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Frøya Kultur og Kompetansesenter reiser seg

Limtrekonstruksjonen har kommet på plass i skråfasaden (Ole Petter Moan)

Vi monterer de siste elementveggene i kulturdelen som har en hvit overflate, og blir ferdig
med all elementmonteringen i uke38. Har kommet godt i gang med ytterveggene på
skoledelen og er ferdig med all montering av limtreet som holder skråfasaden på plass. Blir
ferdig med lett-taket i uke 39, så da er det taktekking over kulturdelen og skolekjøkkenet som
står for tur. Regner med å få til tett bygg midten av oktober. Vi er 18 stk. tømrere og
forskalingsarbeidere og Stjern Stål har 2 stk. sveisere her for stunden.

Ole Petter Moan
Anleggsleder

Årgang 11 nummer 3 Stjernavisa



Fasaden er hvit rundt hele kulturdelen (Helge Stjern)

Montering av lett-tak, elementene er opp til 15 meter lange og 3 meter brede
(Ole Petter Moan)

Stjern Stål har montert stålet klart til montering av lett-taket (Ole Petter Moan)



Bilde som viser noe av strevingen av veggen inne i kulturdelen, strevene er 10 meter lange
(Ole Petter Moan)



Anleggslageret

Kurt Fiksdal klargjør og holder orden på utstyr og verktøy (Svein Erik Aune)

Stig Rune Rånes har etter 4 måneder kommet godt inn i jobben og trives bra som leder
på anleggslageret (Svein Erik Aune)



KAI NAMDALSEID

Produksjon av pelearmering går for fullt på Kai Namdalseid. Det viser seg at det var mer dårlige
masser i sjøbunnen enn tidligere antatt, så mudring av sjøbunn tok litt lengre tid en forutsatt.
Austad Maskinstasjon AS som har grunnarbeidet er i full gang med utkjøring av stein for rampekai og
vei ut mot hovedkai. Sjøentreprenøren AS har startet med plastring av rampekai med lekter i fra
sjøsiden. Det bores og sprenges hver 14 dag for og få nok masser til utfylling og plastring, Letnes AS
tar seg av dette.
Fundamentering AS vil starte opprigging av peleutstyr i uke 39. De vil være i full gang med peling i
uke 40. Så vi starter i støping av peler for rampekai i uke 42.
Vi er fortiden 4 mann på prosjektet. Oppbemanning starter i uke 40. Det vil være en bemanning på
rundt 10 mann fram til jul.
Totalt med under entreprenører er vi i dag 13 mann på prosjektet.

Rune Aune
Anleggsleder

Klargjøring av armering, Rune Aune, Kåre Arnesen, Morten Finseth og Stig Humstad
(Svein Erik Aune)

Plastring av rampekai (Rune Aune)



Kolstadflata

Siden sist så har vi overlevert byggetrinn 1til en godt fornøyd byggherre. Det ble en liten sluttspurt for
å ferdigstille til riktig tid, men vi kom i mål denne gangen også. Utover høsten vil det bli
delovertagelse hver måned, til siste trinn ferdigstilles den 13. desember. Pr. nå holder vi på med
byggetrinn 2, som består av 3 stk. garasjer med 8 enheter hver. Her er vi ferdig med betongen, mens
tømmer og snekker har ferdigstilt råbygget og innvendige skillevegger på 2. garasjer.
Fremdriftsplanen er lagt opp slik at betongen fortsetter fortløpende på byggetrinn 3 og 4, i håp om at
vi skal være ferdig med støpen før kong vinter kommer for fullt. Vi mener vi er godt i rute!

