
 

Hei Mosvik, 

Da har vi kommet halvveis mai og i Stjern Entreprenør AS håper vi sola titter fram for fullt snart.   

Det har vært full aktivitet etter påske og alle vinduene har blitt montert. Bygget er derfor så å si nesten helt 

tett nå. Nå er avfuktere og tørkeovner satt på, for bygget skal kvitte seg med fukten innvendig og tørke 

godt ut. Mens dette foregår er det fullt trykk på det innvendige arbeidet, der rørlegger, elektriker og 

ventilasjon skal ferdigstille skjultanlegget i det allerede oppsatte bindingsverket. Etter at de tekniske fag har 

gjort seg ferdig med skjultanlegget, vil Stjern fortløpende lukke veggene innvendig og gjøre det klart for 

sparkler og maler til å bearbeide overflatene. Taket er tekket og det er kun noen utkraginger som gjenstår 

for taktekkere som vil ferdigstille dette fortløpende.  

Arbeidet på ytterveggene utenpå massivtreet har også stadig gått fremover og hele bygget er så å si nesten 

tildekket med vindsperre og klemlekter. Etter at dette ferdigstilles vil et lag begynne med utvendig 

ytterkledning. Sluttfasen på bygget kommer stadig nærmere nå og det vil derfor være mye aktivitet frem til 

ferdigstillelse.   

De siste støpe-arbeider vil foregå i uke 20 og 21 i del to av bygget. Så fort dette er ferdig vil denne delen 

følge opp med fullt trykk på innvendige arbeider ifm. rørlegger, elektriker, snekker og ventilasjon.   

Som nevnt gleder vi oss i Stjern til at våren og sommeren kommer for fullt og vi kan legge fra oss 

vinterbekledningen og regnjakken. Vi gleder oss også til å begynne med det siste laget på utsiden av 

bygget, slik at alle kan begynne å se hvordan bygget blir seende ut etter hvert.  

Uteområdet vil også begynne sånn smått etter at forholdene er lagt til rette for det.    

Det vil være en del transport av leveranser utover sommeren og vi vil be alle sjåfører om å kjøre forsiktige 

inn mot byggeplassen. Samtidig oppfordrer igjen alle til å være forsiktig i nærheten av byggeplassen og 

holde seg utenfor byggeplassens gjerder.  

Stjern ønsker alle i Mosvik allerede en riktig fin 17. mai feiring, og vi snakkes i Juni! 😊 

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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