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Hold hjulene i gang! 
 

 
Henrik, Eldar og Jøran har jobbet ett år med restriksjoner som følge av Covid-19 

 
 

Væretrøa Park 
 

I februar signerte vi en kontrakt med Være Østre Utbyggingsselskap AS 
v/Boligbyggelaget TOBB i Trondheim, på leilighetsprosjektet Væretrøa Park. Etter en 
lang anbudsprosess ble vi valgt ut til å være med videre i en samspillsprosess som ble 
gjennomført sommeren og høsten i 2020. 

Prosjektet som utføres som en totalentreprise består av 73 leiligheter fordelt på 4 
blokker og en parkeringskjeller med et samlet bruttoareal på omtrent 9300 m2.  

Detaljprosjektering er nå i gang og 
oppstart på byggeplass er planlagt i 
mai/juni 2021, og byggetiden er på 18 
måneder. Så langt har vi kontrahert 
følgende rådgivere og 
underentreprenører til prosjektet; Voll 
Arkitekter, Rambøll, Brekke og Strand, 
Flow Trøndelag, OneCo, Energima 
Trøndelag. 

Illustrasjon Væretrøa Park  
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Åfjord aktivitetshus 
 

Da begynner vi å se konturene av aktivitetshuset i sentrum av Åfjord. Hovedtyngden av betongen er ferdig, 
her gjenstår siste støp til stupetårn og påstøp av dekker. Det kommer også noen tilpasninger fra p-kjeller i 
aktivitetshuset og videre imot det nye planlagte Rådhuset. Prfab. er ferdig med legging av hulldekker nå til 
påske. Taktekker følger på fortløpende med tekking av tak og hele basseng avdelingen skal ha tett tak til 
påske. Deretter kommer tak over aktivitetsdelen fortløpende. Vinduer i bassengdelen skal også monteres 
før påske. Dette utføres av Glassbygg AS. I kjeller er Ragnar Skånøy AS kommet godt i gang med muring og 
de forventer å starte i plan 1 rett etter påske. Malermester Jakob Opdal AS kommer inn rett etter påske og 
starter opp med støvbinding av vegger og tak både i basseng delen, tekniske rom og i p-kjeller. De tekniske 
fag vil da etter hvert starte opp i disse områdene med montering av rørstrekk og kabelbruer. 

På tømmer/snekker er vi godt i gang med takoppbygg og gesimser. Utlekting av fasader i bassengdelen 
starter også for fullt etter påske det samme gjelder i aktivitetshuset. Vi regner med å ha tett bygg i 
bassengdelen i løpet av april. Den 1. mars hadde vi besøk av Vg2 fra Ole Vig Vgs på byggeplassen. De fikk 
først en gjennomgang av tegninger og visning av bygget i 3D modell før vi avslutta med omvisning av 
bygget. Det var en stor klasse med mange nye potensielle lærlinger. 

 

Ønsker med dette alle en riktig god påske! 

. 

- Rune 
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Åfjord Aktivitetshus 
 

  

 

Stupetårnet begynner å ta form 

  

  

Ruben monterer stendere på 
bassengvegger 

Jon Arne er guide for elever fra Ole Vig Vgs 
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Sentrumsbarnehagen 
 

  

 

Konstruksjon i massivtre på vei opp 

Etter en tøff periode med utfordrende vær- og grunnforholdene har vi endelig kommet oss ut av jorda og er godt i 
gang med bygging. 

Grunnarbeidene for bygget ble ferdigstilt medio uke 6 og betongarbeidene for fundamenter i uke 9. 

På 8. mars har vi startet med massivtremontasje og det går veldig godt. Målet er å ferdigstille montasjen inkl. 
takkonstruksjonen før påske, og tett bygg er ikke langt unna. 

- Robert 
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Ranheimsveien  
 

I Ranheimsveien er det større prosjekter på gang, og vi har derfor utvidet kontorfasilitetene med et nytt møterom og 
noen ekstra arbeidsstasjoner, i tillegg til de etablerte kontorlokalitetene. Foreløpig er det mindre slitasje på de nye 
setene, men vi har tro på at fysiske møter vil være foretrukket ved flere anledninger fremover. 