Bård Einar Grøtte
Prosjektleder

Fra venstre Sebastian Ligeza, Dagfinn Hammermo, Gøran Johansen, Bård Einar Grøtte,
Pawel Cronis, Jacek Ligeza, Joakim Berdahl



Frøya Hotell:

Nå har vi 2 måneder igjen av byggetiden her på hotellet, og aktiviteten er stor. Det er hotellrommene
som prioriteres. I sokkeletasjen er det leiligheter, og de har ikke riktig samme tidspresset.
For vår del jobbes det med gipsmontasje og fasadekledning i all hovedsak, mens flislegger og maler
er i gang sammen med tekniske fag.
Så til jul vil hotellet på Frøya få 28 nye rom, samt 7 nye leiligheter.
Underentreprenører som er i arbeid her er følgende:

Rørlegger: Harald Sæther VVS AS
Ventilasjon: Fosen Ventilasjon AS
Elektro: Elektroteam AS
Flis: Ragnar Skånøy AS
Maler: Edvardsson Entreprenør AS

Pr 17.sept er vi 11 egne ansatte, samt 2 som vi leier etter behov, fra lokalt hold.

Sten Staven
Anleggsleder

4 mann jobber nå utvendig med kledning og plater. Fasaden vil bestå av brun Royal
stående panel og mørkegrå Cembrit-plater (Sten Staven)



Idar Jønland bearbeider beslag (Sten Staven)

Svein Magne Aune på taket på Frøya Hotell (Sten Staven)



Hepsø Kai
Kaia blir ferdigstilt i månedsskifte september/oktober, det gjenstår pr. i dag noe fendring og
frontskinne. Peter Hepsø Rederi AS ser frem til å ta i bruk den nye kaia, den skal b.la. benyttes til
lossing/lasting av nøter som er til vasking og behandling ved impregneringsanlegget.

Erik By
Anleggsleder

Stjern Betong AS leverer betong til dekkestøyp (Rune Ramsø)

Klart til siste del av dekkestøp, Erik By, Roy Anders Stjern, Aleksander Blengsli,
Harald By og Helge Børmark (Svein Erik Aune)

Steinar Finseth setter forskaling til pullert (Svein Erik Aune)



Leirfossen Kraftverk

Det jobbes hardt for å ferdigstille arbeidene ved rørgatefundament og ventilhus da dette
området er veldig kaldt slik at snø og is først blir liggende her (John Kåre Eggen)

Rørgata er ferdig montert. Støping av fundamenter pågår. Fra venstre; Arvid Forfot,
Kai Gjessing, Jens Berdahl, Dariusz Tabaka, Andrei Hadjuk, Jozef Urbaniak, Gøran Aune,

Janosz Hadjuk og Odd Arild Stjern (John Kåre Eggen)



Alle mann jobber med rørgate og ventilhus. Siste del av rørmontasjen har gått bra. Inne i
kraftstasjonene er vi foreløpig ferdige mens det pågår en stor elektromontasje av elmek.

Øvre Leirfoss maskinsal. Sugerør, tromme og generator ferdig montert og innstøpt
(John Kåre Eggen)



Årnessentrum
Prosjektet har stått i bero siden kongen og dronningen gjestet Åfjord 06. juni. Vi har nettopp tatt opp
igjen arbeidene som gjenstår, og planlegger å ferdigstille prosjektet i løpet av oktober.
Bussoppstillingen langs Fylkesveien gjennom sentrum, samt betongdekker og glasstak på østsiden av
veien er ferdigstilt. Det som skal skje i høst er støping av betongdekker på vestsiden av fylkesveien
frem til fasaden til Åfjordstorget, samt rigging av mast med seil til «Åfjordsbåten» (Se illustrasjon
nedenfor). Prosjektet krever ingen stor egenbemanning. Syltern utfører grunnarbeidene.
Lars Helge Kolmannskog
Prosjektleder

Nedre Leirfoss:
Ingen bemanning her før
tromme og generator er
montert og klar til omstøping.
Dette passer bra slik at vi kan
sette alle ressurser på
utvendige betongarbeider før
vinteren, og videre utføre
betongarbeidene her senere
på året.
(John Kåre Eggen)



Fagerheim

Nye prosjekt: Vi skal utføre stål- og betongarbeid for Systembygg, boligprosjektet Fagerheim på
Vikhammer. Det er ikke så stor sak, men passer godt inn i ordreboka akkurat no. Byggestart er
berammet til ca. 15. oktober, og ferdigstillelse ca. 15. januar. Prosjektet vil sysselsette ca. 6 – 8 mann
i byggetida. For øvrig regnes det på mange spennende prosjekter, og det er mange baller i lufta.
Håper vi får landet noen av dem snart.

