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Bassengbakken

Status pr d.d. er at vi jobber hardt for å få tett bygg på næringsfløyen. Det gjelder både yttervegger og spesielt tak.
Årsaken til at dette er kritisk er på grunn av at framdriften er lagt opp slik at vi har måtte starte med innvendige

arbeider før bygget er tett. Vi regner med å ha tett tak i løpet av uke 40. Vindsperre og vinduer monteres fortløpende
etter hvert som gjenstående bindingsverk monteres. Vi må også skyte inn at været så langt i høst har vært på vår side.

Plan 3, 4 og 5 skal ferdigstilles til jul og resterende på nyåret. Vi har hatt et firma på besøk for å demonstrere
blåseisolasjon i yttervegger. Resultatet så meget bra ut og det hadde nok vært en fordel for framdriften og kvaliteten

på bygget om vi fikk til en avtale på dette. Vidar har i hvert fall lyst til å prøve dette.

Betongarbeidene på boligfløyen går sin vante gang og vi er straks klart til støping av dekke over 2. Vi regner med å
være ferdige med betongarbeidene på delen mot næringsfløyen medio oktober. Etter det er det den delen av

boligfløyen som skal stå på pæler som står for tur.

Bemanningen er for tiden på ca. 30 mann.

-Arnt Ove Sævik

Stor aktivitet på området (Arnt Ove Sævik)

Kenneth Mandal og Aleksander Wold har full kontroll!? (Arnt Ove Sævik)
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Dekke klar til støping(Arnt Ove Sævik)

Iso Energi driver med en
demo / prøveblåsing av
isolasjon (Arnt Ove Sævik)
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En smilende nyforelsket kranfører på Bassengbakken 2 (ref: Erik By)

Tømrerlærling Rafee Anwar er blitt en ekspert på tetting rundt vinduer (Arnt Ove Sævik)
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Åsly skole skal som kjent utføres som en totalentreprise i samarbeid med Petter Bakøy AS, i det som offisielt vil hete
Arbeidsfellesskapet Bakøy-Stjern. Samspillsfasen er over og detaljprosjektering pågår nå for fullt. Graveentreprenøren
startet opp i uke 38 med opparbeidelse av riggområde og avdekking av vegetasjonsdekke. I skrivende stund venter vi
fortsatt på igangsettingstillatelse og endelig vurdering fra geotekniker. Oppstartsdato for selve bygget er dermed noe

usikker, men tidligste forventet oppstart for betongarbeider vil være i starten av november.

-Sindre Stjern-Strøm

Enebolig Sørdalen

Johan Einar Hårstad og Odd Erik Murvold bygger enebolig i Sørdalen.
Her er det legging av Decratak med utsikt over Litjvatnet. (Svein Erik Aune)
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Linusbakken

Der er for tiden full fart både utvendig og innvendig på byggeplassen. Pr. i dag så er vi totalt sett rundt 50 stk. på
byggeplassen. Når alle fag tiltrer utover høsten regner vi med å være godt over 60 personer innenfor byggegjerdet.

Fremdriftsmessig så er vi i forskjellige faser for dem forskjellige rekkene. For rekke A og B så starter vi med
innvendig gipsing i mnd. skiftet, mens vi jobber for fullt med å få lukket bygget på rekke C og D. Hvis alt går som
planlagt utover høsten så blir siste rekke ferdig gipset til jul, så får vi se hva konklusjonen blir i julenummeret av

Stjernavisa. For betong er vi ferdig med selve byggekroppkonstruksjonene, så gjenstående arbeider er flikk&sliping
og utomhuskonstruksjoner.

I forbindelse med nye krav i TEK 10 så må vi gjennomføre tetthetsmåling av det vi bygger. Vi har utført testprøve av
en leilighet der resultatet viste 0,43, noe som vi er bra fornøyd med og godt innenfor kravet på 1.5.

-Bård Einar Grøtte

Stig Rune Berdahl heiser varer til taktekker (Bård Einar Grøtte)
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Joakim Finseth og Mattias Andersson monterer vindu (Bård Einar Grøtte)

Oversiktsbilde (Bård Einar Grøtte)
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Håvard og Sten er enige om at anlegget Linusbakken styres med stø hånd.(Bård Einar Grøtte)

Tilbygg Frøya Hotell

Prosjektet består av flere deler: Vinterhage, økonomi-inngang og en garasje ved siden av Stjernesenteret.
Vinterhagen er en forlengelse av den eksisterende sofabaren og blir bygd helt ut til kantsteinene (bilde nedenfor)

Det mangler godkjenning på økonomi-inngangen og garasjen fra kommunen enda, så dette må vi vente med til dette
går i orden.

