byggherre.
Odd Arild og co. har gjort en kjempejobb med å ferdigstille den 74m lange kaien.

Den første båten med utstyr har allerede vært i Åfjord (Svein Erik)
Utdanningsmessa 2018

Kristoffer Gjessing vant i år den prestisjefylte gjengestagkonkurransen
på årets utdanningsmesse i Åfjordshallen. Vi sto på stand sammen med opplæringskontoret Byggopp.
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Snilldal trafostasjon
Det har vært en kald oppstart på Snilldal, men vi har til tross for det hatt en god framdrift. På kontrollhuset og

garasjen er bankett og ringmur snart ferdig. For sjakta er bunnplata og ytterveggene ferdig, og en del innervegger og
dekket gjenstår. Ett av to bryterfelt er godt i gang med bunnplata på 4 av 5 større innstrekksfundament ferdig støpt.
Transporten fra Monstad på prefabrikkerte elementer er i gang, både for kabelkanaler og fundamenter. Framover vil

det bli fortsatt bli støpt en god del, med de største støpene på sjakta og det gjenstående bryterfeltet.

Jon

Ole Magne og Kai har akkurat fått begynt å tømme tomta på Monstad for fundamenter. Kato’n og Steinar løfter uten
problem.
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Snilldal trafo

Støp av banketter på garasjen.

Ytterveggene på sjakta er ferdig støp.
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Stjern Betong AS

Året 2018 har startet bra med mye jobb, men den kalde vinteren har vært litt utfordring med tanke på betongtilslag.
I hovedsak har det vært levering av sprutebetong til Kruse Smith i ny tunnel Roan.

Dette har foregått på kvelds og nattes tid. De er gjennom i tunnelen nå og vil starte opp med tunneler i Stokksund i
uke 11.

Så vi har passert 2500m3 hittil i år, og har til sammen igjen ca 10,000m3 bare til Kruse Smith i tunneler og bru
Ryssdalen.

Ellers så går element produksjonen jevnt, i hovedsak Siemens-elementer. Vil samtidig minne om at vi har mulighet
for mere hvis noen har noe som kan lages hos oss.

Noe kjerneboring har det også blitt.

Vi har nå fått kontrakt på levering av betong til vindmøllefundamenter også på Storheia vindpark, hvor Veidekke blir
kunde. Oppstart etter påske.

Firma Dalekovod, som bygger høyspentlinje fra Namsos til Surnadal skal også ha betong fra oss fremover, dette
leveres til Helikopter som flyr betongen i tobb inne på

fjellpunkter for linje.

Trucken vår fra 84` har nå takket for seg og ny truck ventes i månedsskiftet.
Så venter vi på en ny Scania krokbil som er planlagt levert oss ila. Mai.

Ellers så nærmer det seg påskeferie, og vi vil holde stengt i påskeuken.
Ønsker alle en god påske feiring, og så ser vi frem mot en vår med full gass.

Rune.

Stig Rune ute på kjerneboring (Rune R)
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Stjern Betong AS

Sprutebetong levert tunnel i Roan (Rune R)

Levering til helikopter Garabrekka (Rune R)
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Stjern Bygg AS

Hvis vi skal starte med en kort oppsummering av 2017, så kan vi vel konkludere med at avslutningen ble sånn noen
lunde som forventet. Dette vil si en omsetning som sånn akkurat matcher nivået for 2016, og ett resultat som er

noen «knepp» opp.
Fosen-Hytta hadde også ett veldig bra år i 2017, både når det gjelder omsetning og resultat

og er tilbake på nivået fra 2015.

Starten av 2018 har vært det jeg vil betegne som sånn noenlunde brukbar, spesielt Bygger’n butikken ligger bra an i
forhold til 2017, mens «Pre-cut’n» har hatt en for forsiktig start og har en del å ta igjen i forhold til i fjor. Men i følge

Bjørn og Arek så har de mye på gang, så de skal komme ajour i løpet av våren. Fosen-Hytta har vel heller ikke hatt
den sprekeste starten på året, men så vidt jeg forstår på Jørn så skal vi ikke gi opp 2018 ennå, da også han jobber

med flere interessante prosjekter.

Men for begge firma er som tidligere ikke ordrereservene de største, så vi har stadig behov for nye forespørsler og
bestillinger.