Sigmund Humstad
Prosjektleder

Stoksund barnehage

Barnehagen i Stokksund blir renovert inne og ute og vi lager et tilbygg av omtrent 60m2. Fremdriften
går som planlagt men det har blitt en utfordring på grunn av kort byggetid (14 uker) som inkluderte
fellesferien. Spesielt lange leveringstid i ferien av dører og vinduer bestemte fremdriften og
rekkefølge i hele bygg.

Likevel ser det ut som vi skal klare overleveringen på slutten av uke 40. Med takk til stor innsats og
fleksibilitet på byggeplass!

Med samme fin arkitektur som Stokksund Skole på Barnehagen skal hele Stokksund Oppvekstsenter
etablere seg som et moderne og hyggelig område.

Robert Spaansen
Prosjektleder



Stjern Stål

Inge Østvik lager pipebeslag (Svein Erik Aune)

Takverk produsert av Stjern Stål (Svein Harald Ramsø)



Jeg heter Lars Petter Berdahl, er 26 år og kommer fra Monstad her i Åfjord. Kjøpte meg hus på
Monstad for ca. 3 år siden der jeg bor sammen med Marita. De siste årene har godt mye i oppussing
av huset og fortsatt er det masse planer så er nok ikke ferdig med det første.
Ellers så startet jeg karrieren min hos Hydrosenteret Åfjord. Der jobbet jeg i ca. 8 år som biloppretter,
lakkerer, takstmann og bilberger. Foruten det er jeg ansatt i Fosen Brann og Redning som
brannkonstabel og sjåfør på brannbil.
Men nå ser jeg fram til nye utfordringer her hos Stjern Stål.
Det har vært en del å sette seg inn i etter at jeg startet og fortsatt er den nok mye som må læres.
Men føler jeg har begynt å komme litt inn i rutinene og er klar for de utfordringene som skulle
komme.

Vi i Stjern Stål har hatt en bra pågang med arbeid etter sommeren, med blant annet sveising i
forbindelse med montering av element og takkonstruksjon på Frøya Kultur og Kompetansesenter. Vi
har også levert en del beslag til både Frøya KK og Frøya Hotell. For tiden holder vi også på med
fendring av kai i Osen og etter hvert montering av kaifrontlist.
Inge har hatt fullt kjør på blekkverkstedet den siste tiden med produsering av pipebeslag, luftehatter
og andre beslag i både stål, aluminium og kobber.

Ønsker alle en god høst fylt med masse arbeid i tiden som kommer.

Hilsen
Lars Petter



Stjern Bygg AS

Det er faktisk tre måneder siden forrige utgave av «Stjernavisa», så da er det vel på tide med
en liten oppsummering igjen.
Sommeren har passert med ett jevnt bra besøk i Bygger’n butikken, aktiviteten i
proffmarkedet har også vært brukbar, og produksjon av takstoler og pre-cut har gått jevnt.
Vi er vel fortsatt ikke ajour i forhold til omsetning for samme tid fjor, men vi nærmer oss og
har fortsatt som målsetning og minimum matche tallene fra i fjor.
Sist torsdag og fredag fikk vi omsider markert, at vi i løpet av første halvår har foretatt en
oppgradering av Bygger’n butikken, at det i år er 60 år siden «firmaet» ble stiftet, samt at
«Stjernmusèet» er åpnet. Vi serverte kaffe og kaker, hadde selvfølgelig mange gode tilbud, og
det var også muligheter for en omvisning på «Stjernmusèet». Vi hadde også besøk av 5 flotte
leverandører, Byggma, Essve, Icopal, Inntre, Moelven, og Plannja. I tillegg utfordret vi alle
besøkende til å delta i ett par konkurranser, vinnere av disse ble som følger;

Legging av Alloc Laminatgulv:

1. Kåre Petter Arnevik
2. Marius Normann
3. Kjell Ove Aaberg

Bygger’n Stjern Quiz:
1. Geir Berdahl
2. Wenche Haugen
3. Knut Ovesen

Selv om ikke iveren etter å legge «Allocgulv» var den aller største, så er vi godt fornøyd med
besøket disse dagene.

