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Aleksander og Arvid bygger servicebygg på Hofstad (Runar)

Statnett, Hofstad trafostasjon

På Hofstad trafostasjon har det skjedd mye siden i sommer og vi begynner å se enden. Grunnarbeidene er ferdige
frem til asfaltering neste år, kabelkanaler og lokk kompletteres fortløpende mens stålmontasje i trafosjaktene er
godt i gang. I lager- og kontrollhus jobber tømrere, malere, elektrikere og EMP-montører for fullt og oppstart for
ventilasjon og rør er rett rundt hjørnet. Det har vært et fint prosjekt å komme inn på og store sko å fylle etter Ole
Petter og Jon.
– Runar

Torben, Peter, Aleksander og Arvid har full kontroll på tømmerarbeidet inne i kontrollbygget. (Runar)
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Statnett, Hofstad trafostasjon

Oversiktsbilde (Svein Erik)

Byggherre Statnett spanderte pizza på hele prosjektet som en markering av tett bygg. (Runar)
3

Statnett, Hofstad trafostasjon

Heising av egenproduserte takstoler. (Runar)

Stoksund Kirke

Vi har vært engasjert i restaureringsarbeider på Stoksund Kirke i forbindelse med at kirken er 200-år neste år.
Har restaurert fasader mot vest og sør-vest, byttet 8 vinduer og etablert lufting bak kledning.
Mye spesial arbeid og leveranser, kledning fra Moelven, vindu fra Vemundvik, innvendig karmlister
fra Kimo Snekkerverksted, syllstokk og utvendig omramming fra Frøneshammarn, vi har i tillegg fått laget
en del freser for arbeider og tilpassinger på plassen. Andrzej og Maciej har gjort en flott jobb der (Svein Erik)
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Åfjord Trafostasjon
Åfjord Trafostasjon, nummer to i rekken av trafostasjoner vi skal bygge for Statnett, ble igangsatt rett etter
sommeren. Det skal bygges kontrollhus, sjakter, en garasje, ti relativt store innstrekks-fundament, og det skal
plasseres i overkant av 200 punktfundament som produseres på Monstad.

Mye av dette er det samme som ble bygd på den forrige stasjonen, Hofstad.
Auststdalsvatnet i bakgrunnen (Svein Erik)
Mye har skjedd siden vi tok over etter Syltern var ferdige med sin grunnarbeidskontrakt rett etter sommeren.

Det ene kontrollhuset er snart ferdig med ringmurer og den ene sjakta er godt i gang med armering av vegger og
pilastere. Det er tilkjørt over 60 fundament som skal plasseres neste uke (Jon)
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Statnett, Kai Monstad

Betongarbeidene for kaien til Statnett på Monstad er nå ferdigstilt,
og står straks klar til å ta i mot utstyr til trafostasjonene (Odd Arild)

Statkraft, Kai Monstad

Sjøsiden (Odd Arild)
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Statkraft, Kai Monstad
Pelearbeidene er ferdig og vi er godt i gang med støping av dragere.
Landpullertene er også ferdig støpt.
Det gjenstår noe elementstøping,- frontdragere og skjørt.
De nærmeste ukene må vi stå på for å ferdigstille dragerne og friksjonsplate slik at vi kan starte montasjen av
dekkelementer.
Framdriften er stresset,- men det er meget god stemning på byggeplassen så vi håper å komme i mål til rett tid.
Satser på at værgudene er med oss.
Helge

(Odd Arild)
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Statkraft, Kai Monstad

Alexander og Vegard (Odd Arild)

Bilde tatt 27.september (Svein Erik)
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Roan Vindpark

Servicebygget på Einarsdalen, utført med fasade og tak av Royalimpregnert kledning (Filip)

Lyse og fine kontorer (Filip)
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Roan Vindpark

Byggene er ferdigstilt (Filip)

Tekniske rom (Filip)
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Roan Vindpark

Karol, Sigve og Egil legger himlingen i verksteddelen (Filip)

Radarparet Kai og Jens sørger for fremdrift og presisjon på fundamenter.
Det har passert 50 ferdige fundamenter på prosjektet hittil (Filip).
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Roan Vindpark

Gysing av bolter (Håvard)

