
 

Hei Mosvik, 

Da har finværet kommet og sommeren er på full fart framover. Det samme gjelder for bygget, som har fått 

montert på de første utvendige bordbekledninger. Arbeider på den utvendige fasaden vil fortsette 

fortløpende fram til all ytterkledning er montert. Samtidig med denne monteringen vil beslagene på taket 

og rundt vinduene og karnappene ferdigstilles.  

Innvendig i bygget er det fullt kjør med mye fag på plassen og mange arbeider som skjer fortløpende etter 

hverandre. Det planlegges fram i tid hver uke på repeterende møter, for at alle grensesnitt mellom fagene 

blir ivaretatt og at alt utstyr, rør og automatikk kommer på plass inn i bygget, før det lukkes av oss som 

snekkere. I nedre del av bygget som peker mot sør er så å si all gipsing ferdig og maleren har startet med 

sparkling av de første lagene her. Det pågår gipsing for fullt på andre del av bygget som er et plan høyere 

og peker mot vest. 

Tekniske fag arbeider mannsterkt med å komplettere skjult anlegg og rørføringer. 

Nå som bygget har fått montert på deler av det siste laget på fasaden kan man endelig få se hvordan 

bygget vil stå fram i realiteten. Stjern synes det blir et fint bygg som passer godt inn i resten av bebyggelsen 

rundt omkring i nærmeste nabolag og gleder seg til å komplettere fasaden, slik at man kan se helheten i 

det.  

Om noen uker starter ferieperioden, men vi gjør alle oppmerksomme på at det vil være aktivitet på 

byggeplassen gjennom hele sommeren. Aktiviteten blir av mindre grad, men det vil være folk på plassen i 

hverdagene til enhver tid.  

Stjern Entreprenør ønsker alle sammen i Mosvik en riktig fin sommer, så snakkes vi i august!     

 

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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