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Høyest i Åfjord!
Bjørn Vegard, Gøran, Kai og Jens klargjør for dekkestøp på Årnesgården (Rune A.)

Høyest på Fillan!
Øyvind og Stig river vegg i 4.etg. Ny vegg blir satt opp med en gang (Erik)
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Nye Ingeniør / Anleggsledere

Navn: Jon Fredrik Voll

Stilling: Ingeniør / Anleggsleder

Alder: 25

Ansatt siden: 01.08.2015

Jon Fredrik er opprinnelig fra Verdal.

Han er nå lokalisert på Ranheimsveien,
og skal bistå Bård Einar på Bakklandet.

Navn: Filip Serwach

Stilling: Ingeniør / Anleggsleder

Alder: 26

Ansatt siden: 01.09.2015

Filip er opprinnelig fra Wroclaw i
Polen.

Han er på kontoret på Monstad, hvor
han bistår med mengdeberegninger,
fremdriftsplaner og bestillinger.
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Øvre Bakklandet 28
Vi er helt i startfasen av et nytt prosjekt på Bakklandet i Trondheim sentrum. Vi er blitt enige med byggherre Jan

Syltern om å restaurere dagens bygg, en gammel institusjon, om til 12 eksklusive leiligheter. Prosjektet har en
fantastisk beliggenhet med Nidelva som nærmeste nabo, og med utsikt rett mot Nidarosdomen så kan man trygt

kalle dette byens beste tomt.
Prosjektet er en totalentreprise med en kostnadsramme i underkant av 50mill. Prosjektet har 14 måneder byggetid
der oppstart på byggeplass blir siste uken i september. Som dem fleste vet så er det tett bebyggelse på Bakklandet,

så logistikk på byggeplassen blir alfa omega for at prosjektet skal lykkes. Dette ser vi på som en spennende og
interessant utfordring som vi gleder oss til å ta fatt på.

Bård Einar

Hjorten Hotell
Da er vi kommet oss opp i 4.etg med betongen. Støper dekket over 4. etg tirsdag uke 40.

Da gjenstår bare 5. etasje som bygges av trekonstruksjoner og TRP stålplatetak.
Tømmer- og snekkerarbeidene er så smått kommet i gang, og vi øker bemanningen der i takt med at

betongbemanninga går ned.
Betongarbeidene har gått bra unna, og framdriftsmessig ligger vi litt foran plana. Det gjør bare godt å ha med seg

utover høsten og vintern.
Pr i dag er vi totalt 10 mann på plassen, men vil øke til en 14 til 16 mann ganske så fort.

Bygget vil inneholde totalt 45 hotellrom ( i 2. 3. og 4.etg). I første etasje blir det møterom, konferanserom,
restaurant, lobby, kjøkken, garderober og pub. I 5.etasje blir det også møterom/konferanserom samt teknisk rom.

-Sigmund

Tommy armerer vegg og er like blid (Erik).
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Hjorten Hotell

En fra lokal helt fra Hitra-området vi har på utplassering. :) (Erik)
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Hjorten Hotell

Vegger i 4.etg på tur opp. Siste betongvegger unntatt for trapp/heis. Stål og treverk i 5.etg.(Erik)

Jon Arne i full konsentrasjon. Straks klar for å starte med tømmer og snekker (Erik).
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Bolig Revsnes

Idar og Sindre sørger for topp håndverksmessig utførelse på Revsnes,
boligen skal flyttes inn i til jul (Svein Erik)

Naust Eidem

A-laget
Andreas, Henry og Odd Erik bygger naust på Eidem i Åfjord (Svein Erik)
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Grilstad Marina

På Grilstad Marina er vi nå inne i sluttfasen.
Siste dekkestøp ble utført den 16. september, og nå gjenstår kun mindre etterarbeider samt riving av forskaling.

Bemanningsmessig er vi nå nede i 6-7 mann, mens det på det meste har vært rundt 25 mann i sving.
En fin betongjobb som Kåre & kompani har mestret med bravur!

-Sindre
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Namsvassdammen
Etter litt planlegging og tilrigging før sommerferien, startet vi opp på Namsvassdammen i starten av august. Vi har,
etter en treg oppstart, kommet godt i gang med betongsokkel for fyllingsdam og lukehus ifm. omløpstunnelen. På
disse utendørs konstruksjonene vil vi trykke på for å ferdigstille så mye som mulig før snøen kommer. Namsvatnet
ligger ca. på 450 moh., og vinteren kommer vanligvis tidlig her oppe. Nå går vi mot neste fase som er
betongkonstruksjoner inne i den nye omløpstunnelen, hvor vi vil arbeide utover senhøsten og vinteren. Vi er per i
dag 10-12 mann på anlegget, men vi skal bemanne opp en del når vi starter inne i tunnelen.