  

 
Nytt møterom 

 

 

Ekstra arbeidsplasser for midlertidige opphold 
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Valentinlyst HVS 
 

Her i Trondheim har vi kommet i gang med ombygging på deler av sykehjemmet til FSE (forsterket, 
skjermet enhet). Tekniske fag har vært inne og koblet ut vann og elektronikk, og UE er nå i full gang med 
sanerings og rivningsjobben. Vi har også som smått begynt med noe tømrerarbeid og vil kjøre på for fullt 
etter påske. 
  
Vi på Valentinlyst ønsker alle en god påske. 
 

- Erik 
  

  

Bjørn Øystein kontrollerer høyder Sindre er i gang med utlekting av vegger 
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Tilrettelagte boliger 
 
 

 

Avlastningsbolig 

Arbeidene går som planlagt. Maler har startet i avlastningsbolig. I hovedhuset platekler vi vegger. Utvendige 
fasader pågår fortløpende. Bygget skal ferdigstilles i medio juni i år. 

- John Kåre 
 

   

Vi er godt i gang med forberedning for flislegging 
av bad. Henrik og Laras Birger 

Ådne og Stian, lærlinger på prosjektet 
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TWY yankee 
 

 

Vi har før påske støpt til sammen 105 skilt og lys 
fundamenter for Tore Løkke på Ørland hovedflystasjon. Det 
blir ferdig i løpet av denne uken. Resten av oppdraget skal 
foregå på Ørland HFS, med oppstart til høsten. 

- Roy Anders 
 

Armering av gravitasjonsfundament 

 

Roan sykeheim 
 

 

Rivingsarbeidene er godt i gang 

Sykeheimen, bibliotek og legesenteret har flyttet inn og tilbakemeldinger fra de ulike brukere er veldig bra. 
Etter at det eksisterende bygget ble fraflyttet startet vi med rivningsarbeider av det gamle anlegget. Rivning 
skal foregå ut april, og etter det starter vi opp med utomhus arbeider, og bygging av en del konstruksjoner 
som er del av utomhus. Ferdigstilling av alle kontraktsarbeider og sluttoverlevering er planlagt medio august. 

- Robert 
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Lerøy Belsvik 
 

  

Tatt fra tårnkran Stig Rune Jon har det som plommen i egget og er 
klar for påske 

Da går det fort mot påske her på Belsvika også. Det har vært jevnt og fin produksjon siden jul og vi følger stort sett 
fremdriftsplanen. Overhalla Betongbygg er godt i gang med prefab montasjen og Lafopa følger med deretter med 
stålmontasje. Betongproduksjonen er hovedsakelig ferdig og det gjenstår støp av utvendige støttekonstruksjoner 
samt gulvstøpene innvendig som tas i størst mulig grad etter at bygget har fått på taket. 

Vi har så langt støpt 8 250 m3 som gjør at oppsummert mengde betong på prosjektet blir noe mindre enn antatt 
10 000 m3. Dette grunnet at enkelte plasstøpte konstruksjoner ble omprosjektert til prefab pga. HMS og fremdrift. 
Vi passerer likevel 9 000 m3 med god margin. 

Etter påske fortsettes det med prefab og stålmontasje. I tillegg starter Svalinn med montasje av sandwichvegger i 
bygget samt at vi begynner med montasje av TRP plater på taket i egen regi. Tekniske fag starter også med montasje 
av sine installasjoner etter påske.  

I uke 17 monteres det 3 store traverskraner som skal sørge for enklere drift for byggherren i byggets driftsperiode. 
Som sagt tidligere, ligger vi godt i ruta i forhold til fremdriftsplan og dette tross alle restriksjoner ifølge Covid-19 
situasjonen.  Takket være godt etablerte rutiner rundt håndtering av innreisende mannskap samt oppfølging av 
andre smitteverntiltak, har vi ikke hatt eneste smittetilfellet her på anlegget. Heldige har vi nok vært også. Vil takke 
alle arbeidere på anlegget for at dere har vært så flinke og tålmodige i forhold til smittevern og jeg håper at vi kan 
straks komme tilbake til normalen og utvide litt den sosiale biten på anlegget.😊😊 

Ved anledningen, må vi også nevne at vi har to karer på anlegget som har feiret å ha vært ansatt i firmaet i 20 år. 
Både Kåre og John Arvid fikk feire dagen med kake og godt selskap fra arbeidskollegaer. Vi satser på like stort 
engasjement framover fra dem begge og at vi kan feire flere slike anledninger!😊😊 

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god påske. Ta vare på hverandre og følg smittevernregler, så kan vi komme tilbake 
til normalen fortere! 