Vi opplever fortsatt en brukbar trafikk i Bygger’n butikken, vi har også en del
leveranser/prosjekter på gang til både Fosen-Hytta og andre aktører. I produksjon av
takstoler og pre-cut har vi også en grei ordre tilgang, og for tiden nok å henge fingrene i.



Så for de nærmeste ukene ser det ut til at aktiviteten skal være tilfredsstillende, men som
sagt tidligere på denne tiden av året, så blir det nok en gang spennende å se hvor lenge vi er i
stand til holde aktivitetsnivået oppe utover høsten og inn i mot jul. For at vi skal nå våre
målsetninger må nok omsetningen for perioden oktober til desember økes en del i forhold til i
fjor.

I Bygger’n butikken fortsetter som vanlig kampanjene utover høsten, med forhåpentligvis
aktuelle produkter for årstiden. Så her gjelder det å følge med, så er jeg helt sikker på at
muligheten for en «godhandel» dukker opp.

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 18.09.13
Joar Harsvik

Gunn Elisabeth Lunde hjelper Knut Moen å velge riktig utstyr til jobben (Svein Erik Aune)



Terje Fjellheim og Jan Åge Stegali på trelastlageret (Svein Erik Aune)

Lars Erling Øyen gjør pickupen klar til utkjøring (Svein Erik Aune)



Omvisning på Stjernmuséet, Jan Eggen, Svein Magne Lervik, Joar Andre Harsvik,
museumsbestyrer Reidar Karstein Grøtting, Jan Arve Svendgård (Svein Erik Aune)

Sagbruket på Stjernmuséet (Petter Bueng)



Stjern Betong AS

Da er sommeren og ferietider over.
Denne sommeren har vært roligere enn i fjor på ferdig betong siden, men den siste måneden har det
tatt seg opp. Vi har vært på Frøya med to mann på kjerneboring, og noen betongsagejobber har det
også vært.
Vi har nå tegnet en leieavtale på en pumpebil med Arne Steen Betongpumping, der også Unicon er
inn bilde. Dette fungerer slik at vi disponerer, sammen med Rissa Betong, en pumpebil av type
Schwing 36m. Vi skal da koordinere pumpe jobber oss i mellom, men bilen kan også bli brukt på
forskjellige anlegg rundt omkring i Trøndelag. Hvis det blir dager med ``stillstans`` på pumpen for vår
del, prøver Unicon å sette den i drift andre steder. Vegar Larsen er nå ansatt hos oss, og er på
opplæring for pumpebilkjøring. Han vil da bli sjåfør på denne. Pumpa er vel på plass fra Tyskland i
løpet av 14 dagers tid.
En annen fordel med avtalen er at Unicon vil leie transport tjenester av oss fremover, slik at vi har
mulighet for mere drift på bilene.

Vi også bestilt oss en ny Betong bil, en Volvo FMX med Liebherr trommel og teleskoprenne. Denne
forventes levert i løpet av høsten.

Ellers så vet vi om noen jobber fremover høsten, som vi skal levere betong til, og er fortsatt åpen for
element produksjon for Entreprenørens anlegg, hvis det skulle være aktuelt.