Alltid på plass! Stjern Betong leverer (Håvard)
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LERØY MIDT AS. INDUSTRIANLEGG JØSNØYA
Da har det gått 1år siden vi startet opp med bygging her på Jøsnøya. Den 10.10.16.
Vi har i dag store deler av taket tett. Det står igjen en del tekking rundt tekniske rom på tak.
Her vil tekking skje etter at aggregater er heist inn. Dette vil starte uke 41.
I produksjonshallene er det allerede lagt over 1000m2 med akryl belegg. Dette utføres av Silikal Nordvest AS.
Allerede i uke 42 kommer første utstyrsleveranse som skal inn i bygget.
Det er 4stk avlivning og kjøletanker som hver veier 20tonn. Disse kommer med båt og vil bli tatt i land på den nye
kaia som vi bygger ved anlegget.
Montering av maskiner og teknisk utstyr i produksjon vil starte for fullt rett etter jul.
Prefab elementer og dekker i produksjon er ferdig. I kontorfløyen er vi ferdig i løpet av uke 41. Det har under
byggeprosessen kommet frem behov for en ekstra etasje i kontorfløyen.
Denne etasjen vil også stå ferdig samtidig som resten av bygget.
Både Ragnar Skånøy AS som har muring i bygget og Jakob Opdal AS maling er kommet godt i gang med sine arbeider.
De fleste tekniske rom i 1 og 2etg er ferdig behandlet med maling på vegger og epoxy på gulv. Så de tekniske fag har
kommet godt i gang.
I hele produksjonshallen som består av filetavdeling og avliving er det nå montert teknisk himling. Denne består av
sandwich element. Så her vil alle føringsveier til maskiner gå.
Innsetting av porter vil skje i månedsskifte oktober/november. Disse leveres og monteres av Hørmann AS.
Tiller Vimek AS er nå ferdige med all gulvstøp i 1etg. Nå gjenstår sokler i 1etg og påstøp i 2etg. De vil være ferdige i
løpet november med sin jobb på prosjektet.
Det begynner nå å ta seg opp med aktivitet på prosjektet. Vi ligger på mellom 75-85 mann som er i produksjon på
anlegget hver dag.
Bygget består av mye dekker og gangbaner med store høydeforskjeller. Så det foregår mye arbeid fra lifter. Så det er
stort fokus på HMS og spesielt sikring av dekkekanter, utsparinger og sprang dekker.
Det er også store utfordringer med språket da storparten av de som jobber på prosjektet er av utenlandsk
opprinnelse. Det går mye på engelsk. Men det ser ut til å fungere bra.

Rune

Bilde fra 04.10.17 (Rune)
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Lerøy Midt, Jøsnøya

HMS ansvarlig Stig følger opp med dekkesikring (Rune)

1000m2 med gulv i produksjon ferdig med akrylbelegg (Rune)
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Lerøy Midt, Jøsnøya

Magnus og Henrik monterer finer på gesims (Rune)
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Lerøy Midt, Jøsnøya

FAGKVELD ANSNES BRYGGE.
Vi ble invitert til Ansnes Brygge på fagkveld med Bygger`n Hitra den 20.09.
Her fikk vi faglig input med Natre AS, Bostik AS og Plannja AS.
Det ble også tid til litt ølsmaking og havets festbord til middag.
En trivelig kveld som gutta satte stor pris på.
Så stor takk til Bygger`n. (Rune)
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Lerøy Midt, Jøsnøya

KAI
Den første kaia er straks klar til bruk. Her gjenstår montering av fenderpanel.
Første båt legger til kai 19 oktober. Da kommer første leveranse av utstyr til fabrikken.
På kai 2 er vi i gang med i støp av peler. Her starter forskaling av bjelker i uke 41.
Produksjon av dekke elementer vil være ferdig i løpet av uke 41.
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Ny skybar på Hotell Frøya
Nå har vi fått tett bygg. Glassfasaden er montert, og vi har tett tak.
Nå pågår oppforing av gulv. Vi forer opp for å kompensere tidligere taktekking.
Midt-Norsk Blåseisolering har blåst inn 45 cm cellulosebasert isolasjon i gulvet. Denne isolasjonen er spesielt godt
egnet for lydisolering, som er en vesentlig del av konstruksjonskravet.
I løpet av et par dager er det lagt gulv, og vi fortsetter med innvendige delevegger, himlinger etc.
Vi planlegger å være ferdige i løpet av desember.
Nye spektangulære bilder innvendig kommer derfor i desemberutgaven av Stjernavisa.
Sigmund

Snekkerne er klar for å legg gulv. 450 m2 gulvspon er nettopp båret inn.
Joakim, kim Bjarne, Idar, Kevin og Svein Magne (Sigmund)

Isolasjon blåses inn (Sigmund)
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Ny skybar på Hotell Frøya

Hele gulvet isoleres med celluloseisolasjon.
Celluloseisolasjon er et samlebegrep som omfatter isolasjon laget av returpapir
eller trefibermasse (Sigmund)