I Bygger’n butikken er årets første kampanjer historie, og selv om vi for en gangs skyld har hatt en stabil og fin vinter,
og det i skrivende stund ikke er mye som minner om vår og sesongstart, vet vi at snøen kan forsvinne fort og våren

kommer brått.  Så etter hvert som snøen forsvinner skal vi ta runde på «tomta», rydde på «Impregnert ’n», og
forberede oss til

til en forhåpentligvis hektisk sesong. Hvor vi som tidligere har målsetning om å bidra til både små og store prosjekter
for både gamle og nye kunder.

Og selv om det fortsatt er noen dager til påske, så tar jeg sjansen på å avslutte med å ønske alle kunder og ansatte
en fortreffelig påskeferie, når den tid kommer!

Åfjord 12.03.18
Joar
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Stjern Stål AS
Det har vært en grei start på 2018 så langt.

Vi har blitt ferdige med sveising av fundamenter til Snilldal og Surnadal.
Det har vært varierende arbeidsoppdrag, men blant annet produksjon av telt til Roan Vindpark.

Nå produserer vi stål til Servicebygg på Monstad å til Matstudio på Stokkøy.

Det ser bra ut med ordrer fremover og vi ser frem til vår og sommer.

Lars Petter

Torkil og Benajmin har produsert hengslet aluminiumstrapp (Lars Petter)
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Stjern Stål AS

Jeffrey og Joakim gjør seg klar til å montere pipebeslag (Lars Petter)

Sebastian og Vegar produserer søyler til Servicebygg Monstad (Lars Petter)
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Stjern Stål AS

Torkil og Benjamin produserer bjelker til Servicebygg Monstad (Lars Petter)

Sikrus Stjern - Sebatian og Benjamin ordner telt til Roan Vindpark (Lars Petter)
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Stjern Entreprenør AS

Aller først vil jeg starte med å takke Helge for tilliten i forbindelse med ansettelse av ny daglig leder. Det er store sko
som skal fylles, og det står stor respekt av jobben som er gjort og det å ha sittet med lederansvaret i bedriften i godt

over 35 år. Vi håper fortsatt å kunne dra nytte av kunnskapen og bransjeerfaringen som Helge besitter, gjennom
rollen som prosjektleder, i flere år fremover.

Det er fortsatt en spennende og utfordrende hverdag som møter oss de neste årene. Bransjen er preget av
konsolidering og oppkjøp til større og større enheter. Prosjektene blir stadig mer komplekse, med økt krav til

administrasjon og oppfølging. Samtidig ser vi vi veldig positivt på fremtiden, og føler vi er godt rigget for de neste
årene med dyktige ansatte og en veldig bra stab med en fin blanding av erfarne ledere og unge fremadstormende.

2017 er lagt bak oss med en rekordomsetning og et resultat vi er godt fornøyd med. Det har vært et hektisk år for
mange av oss, og det er lagt ned en meget bra innsats over hele linja. Vinteren har vært veldig fin sett med

familieøyne, med utmerkede forhold for vinteraktiviteter. Sett med bedriftsøyne har den vært i strengeste laget,
mye snø og kaldt vær har vært utfordrende spesielt for anleggs-/betongjobbene våre. Vil samtidig berømme alle

ansatte som har holdt humøret og innsatsen oppe gjennom de kaldeste dagene. Vi får også tilbakemeldinger fra våre
byggherrer som er veldig imponerte over arbeidsmoralen til våre ansatte, noe som er svært hyggelige

tilbakemeldinger å få.

2018 vil også bli et år med høy aktivitet, vi har fortsatt en relativt sterk ordrereserve og Leksvik Flerbrukshall som er
det siste prosjektet i porteføljen strekker seg helt til midten av 2019. Samtidig er vi inne i en hektisk anbudsperiode,

og vi håper å kunne lande en eller flere av kontraktene vi har tilbudt på den siste tiden. Tilgangen på nye prosjekter å
konkurrere om er bra og markedssituasjonen litt frem i tid ser også god ut, og vi kommer også til å være aktive i

anbudsmarkedet i tiden fremover. Avslutningsvis vil jeg ønske alle sammen en velfortjent påskeferie.

Sindre