- Filip 
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Lerøy Belsvik 
 

  

Khaled på øyriket Et snikbilde av Stig 

  

John Arvid sparkler staghull i buffertank 

 

Kåre passer på, og holder kontainerne våre fri 
for rusk og rask 
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Stjern Betong AS 

  

 

Alfred er klar til opplasting av betongelementer til Ørland Flystasjon 

 

 

Da er 2021 godt i gang og vi nærmer oss 
påsketider. 

Fjoråret er avsluttet med greie resultater og et lavt 
sykefravær på 0,9%, det er vi veldig fornøyde med. 

Betongleveranser hittil i år har stort sett gått til 
prosjekter lokalt i Åfjord, bla. nytt aktivitetshus, ny 
barnehage og noen andre prosjekter. 

Vegar og Joakim har hatt en del turer på 
kjerneboring både i treverk og betong.  

Joakim Grøtting Karlsen begynner hos oss fra 1. 
april. Han starter som produsent i 
produksjonshallen og blir med på oppdrag ute i 
felten. Vi gleder oss over og få med han på laget.  

Båndbilen vi har bestilt til Vegar er under 
produksjon og vil leveres ila. sommeren. 

Ønsker samtidig alle en fin og korona fri 
påskehøytid. 

- Rune 

Joakim på kjerneboring i treverk på Vassnesset 
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Stjern Bygg AS 
 

Da har vi straks lagt bak oss de tre første månedene av 2021, og det er på tide med årets førts utgave av Stjernavisa. 
Starter med en kort oppsummering av 2020 og vi kan nok en gang se tilbake på ett år med veldig bra vekst både i 
Bygger’n-butikken og i produksjon av takstoler og pre-cut. Dette førte til av vi for første gang passerte en omsetning 
på 70 mill., nå er det jo ikke omsetning vi lever av, men resultatet på bunnlinjen landet for så vidt i tråd med budsjett 
eller kanskje til og med litt over. Fosen-Hytta var også tilbake på et nivå som er mere i tråd med våre målsetninger, 
og bidrar igjen fint til vår omsetning. 

Starten av 2021 er ganske lik fjoråret, med en forsiktig vekst både i Bygger’n-butikken og for gjengen på Pre-Cut’n. 
For Fosen-Hytta sin del så fullføres det i disse dager noen leveranser fra 2020, samtidig som Kim har en del nye 
oppdrag på gang, og jobber for fullt med flere nye prosjekter.  

Så vil jeg benytte anledningen til å markedsføre noen endringer i arbeidstokken, Jonny og Stian har valgt å finne seg 
nye utfordringer, og har begge hatt sine siste arbeidsdager hos, takker de for innsatsen og ønsker dem lykke til 
videre. Som gode erstattere har vi fått inn Jørgen og Tore, de er godt i gang med sine arbeidsoppgaver, og vi ønsker 
dem begge velkommen til oss. Sist, men ikke minst så vil jeg nevne at vi i fjor høst takket av Terje etter over 40 års 
ansettelse hos, benytter nok en gang anledningen til å takke Terje for innsatsen og ønsker han lykke med 
pensjonisttilværelsen! 

Skal en til slutt se litt fremover, så ser også 2021 ut til å bli ett år med grei aktivitet. Det som kan bidra til noe 
usikkerhet er våre leverandørers leveringsdyktighet på noen byggevarer, spesielt på trelast. Det er fortiden en 
ubalanse i etterspørsel og tilbud av trelast, noe som har ført til dels store prisstigninger, samtidig som vi ikke har hatt 
mulighet til å bygge lager inn mot sesong. I tillegg er vi jo ikke ferdig med Covid-19, så det blir fortsatt spennende å 
erfare hvordan pandemien vil påvirke oss utover året.  