Prosjektet blir ført som regnings arbeid og vi har fått med oss Elektro Team AS, H. Sæther VVS AS og Fosen
Ventilasjon AS. Alt av glass og Bewi produkter stiller hotellet selv med.

-Jon Arne Jønland
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Næringstorget Åfjord (Åfjord Sparebank)

3D bilde, fasade fra Sørvest

Alt fokus i prosjektet er på tilbygget mot øst (byggetrinn 1) hvor Åfjord Sparebank skal flytte inn medio påske 2015.
Det er tøff fremdrift begge for prosjektering og utførelse. Prosjektering for byggetrinn 1 begynner å falle på plass og

på byggeplassen holder vi på med betongarbeider for fundamenter og kjellervegger.

Råbygget i plass-støpt betong for byggetrinn 1 skal ferdigstilles halvveis november og deretter er det bare 17 uker for
å få bygget ferdig for innflytting. Arbeider for byggetrinn 2. er planlagt for oppstart slutten av oktober med

ferdigstilling i september 2015.

-Robert Spaansen

Elevene fra Åfjord videregående på besøk på byggeplassen. Rune Aune forteller om prosjektet og
hvor moro det er å være forskalingssnekker (Svein Erik Aune)
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Åfjord Næringstorg. Kenneth, Eivind, Roar og Kai foran første ferdigstilte
veggen i prosjektet. Bilde mot sør (Parken) (Svein Erik Aune)

Åfjord Videregående Skole:
Vi har skiftet alle vinduene på fasade sør bygg B. Videre skal det skiftes innvendige dører til klasserom i bygg A og B,

legges nytt gulvbelegg i korridorene samt diverse oppgradering av brannskiller. Dette skal utføres i høst- og
vinterferien.

Fasade sør (John Kåre Eggen)
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Bygdeboksen Stokkøya
Fredagen før fellesferien ble det underskrevet kontrakt med Bygda 2.0 AS for totalentrepriseprosjekt ‘Bygdeboksen’.

Vi hold på med prosjektering av bygget og forventer å komme i gang på byggeplassen i løpet av høsten.

Kontraktsignering Bygdeboksen, Robert Spaansen og Roar Svenning

3D bilde fasade mot sjøen
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Årnesgården
Boligblokken på Årnes, som har fått prosjektnavnet «Årnesgården», er nå lagt ut for salg.  I uken etter

informasjonskvelden 3.september ble det solgt 8 stk. leiligheter. En god start.  Interessen for resterende leiligheter
virker å være god og vi ser frem til det tidspunktet det er solgt nok leiligheter så vi kan komme i gang med videre

prosjektering, - og tilslutt bygging.
-Robert Spaansen

3d bilde interiør leilighet type A

Fasade mot Vest

Washington Mills:
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Vi har fått en interessant jobb for Washington Mills på Orkanger. Her skal vi forsterke skalltaket i deler av ovnshallen
deres. Også dragere og søyler samt spennliner skal utbedres. Skalltak i betong er en sjelden byggeform og byr på

mange nye utfordringer. Fabrikklokalet ble oppført på 60-tallet og bærer preg av å ha stått i aggressive omgivelser.
Eksisterende tak skal benyttes som forskaling for den nye støpen.

SG Entreprenør har grunn- og rivearbeidene for oss og er godt i gang med graving for fundament, fram-meisling av
knutepunkt og fjerning av eksisterende takpapp. Spesielt meislingen er utfordrende da det må meisles forsiktig uten å
skade eksisterende armering. Vår største utfordring er nok framdriften. Støpearbeidene skal være ferdige før vinteren

kommer, og den er spådd skal komme til Orkanger 15. november i år….

Vi er i nå 8 mann på plassen, men skal fort opp til 12. SG har 4-6 mann.

