
 

Hei Mosvik, 

Stjern Entreprenør AS håper alle har hatt en riktig fin påske.  

MASSIVTRE-montasjen ble ferdigstilt rett før påske, så byggets bærekonstruksjon er ferdig. Taktekkerne har 

også stått på før påske og tekket ferdig det meste av taket hvor kun gesims på øvre del står igjen.  

Arbeidet på ytterveggene utenpå massivtreet har også gått stadig fremover hvor vindsperren er på plass og 

klemt rundt byggets første del. Arbeidet omkring dette vil holde på til hele bygget er dekket til, slik at tett 

bygg kan oppnås og uttørking av massivtreet kan settes i gang. Utenpå klemlektene, skal det lektes ut 

ytterligere, før ytterkledningen blir montert rundt bygget. Dette vil på samme vis starte i nedre del og 

bevege seg oppover til byggets andre del. I ukene framover vil det bli montert vinduer, samtidig som 

aktiviteten innvendig trappes opp mer og mer.  

Elektrikere, rørleggere, ventilasjonsarbeidere og snekkere vil derfor ha mye å gjøre framover, både 

innvendig og utvendig. Innvendig har foregått en del støpe-arbeider i kjeller, hvor dette er nesten 

ferdigstilt. Dette vil også foregå i første og andre etasje, hvor det per dags dato legges et isolasjonslag før 

det støpes oppå dette.     

Grave og grunnarbeider innvendig i bygget er så å si ferdige, så her har aktiviteten blitt mindre. Denne vil 

derimot trappes opp igjen, når uteområdet skal bearbeides og gjøres klart i løpet av sommeren.   

Som nevnt i siste infoskriv, vil byggeplassens utforming vedvare slik som den er fram mot byggeperiodens 

slutt. Dette for å hindre at uvedkommende ikke skal komme innenfor byggegjerde og for at vi i Stjern har 

bedre kontroll på byggeplassen. Vi oppfordrer igjen alle til å være forsiktig i nærheten av byggeplassen og 

holde seg utenfor byggeplassens gjerder.  

Vi gleder oss til varme og produktive dager, nå som solen vil vise seg litt mer framover. Vi snakkes i mai.  

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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