-Sindre

Fundament til den nye fyllingsdammen (Sindre)

Eksiterende demning. Riggen med kontor, spise og omkledningsbrakker sees litt til høyre i bildet.
(Svein Erik)
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Namsvassdammen

Gode gutter! Morten, Bartek og Andrzej (Ole Petter)

Namsvatnet(Sindre)
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Næringstorget (Åfjord Sparebank), Åfjord
Siden siste utgave har det vært full fart med tømmerarbeider på prosjektet. Vestdelen av bygget vi hold på med er

mye mer arbeidsintensivt enn første byggetrinn. Spesielt eik spilehimlingen, og balkongkonstruksjonen på framsiden
var tidskrevende.

Dessuten ligger vi godt an for ferdigstilling midt i oktober. Utomhusarbeider er også godt i gang og vi ser fram til å
overrlevere det vakre bygget til byggherren.

-Robert

Pen fasade (Robert)

Utsyn mot Joakim Brevolds Allé (Robert)
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Årnesgården

(Geir Tinnen)

Lars Birger og Arve Jan produserer veggelementer(Rune A.)
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Årnesgården
Boligblokken på Årnes begynner at ta form raskt nå.

Med Conform dekke-elementer klarte vi å bygge en etasje nesten hver andre uke.
Siste dekke skal støpes i uke her (uke 39)

I det neste 2 uker skal det bygges bindingsverk på 6. etasje.
Planen er å montere tak-elementene opp på veggene i uke 42.

Produksjon av prefabrikerte yttervegg-elementene for 2. til 5. etasje er i full sving, og de skal monteres rett etter tak-
elementene. Så klarer vi å ha tett bygg slutten av oktober, og det bør være rikelig før en eventuell vinter begynner.

Også positivt å melde er at 2 leiligheter er solgt siden siste utgave av Stjern avisa.
Nå er det bare 4 av 23 som står igjen.

-Robert

Henrik og Roar demonterer forskaling (Rune A.)

Besøk fra Åfjord vgs. Bygg og Anleggsteknikk
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Nye Åsly Skole

Her i Rissa er det fortsatt full virksomhet med byggingen av den nye skolen.
Vi har over 30 mann i produksjon, og det skal fortsette i noen uker enda.

Det har vårt en fin høst for arbeid med tak og bordkledning, så arbeid ute har gått veldig bra. Også kledning av
raftkasser med Cemritplater er godt i gang.

Innendørs jobbes det med oppsetting av stenderverk av tre, plating med Fermacellplater, samt at det jobbes med
innblåsing av isolasjon i ytterveggene.

Golvavretting er ferdig på ca halve bygget, resterende blir utført i uke 40. Maleren er også kommet i gang med
støvbinding og sparkling.

Tårnkrana er demontert, så det vil bli startet med utomhusarbeid inntil huset nå i høst.
-Sten

Fasade (Sten)
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Bygdeboksen

I solveggen, Kim Bjarne kompletterer fasaden mot vest (Eivind)

Bygdeboksen er et flerbruksbygg for kultur, næring, forskning og utdanning.
I Bygdeboksen blir det diverse mat- og drikkerelatert produksjon, kurs- og konferansefasiliteter og kontorplasser.

Boksen har vært mye utleid i september, og blir sikkert en populær arena for utleie og arrangement i område
fremover. Eivind og co. har gjort en kjempejobb, og prosjektet står ferdig tidlig i oktober.

-Svein Erik

Håvard kapper Steniplater til fasaden i front (Eivind)
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Hommelvik sjøside byggetrinn 5
På oppdrag fra Hommelvik Sjøside Bolig AS har vi fått en kontrakt på prosjektet Hommelvik Sjøside Byggetrinn 5.

For Stjern Entreprenør er dette en ren betongjobb da leilighetene blir levert som moduler.
Grunnarbeidene starter i uke 39 og forventet oppstart på betongarbeidene er i begynnelsen av november.

Vi ser fram til et spennende prosjekt og et godt samarbeid med andre aktører på plassen.
-Arnt Ove

Olsøy og Skaudal bro
Vi var ferdig med Olsøybrua i vår, og nå er dekket og kantdragerne på Skaudalsbrua støpt også.

Vi brukte dekkeforskaling fra Doka, tegnet og planlagt ned til minste detalj.
Stjern Stål skal snart i gang med rekkverkmontasje, og avlastningsplatene på hver side vil også snart bli støpt.

Skanska Stålfabrikken som leverte og monterte stålbjelkene har bare litt flikkmaling igjen.
Plana er at bua skal stå ferdig i uke 43, og det er ingen grunn til at det ikke skal holde.

Sigmund

Robert fra Stjern Stål monterer boltegrupper på Skaudalsbrua (Lars Petter)
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Stjern Betong

Torbjørn og Terje på Skomakerfjellet (Rune R.)