John Kåre Eggen

Avstandslist for armering monteres (John Kåre Eggen)
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Prefabrikkering av armering (John Kåre Eggen)

Konstruksjonen er tett armert (John Kåre Eggen)
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Bygget har utvendig dragere, her er overgang tak/vegg (John Kåre Eggen)

Aleksander Blengsli og Odd Arild Stjern (John Kåre Eggen)
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Etter over 12 år i Trondheim (samt Oslo/Tyskland) flyttet vi i sommer «tilbake» til Åfjord. Jeg er utdannet
sivilingeniør ved NTNU og etter endt utdanning i 2008 har jeg jobbet 6 år i Skanska med samferdselsprosjekter

(tunnel og bro). I løpet av de få ukene jeg har vært her, har jeg fått et meget godt inntrykk av firmaet og jeg tror vi går
en spennende tid i møte med mye aktivitet i regionen. Jeg gleder meg til å bedre kjent med dere alle og ser frem mot et

godt samarbeid i årene fremover!

Da har jeg jobbet i Stjern Entreprenør i hele 3 uker. Har så langt bare positive ting å si. Jeg hoppet inn i prosjektet på
Bassengbakken og prøver å få litt oversikt over hva som skjer. Litt utfordring å starte midt i et prosjekt men med

Sigmund godt assistert av Vidar og Egil ser det ut som dette skal gå bra 

Tidligere har jeg jobbet hos Brødrene Midthaug, Teknobygg, Reinertsen og Byggeledelse Norge Orkdal AS. Når jeg
fikk tilbud fra Stjern var jeg egentlig ikke i tvil. Jeg gikk på ingeniørskolen sammen med Stig Olav Barlien og han

hadde bare gode ord å si om firmaet så da var det ikke så mye å gruble på.

Det ser ut som Stjern har føttene godt planta på jorda samtidig som det tenkes framover med blant annet utvikling av
nytt kalkulasjon og fakturasystem.

Ser fram til mange spennende arbeidsoppgaver og prosjekter i tiden som kommer.

Navn: Sindre Stjern-Strøm

Stilling: Prosjektleder

Alder: 31 år

Ansatt: 1. september 2014

Navn: Arnt Ove Sævik

Stilling: Ingeniør / Anleggsleder

Alder: 37 år

Ansatt: 1. september 2014
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Hos Stjern Stål har det vært litt rolig på arbeidsfronten i sommer, men dette har snudd seg litt nå.      Den siste
måneden har vi jobbet en del med verkstedhallen til Brødrene Sørdahl. Der har vi fått montert ferdig
stålkonstruksjonen, lagt takplater og nå i denne uka begynt med montering av sandwichelementene.

Videre framover høsten/vinteren blir det å fullføre verkstedhallen og så skal vi begynne med produksjon og
montering av trapper og rekkverk på Bassengbakken.

Lars Petter

Bygging av verkstedhall for Brødrene Sørdahl Helge Haugsnes, Vegard Rånes og
Torkil Johansen (Lars Petter Berdahl)

Stjern Stål AS
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I Svalan er arbeidet godt i gang med byggingen av lager/verksted. Stjern Stål har nå montert alt av
konstruksjonsstål og takplater. De er nå i gang med montering av veggelementer. Neste operasjon for

Stjern Entreprenør er støping av gulv etter at veggene er ferdige og taket er tekket (Lars Petter Berdahl)

Det har vært bra aktivitet på blikkverkstedet, her en del pipehatter som er klar til levering
(Lars Petter Berdahl)
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Da har vi straks lagt bak oss en sommer med historisk lite nedbør og mye godt vær, det er
tre måneder siden forrige utgave av «Stjernavisa» og da er det vel på tide med en kort oppsummering igjen.

I Bygger’n-butikken har vi vel hatt en normalt hektisk sommer med ett aktivtetsnivå som i fjor eller litt
høyre. Vi har dessverre også i år hatt noen utfordringer på bemanningssiden i de siste månedene, men med
god innsats og erfarne ferievikarer mener vi at vi har klart å opprettholde en servicegrad vi kan stå inne for.

På «Pre-cut’n» er vi som vanlig inne årets mest travle periode, og selv om vi så langt i år har
klart å øke produksjon en del, så ser vi som tidligere ikke så veldig langt frem i tid. Dette betyr at vi hele
tiden er på jakt etter nye leveranser og trenger stadig påfyll slik at vi kan opprettholde produksjon med full
bemanning så lenge som mulig utover høsten.