Uansett så er påsken like rundt hjørnet, og selv om det kanskje ikke er mulig å legge påskeferien dit en aller helst vil i 
år heller, så tar jeg sjansen på å ønske alle kunder og ansatte en fortreffelig påskeferie! 

 

Åfjord 23.03.21 

- Joar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje takkes av etter over 40 års arbeidsinnsats, 

 -lykke til med pensjonisttilværelsen!  
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Paraplytak og precut-bygg 
 

På etterjulsvinteren har noen av karene på precut`n samt noen karer fra entreprenøren skiftet limtre og takplater på 
øverste paraply. Selv om det til tider har vært litt utfordring med vind og snø, har jobben gått utmerket. Ideelt sett 
skulle nok takarbeidet blitt utført på annen årstid, men på vinters tid er det normalt sett (også i år) mindre aktivitet 
på precut`n og da blir det ledig kapasitet til slike oppgaver.  

Takarbeidet er nå avsluttet, og pr. i dag jobbes det med skifte av vinduer og fasadeplater på precutbygget. Også 
denne jobben utføres av precut`n i samarbeid med mannskap fra Stjern Entreprenør. Nordveggen er tilnærmet 
ferdig, og for tiden jobbes det med kortveggene. Sørveggen vil bli påbegynt etter påske. Utpå våren/forsommeren vil 
også murveggen på precutbygget få seg en overhaling, slik at hele bygget etter hvert blir presentabelt.  

- Jørn 
 
 

Sluttresultat papraplytak 

 

  

Nordveggen med nye vinduer og fasadeplater Stig Håvard og Ice i aksjon  
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Stjern Stål AS 
 

Siden siste utgave av avisa, så har størsteparten av arbeidet vært på Åfjord Aktivitetshus. Vi har samtidig produsert 
og levert 4stk trapper til boliger på Stokkøy, en trapp til Roan Sykeheim og en trapp til Rolls-Royce i Trondheim.  

Mot sommeren blir det produksjon av trapper og rekkverk til Åfjord Aktivitetshus, produksjon og montering av 
stålkonstruksjoner for Hent AS til ett prosjekt på Stjørdal, produksjon av stålkonstruksjoner til 80m lang glassgang til 
Roan Sykeheim og bygging av kjøle- og fryserom samt arbeidsrom for Stokkøy Sjøsenter.  

Ønsker alle en fin vår og vel fortjent påskefeie! 

- Lars Petter 
 

  

Bygdakanten Bygdakanten 2 

  

  

Bygdakanten 3 Monika og Bendik monterer trapp til Rolls 
Royce 
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Stjern Stål AS 
 

 

  

Roan Sykeheim Roan Sykeheim 2 

  

  

Monica og Bendik monterer stål Åfjord Aktivitetshus Åfjord Aktivitetshus 
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Stjern Entreprenør AS 
 
 

 

 

 

 

I skrivende stund har vi lagt bak oss et helt år med en pandemi-situasjon i Norge. For et år siden var det mye 
usikkerhet rundt hvordan dette ville prege samfunnet generelt, og bransjen vår spesielt. Når vi nå kan se tilbake på 
dette året, må vi si at for oss som firma har vi både vært heldige og dyktige med hvordan pandemien har påvirket 
oss. Alle sammen fortjener en klapp på skulderen for den fantastiske innsatsen som er lagt ned i prosjektene, 
inkludert håndteringen av alle smittevernstiltak ute på byggeplassene. I tillegg har vi også gjort en veldig god jobb på 
markedssiden og lyktes med å fylle på med flere nye oppdrag gjennom de siste året, som gjør at ordresituasjonen 
fremover fortsatt ser veldig bra ut både lokalt på Fosen og ved avdelingskontoret i Trondheim. 

Årsoppgjør for 2020 er også ferdigstilt, og med fasiten i hånd så leverer vi nok en gang tall som vi er veldig godt 
fornøyde med både når det kommer til omsetning og resultat.  

Oppsummert har vi som bedrift lyktes veldig godt med å holde hjulene i gang gjennom et utfordrende år! 

Til slutt vil jeg avslutte med å ønske alle ansatte en riktig god påske! 

 

- Sindre 
 