Fasaden tar form (Sigmund)
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Fundament og elementproduksjon Monstad

Fundamenter til Garrabrekka (Svein Erik)

Kabelkanaler i lange baner, -produsert på Stjern Betong (Svein Erik)
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Ny ingeniør
Navn: Runar Balstad
Stilling: Ass. anleggsleder
Alder: 27
Oppvokst i den lille bygda Forradal i
Stjørdal kommune. Tok fagbrev som
tømrer hos den lokale entreprenøren Iver
R. Gresseth og jobbet for det meste med
bolig, både nybygg og rehabilitering.
Like etter bestått fagprøve startet jeg på
ingeniørutdanning i Tromsø. Var ferdig
utdannet i 2016, og etter ett år hos HENT
fant jeg veien videre til Stjern
entreprenør.
Jeg er bosatt på Stjørdal sammen med
samboeren min Eva og hunden vår Fia.
Interesser er motorsport, jakt og sosialt
samvær - ikke fotball.

Takker av etter 40 år

Odd går inn i pensjonistenes rekker etter 40 år i firma,
vi håper fortsatt å ha han innom i ledige stunder (Svein Erik)
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Karrieredagen 2017 NTNU

Runar og Svein Erik representerte Stjern på stand under karrieredagen på NTNU på Kalvskinnet.
Henrik Lid ble heldig vinner av drillen som var premie i quizen.

Utvekslingsstudenter fra Tyskland

Åfjord Videregående Skole kjører utveksling med Tyskland. Sigve og Kevin som er lærlinger i
Stjern har i løpet av siste skoleår vært på besøk hos bedriften Baufritz.
Baufritz er en stor aktør som bygger og leverer boliger bla. i Tyskland og Storbritannia.
Lærlingene har jobbet sammen på byggingen av verkstedbygget til Syltern i Åfjord.
Fra venstre Sigve, Trygve fra Rædergård, Sigve, 3 lærlinger fra Baufritz, Robert,
Håvard fra Åfjord Vgs. Foran Svein Erik og lærlingeansvarlig i Baufritz.

22

Verkstedbygg for Johs. J. Syltern AS (totalentreprise)
Siden siste utgave ble bygget lukket, betonggulvene støpt og har vi startet med tømmerarbeider.
Tekniske fag startet for fullt midt i september og vi har nå 6 travle uker foran oss til overlevering.
Vi ser fram til åpningen av det flotte prosjektet!
-Robert

Eivind og Eldar
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Verkstedbygg for Johs. J. Syltern AS

Fargene på konstruksjonen er som forventet

Her blir spiserommet.

24

Grønt Kompetansesenter
Vi jobber med å prosjektere et bygg for Statkraft og Trønderenergi på Monstad, sammen med Eggen Arkitekter.
Rammesøknaden ble sendt i uke her, og vi håper på klarsignal for byggestart før jul i år.
-Robert

Tegning fra Eggen Arkitekter

Besøk fra EBA

Styret i EBA-Trøndelag på besøk på Stjernmuseet
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Mellomila 57
Prosjektet har vel per dags dato, kommet seg godt over halvveis, der del 1 og del 2 av bygget er så å si ferdige.
I dette tidsrommet blir de siste hulldekker lagt over 1 etasjen, samtidig som vegger i plan 2 på del 3 støpes.
Her skal vi også helt opp til totalt 5 plan.
Etter at hulldekkene er lagt og støpt fast, så vil graver starte med oppgraving for rekkehusene.
Vi vil starte med bunnplaten fortløpende etter dette.
Det støpes dermed fortsatt mange kubikk om dagen, noe som vil opprettholdes fram til januar 2018.
Vi ønsker alle lesere av Stjernavisa en riktig god høst og vinter
Niels

Krzysztof, Andrzej, Krzysztof og 2 mann fra Eterni

En av mange balkonger er klar for støp (Niels de Vries)
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Stjern Betong AS
Det har vært en svært aktiv sommer på Betongen.
Vi har nå passert 11000m3, og nesten alt er levert etter påske. Omsetningen er til nå doblet fra fjoråret.
Store deler av leveringen har gått til prosjekter i forbindelse med vindkraft, men også noen andre prosjekter.
Henry Berdal, Jan Åge Tårnesvik og Stig Rune Rånes er i full produksjon med kabelkanaler, og det er til nå laget ca
700 kabelkanaler i 3m lengder, og 1500 lokk.
Vi leverer nå også gysemasse som vi blander på bil og kjører ut i vindmølleparken.
Dette brukes til gysing av stagforankring til møllefundamenter.
Så har vi bestilt en ny Betong-bil med Teleskoprenne på, dette er en Volvo FMX500 som Torbjørn Bårdli skal ta i bruk.
Forventet levert i uke 42.
Dette vil øke kapasiteten vår på rennebiler, da det er stor etterspørsel på det.
Så vet vi vel om noen større veiprosjekter som skal i gang rundt oss i den nærmeste framtid, og håper det vil være
med og skape mere aktivitet hos oss.
Ellers er det ikke annet å si enn at det går steik godt, og de ansatte klemmer på.
Vi ønsker alle en fin høst.
Rune.