Så skal vi jo etterhvert skifte tall på kalenderen til 14, og håper det blir et år fylt med mye aktivitet.
Rune Ramsø
Daglig leder



Vegar Larsen på opplæring med en 47m pumpe (Rune Ramsø)

Tor Magne Blix borer hull gjennom steiner som skal stå på Årnes (Rune Ramsø)



Torbjørn Bårdli leverer betong til nytt bolighus på Aune (Rune Ramsø)

Vasking av bilen ved dagens slutt (Svein Erik Aune)



HMS Fagdag fredag 28. juni
Fagdag med fokus på HMS, ansvarsfordeling mellom prosjektleder, anleggsleder og verneombud
med gjennomgang av rutiner og forbedringer i hverdagen.

Sissel og Frank fra bedriftshelsetjenesten informerte om gjeldende forskrifter, vernerunder, roller og
ansvar, BHT forskriften og fysisk arbeidsmiljø.

Tilstede:

Nye fagbrev siden sist:

Joakim Berdahl
Joakim Johansen
Espen Sørlie

Roar Morkemo Rune Aune Svein Magne Aune
Vidar Nygård Kim Bjarne Fageraunet Stig Humstad
Ole Petter Moan Jon Arne Jønland Per Helge Ørskjødal
Lars H. Kolmannskog Sten Staven
Kenneth Valleraunet Håvard Stjern
Svein Erik Aune
Bård E. Grøtte



Vanligvis har jeg brukt å innledet denne spalten i
høstnummeret med at høsten har meldt sin ankomst med regn og vind osv., men i år passer ikke det.
September har så langt vært en fantastisk fin produksjonsmåned. Høststormene vet vi kommer også i
år, men vi håper de lar vente på seg i det lengste.

Vi har for tiden full sysselsetting en forholdsvis behagelig ordrereserve. Likevel er vi ute etter påfyll
gjennom vinteren. Selv om vi ser tendenser til at etterspørselen holder på å flate ut så, tror vi det vil
ordne seg også denne gangen. En del av det vi har regnet på er vi i dialog om, samtidig som vi stadig
regner på nye oppdrag. I nærområde ferdigstiller vi barnehagen i Stoksund samt sentrumsprosjektet i
løpet av høsten. Etter dette er det kun mindre serviceoppdrag som gjenstår i heimhaugan.

På sikt, kanskje fra og med neste vår, vil det begynne å skje større ting på Fosen, spesielt på Ørland
og omegn. Dersom vindkraftutbyggerne bestemmer seg for å anlegge vindmølleparker på Fosen vil
denne utbyggingen komme parallelt med det som skjer på Ørlandet. Det vil utvilsomt bli en
spennende tid fremover. Med tanke på det som skal skje fremover har vi sammen med Petter Bakøy
AS, søkt om å få delta i en begrenset anbudskonkurranse om bygging av ny barne- og ungdomsskole i
Rissa. Dersom vi skulle få anledning til å teste ut samarbeid i dette prosjektet, og ting fungerer, kan
det være en interessant kobling når de store oppdragene utlyses på Ørlandet og Fosen for øvrig.

De fleste har sikkert fått med seg at Tove har sluttet i firmaet. I den forbindelse ble Anne Rånes Lien
ansatt fra 01 september. I forbindelse med at Anne skal avvikle fødselspermisjon fremover, er Ida
Berdal Mørreaunet ansatt som vikar. Uansett er det fortsatt Tove`s gamle telefonnummer og e-
postadresse som gjelder dersom noen skal gi beskjed, trenger informasjon etc.

For øvrig ser det ut for at prosjektene våre er rimelig bra i rute, det er få uønskede hendelser å
registrere og synkende sykefravær.

I forrige utgave gjorde vi heder og ære på de som hadde jobbet i firmaet i over 30 og 40 år, med
henholdsvis fortjenestemedalje og gullklokke. Alle disse fortjente oppmerksomheten de fikk. Men vi
hadde også juniorer som markerte seg denne kvelden. I forrige utgave glemte vi å gratulere Bård
Einar Grøtte som uoffisiell Stjernmester i Rævkrok. Bård Einar vant en overlegen seier over kollega
Sigmund i finalen.

Til slutt vil jeg ønske alle en fortsatt fin høst!
Lars-Helge