På Stjern Betong har vi hatt en aktiv sommer, med både betongkjøring, elementproduksjon og andre jobber.
Vi har blant annet sandblåst det gamle fyrhuset på Monstad, dette for og fjerne gammel puss og maling. Effektiv

måte og fjerne maling på murhus.
Har vært på Skomakerfjellet i Roan og gyset 20 jordingshuller for de 4 siste vindmøller som skal opp der.

Ellers så har vi regnet på noen jobber på kabelkanal produksjon, og venter i spenning på svar på disse.
Vi klæmme på, og ønske dokk en fin høst.

Rune.

Vindmøllefundament, vi jobber sammen med Syltern (Rune R.)
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Terje blander gysemasse (Rune R.)

Fjerning av gammel puss og maling på fyrhuset på Monstad (Rune R.)
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Stjern Bygg AS

Da har vi straks lagt bak oss nok en sommer, den kom seint men noen dager ble det.

Aktiviteten både i Bygger’n butikken og i produksjon av pre-cut og takstoler har vært
på et veldig bra nivå de siste månedene, og omsetningen i år ligger så langt foran fjoråret.

Og slik det ser ut nå med bra byggeaktivitet i rundt oss, så ser jeg ingen grunn til at vi ikke
skal få nok henge fingrene i de nærmeste ukene. Selv om vi som sagt så mange ganger tidligere stadige trenger påfyll

for å holde hjulene i gang.

Fosen-Hytta har også bidratt godt igjennom sommeren, og har fortsatt flere leveranser på
gang utover høsten. Jevnt bra aktivitet gjennom hele året vil høyst sannsynlig føre til at
Fosen-Hytta kommer til å notere ny årsbeste både i antall solgte enheter og omsetning.

I Bygger’n butikken «strever» vi fortsatt med vårt nye «driftssystem», og kan vel ikke
si at vi så langt har effektivisert driften veldig mye. Men vi ser hele tiden små fremskritt,

og har ikke tenkt å gi oss før alle elementer er på plass og alle brukerne kan sine oppgaver.

Bort sett i fra at vi må ha fokus på disse oppgavene, fortsetter sesongen i Bygger’n butikken med de tradisjonelle
kampanjene utover høsten. Så her gjelder det å følge med både i postkassen og på nett, for de som måtte ha små

eller store prosjekter på gang. Og for dere som
allerede er så heldige at dere er medlemmer av «Bygger’n Klubben» vil dere som alltid få de beste tilbudene først.

Vi satser da på at årets sesong varer helt til nissen banker på døra, og vil gjøre vårt beste for å bidra slik at alle
prosjekter både små og store blir ferdig til da.

Vil til slutt ønske alle kunder og ansatte en riktig fin høst.

Åfjord 17.09.15
Joar Harsvik
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Stjern Stål
Stjern Stål kan se tilbake på en hektisk sommer med masse arbeid og god innsats blant de ansatte.

Vi har den siste tiden blant annet drevet med produksjon av trapper og rekkverk til Åsly Skole,
produksjon/montering av vindkryss til Bygdaboksen,

produksjon/montering av søyler å bjelker til Årnesgården, montering av boltegrupper til rekkverk på Skaudalsbrua
samt en del andre småprosjekter.

På blikkenslagerverksted har det også vært godt med arbeidsoppdrag.
Tiden fremmover skal vi fortsette med trapper og rekkverk til Åsly Skole, montere rekkverk på Skaudalsbrua,

montere stål på Årnesgården.
Ønsker med dette alle i fin høst.

-Lars Petter

Monica og Robert monterer glassrekkverk (Lars Petter)

Ferdig resultat! (Lars Petter)
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Vindkryss Bygdaboksen montert av Stjern Stål (Lars Petter)

Daglig leder

Om tidligsommeren var litt rufsete så har vi de siste månedene hatt veldig fine driftsforhold. Det er lov å håpe at de
fine forholdene vedvarer.

Sysselsettingsmessig har vi god aktivitet ut året, -og aktivitet som strekker seg langt ut i 2016. Blant annet skal vi i
gang med omsorgsleiligheter her i Åfjord (Helsesenteret) i løpet av oktober. Dette er en jobb som varer ut 2016.

Vi er også i oppstartsfasen med et leilighetsprosjekt (betongdelen) i Hommelvik. Ellers er det spennende å følge med
hva som skjer på Ørlandet og eventuell vindkraftutbygging. Alle firmaene har så langt i år hatt full sysselsetting og

ser relativt lyst på fremtiden. Dette til tros for mørke skyer skapt av lav oljepris.

Viser forøvrig til omtale av 2 nyansatte ingeniører i avisa. Vi har en fin mix av unge og mange med lang fartstid.

Vil takke alle for innsats så langt i år og håper på god drift fremover.

–Helge