Torbjørn leverer betong til fundamenter på fjellet i Roan (Håvard)
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Stjern Betong AS

Her støpes det nok en runde med kanaler (Rune)

Tor Magne og Vegar leverer på den Syltern verkstedet (Rune)
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Stjern Bygg AS

Da er elgjakta i full gang og høstværet har tatt skikkelig over de siste dagene.
Må vel som vanlig starte med noen ord om aktivitet og omsetning siden forrige utgave av avisa, så etter å ha
opplevd en juli helt på det jevne, har vi hatt to veldige greie måneder i august og september. Dette gjelder
både i Bygger’n butikken og pre-cut/takstolproduksjon.
Vi nærmer oss nivået fra i fjor, men for å passere og få til en vekst så må vi sørge for at aktiviteten holder
seg utover høsten og inn i mot jul.
Fosen-Hytta har også fått opp farten igjen, og ligger an til å matche tallene fra 2015 som så langt er året med
flest solgte enheter og størst omsetning.
Så selv om det akkurat nå er noen dagers leveringstid på takstoler og det de siste ukene har vært bra fart i
omsetningen av trelast og byggevarer, så trenger vi som alltid påfyll av ordrer for å holde sysselsettingen
opp inn i mot jul.
Utover høsten så avløser tradisjon tro den ene kampanjen den andre i Bygger’n butikken, både i form av
tradisjonelle DM’er og på nett. Og det er fortsatt slik at medlemmer i
«Bygger’n-Klubben» får de beste tilbudene først. Så ett besøk på i Bygger’n-butikken eller på byggern.no
kan lønne seg.
Vi satser nok en gang på at vi får en travel høst og førjulsvinter, og ser frem til å bidra med vårt, slik at både
små og store prosjekter blir ferdig til jul…………….

Ønsker alle kunder og ansatte en fin høst.

Åfjord 05.10.17
Joar
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Stjern Bygg AS

Bjørn og Arkadiusz har fått nytt kontoret og deres finnes dem i administrasjonsbygg 1.etg. til høyre.
Følg dem på Facebook: Stjern Tre

Bjørn og Runar på byggeplassen hos Statnett på Hofstad (Arkadiusz)
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Stjern Stål AS

Monica på Syltern Verkstedbygg, skal montere søyler for heis/løfteplattform (sellfie)

Også et bilde av Monica som her sveiser plater til pælene på Monstad kaia.
Arbeidet ble gjort både fra land og på flåte i tungsjø. Frisk!
Stål er engasjert i arbeid både på Mellomila, Roan vindpark, Sylterns Verkstedbygg,
Skybar Frøya, kabelkanaler, fundamenter med mere.
Aktiviteten er så høy at daglig leder i Stål ikke har tid til å skrive eget innlegg i Stjernavisa.
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Stjern Entreprenør AS

Daglig leder

Vi er fortsatt inn i en meget hektisk periode. Det er stor aktivitet knyttet til vindkraft,samtidig som det er full fart på Hitra/Frøya, og i Ila og verksted til Syltern.
Noen oppdrag blir ferdige på seinhøsten eller ved årsskiftet. Vi har imidlertid 2 nye prosjekt på gang.
Det er «Grønt kompetansesenter» på Monstad som vi håper å starte opp med før jul. Og så har vi et
arbeidsfellesskap med Petter Bakøy AS om bygging av ny flerbrukshall i Leksvika.
Dette vil sannsynligvis starte opp ved årsskiftet.
Ellers så vil det i høst komme ut nye anbud knyttet til videre vindkraftbygging. Dette er oppdrag vi vil prøve å være
med på deler av.
Samlet sett har vi god sysselsetting fram til neste vår.
Tilbakemeldingen fra anleggene er veldig positive. Men mange opplever en stresset hverdag i forhold til knappe
tidsmarginer. Det er mange flinke folk og vi skal klare dette.
Vi satser på fine værforhold framover og at trykket vil lette noe etter hvert.
-Helge
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