Fosen-Hytta har vel for så vidt hatt ett forsiktig første halvår, men har nå en del prosjekter på gang for
levering fremover mot årsskifte.

Summen av dette blir at vi sånn totalt sett ligger litt foran fjoråret i forhold til omsetning, samtidig så hadde
vi noen spreke måneder inn mot jul i fjor. Så da blir det som alltid spennende å se om vi makter å holde
aktiviteten oppe, slik at vi opprettholder forspranget til fjoråret når vi skal gjøre opp status pr. 31.12.

Som alltid så fortsetter vi også i år utover høsten med jevnlige kampanjer 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 ønsker i år som tidligere å bidra med vårt til nok en hektisk høst, og ønsker både gamle og nye kunder
velkommen innom!

Ønsker også alle kunder og ansatte en fin høst.

Åfjord 17.09.14
Joar Harsvik

Stjern Bygg AS
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Kai Ugedal med den nye mega-jumbosemitraileren lastet med takstoler fra prekuten
(Reidar K. Grøtting)

Trekkvognen kan trekkes ut 4 meter ved behov, kranen har en rekkevidde på over
20 meter (Reidar K. Grøtting)
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Stjern Betong AS

Der holder vi til. Tor Magne, Terje, Torbjørn og Rune
(Svein Erik Aune)

Torbjørn i gang med avretting av gulv i Bessaker (Rune Ramsø)
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Rune passer grillen, avslutningsfest for Svein Harald (Lars Petter Berdahl)

Et lass til med renner til Peab i Narvik.

Ellers så går d steik godt, og vi ser fram mot en høst og vinter med en del betong leveranser.
Håper også på mere element produksjon.

-Rune Ramsø
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Bedriftsfotball-laget Stjern Entreprenør
Vi har i Stjern Entreprenør fått eget bedriftsfotball-lag som for tiden seiler i vinden.

2 siste kamper har Stjern Entreprenør vunnet 6-1 og 20-2!!!

Lagoppstilling: Venstre bak Stig Humstad, Morten Hagen, Frank Stjern Larsen, Jokke Johansen,
Gøran Aune, John Arvid Klungervik

Venstre foran Sindre Børmark By, Ahmed Saad Abdulzahra, Raymond Stjern Larsen, Bartek,
Rainer Remso. Ikke på bildet Roy Anders Stjern og Bjørn Vegard Lillemo.

Tabellen: 6. Divisjon Avd. B Trondheim

Lag S VunnetUavgjortTapt Mål Poeng
1. FC Tåblæs 10 8 1 1 84 - 16 25
2. Mikke Mus FC 8 7 0 1 51 - 24 21
3. FK Galasticos 10 6 1 3 60 - 29 19
4. Nidar 10 5 3 2 62 - 35 18
5. Kiwi Midt-Norge 8 5 1 2 47 - 26 16
6. Bæverns Ballklub 10 5 1 4 49 - 50 16
7. Stjern Entreprenør 6 4 0 2 48 - 29 12
8. AC Hallal Fotball 7 3 2 2 45 - 22 11
9. Marine Cybernetics 10 3 0 7 36 - 52 9
10. Trondheim Døves 10 2 1 7 37 - 68 7
11.Nordic Semiconductor 9 2 0 7 21 - 76 6
12. Recover Nordic AS 11 2 0 9 23 - 95 6
13. The Internationals 7 1 0 6 24 - 65 3



24

Daglig leder Stjern Entreprenør AS

I skrivende stund får vi bekreftet at høsten er i anmarsj. Men vi har lagt bak oss en uforglemmelig
vår og sommer. Vi må bare håpe på godt produksjonsvær også fremover.

Sysselsettingen ser grei ut fremover.
Frem til jul må vi ha en del innleie, - mens vi så langt har arbeid for hele styrken til februar/mars 2015.

Det er en del jobber å regne på så vi håper å fylle opp videre.

Som det fremgår lengre frem i avisa har vi foretatt en etterlengtet styrking av funksjonærstaben.

Vi håper de vil trives, og vil bidra til god verdiskapning for firmaet.
Det nærmer seg oppstart av utbyggingen på Ørlandet og forhåpentligvis vindkraft. Noe av dette håper vi å få en

naturlig andel av. Det blir noen spennende år fremover.

Vil takke alle for innsatsen så langt i år og så satser vi på en like god drift utover høsten og vinteren.

-Helge


