
 

Hei Mosvik, 

Da har de første MASSIVTRE-elementene blitt montert som vegger og dekker i kjelleren og i ukene 

framover mot påske vil det gå fort. Da vil veggene i første og andre plan komme opp, sammen med 

etasjedekker og tak. Nå er det ikke lenge til bygget får den endelige utformingen den skal ha, hvor selve 

bærekonstruksjonen i massivtre vil bli kledd inn og få det estetiske utrykket sitt i månedene framover. I de 

neste ukene vil det derfor foregå mye heising av element og komme en del store leveranser med nye 

massivtre- og limtre-elementer til bygget.  

Det vil bli mer og mer aktivitet på byggeplassen, nå som hele bærekonstruksjonen snart er på plass. Både 

elektriker, rørlegger og ventilasjon, vil fylle på med mer folk i ukene framover, så det blir mye som skjer. 

Som noen av dere kanskje har lagt merke til, så er det ingen gjennomkjøring eller gangtrafikk tillatt foran 

kommunehuset som blir brukt som anleggskontor per dags dato. Her er det stengt med byggegjerde og det 

er omkjøring og mulighet til å gå på baksiden av kommunehuset. Det er forbudt å oppholde seg innenfor 

byggegjerde for alle som ikke har noe med byggeplassen å gjøre og vi ber om at alle respekterer dette. 

Området er stengt av for å hindre farlige situasjoner med myke og harde trafikanter.   

Det er fortsatt litt grunnarbeider som skjer, både på tomta til byggeplassen og i nærheten av den. Nå som 

det begynner å bli mer lyst igjen, så ønsker vi fortsatt at alle holder seg synlige med refleksvest og være 

forsiktig i nærheten av store anleggsmaskiner.  

Stjern Entreprenør AS ønsker alle en fin vinterferie for de som har det og noen strålende uker fram mot 

påske. Vi snakkes i mars.  

Kontaktinformasjon til byggeplassledelsen: 

Prosjektleder:   John Kåre Eggen  926 68 670 john.kare.eggen@stjern.no 

Anleggsleder:   Erik By   957 98 533 erik.by@stjern.no 
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