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Les mer om
disse sakene:

Vitenfabrikkens nye areal • Nye prosjekter til salgs: Gravann, Novkroken, Viste  
og Sørbøhagane • En av oss: Driftige Roy • Kundeportrettet: Sven Kvia

Vitenfabrikken

Solaveien 10 har vært Sandnes sitt store altmuligrom.  
Nå blir det Vitenfabrikk for alle pengene.
Side 2-5
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Leder:

Suksess, 
en ferskvare

Etter fem måneder som daglig leder har jeg skrevet min første  
leder i Sagbladet.  Disse månedene har vært hektiske og 
spennende. Det har vært nye ting å sette seg inn og en helt ny 
hverdag som 100 prosent Sagen og null prosent Oilers. Det siste 
stemmer ikke helt, for vi er nemlig stolt sponsor av Oilers og har 
fått egen losje i DNB arena. Dette kan dere lese mer om senere  
i denne utgaven av magasinet.

Et godt rykte, en god historie
I løpet av de siste månedene har jeg snakket med flere samar-
beidspartnere og kunder enn det jeg er vant med fra tidligere. 
Dette ser jeg som en viktig oppgave. Vi handler av de vi kjenner, 
og da må vi også bli kjent. Når jeg har snakket med folk,  er det 
en ting som slår meg – Sagen har et godt rykte. Dette kommer av 
den gode jobben alle i Sagen har gjort opp gjennom årene. Sagen 
har en stolt og god historie. Vi  som jobber her nå er ansvarlige 
for å bringe den videre – med fortiden som rettesnor og framtiden 
som målestokk.  Suksess og et godt rykte er derimot ferskvare. 
En må gjøre den gode jobben hver dag. Det betyr å levere kvalitet 
til rett tid og rett pris, samt å behandle kunder, leverandører og 
kollegaer godt.

Hardt konkurranse krever posisjonering 
Vi ser at det er mange firmaer som sliter i vår region, også i vår 
bransje. Dette betyr at det er stadig hardere konkurranse for å få 
nye jobber. Det er mange jobber, men også mange som vil ha 
jobb. Hardere konkurranse krever litt mer av hver enkelt. Vi må 
yte det lille ekstra i hele verdikjeden i bedriften. Dette betyr at 
vi har fokus på å jobbe smartere, samarbeide bedre og å gjøre 
hverandre gode. Får vi til dette samspillet skal vi klare å beholde 
og videreutvikle vår posisjon i markedet også i framtiden.

Vi drar lasset sammen
Vi har alle sammen et ansvar for at vi lykkes også i framtiden.  
Det er ikke noe vi kan gjøre en og en. Vi må brette opp ermene og 
stå sammen i den spennende og utfordrende tiden vi går i møte.
 
Snorre Hallem, daglig leder

Prosjektene våre: Vitenfabrikken

Et stort løft
- Det er Sandnes kommune som nå eier bygget. Bakgrun-
nen for kjøpet var at kommunen ønsker å bruke det til drift 
av museum og vitensenter, forteller Sven Gundersen.  
Han er teknisk leder på Vitenfabrikken, og den som følger 
den store ombyggingen med argusøyne. Gundersen oser 
av pågangsmot og engasjement når Sagbladet snakker 
med ham.
- Dette har vi gledet oss til lenge, og nå skjer det. Bygge- 
trinn to innebærer at vi river rent i fire etasjer. I øverste 
etasje skal vi ha et matematikkloft, eller «matteloft» som 
vi vil kalle det. I andre etasje vil brorparten bli brukt til 

utstillinger med hovedvekt på byhistorie. I tredje etasje 
blir det arealer til vandreutstillinger, bibliotek, laboratorier 
og noe administrasjon.  I første etasje skal vi ha inntak 
av museumsgjenstander pluss verksted der vi skal bygge 
utstillingene. 

Omfattende og krevende 
Også underetasjen står på ombyggingsprogrammet,  
og det er ikke hvilken som helst kjeller vi snakker om. 
- Her bygger Byggmester Sagen et arkiv- og dokument- 
senter som blant annet skal tilfredsstille kravene i 
Arkivloven. Det betyr for eksempel at det ikke skal 

Solaveien 10 har vært Sandnes sitt store altmuligrom. 
Nå blir det Vitenfabrikk for alle pengene.

2300 mer kvadratmeter 
med kunnskap og moro
Vi kan trygt slå fast at det store bygget allerede har 
huset mye gammel moro. Mellom disse veggene har 
Sandnes-buen vist evne til å tenke nytt, enten det var 
produksjon av sykler eller etablering av Norges største 
kjøpesenter – som rett og slett het Huset Vårt.  Bakteppet 
for Vitensenterets aktiviteter i bygget kunne med andre 
ord ikke vært bedre.

Sven Gundersen og Jan Kristian Riisa
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FAKTA
Type bygg: Museum og vitensenter
Byggested: Sandnes
Bruttoarealer: 2 500 m2

Ferdigstillelse: Oktober 2016
Status: Tidlig i prosjektet
Kostnadsramme: 32 500 000
Prosjektleder: Snorre Hallem

“Jeg må berømme Sagen, folkene er 
opptatt av å levere kvalitet samtidig 
som de er veldig løsningsorienterte”, 
fremhever Sven Gundersen.

brukes vann som slukkemiddel om det skulle oppstå 
brann i lokalene, forteller Sven Gundersen. – Det blir noen 
kilometer med arkivhyller, så også dette er en omfattende 
og krevende oppgave.

Byggmester Sagen har også ansvaret for den utvendige 
fasaderehabiliteringen av bygget. Totalkostnadene for 
hele rehabiliteringen er i overkant av 50 millioner kroner.
- Jobben er planlagt å ta 18 måneder. Vi startet i juni,  
så arbeidet skal pågå fram mot årsskiftet 2016/2017. 

Tekniske utfordringer
Det er en krevende jobb å bygge om et slikt anlegg.
- Bygningen har rommet så mange ulike formål, samtidig 
har ulike tidsperioder hatt sine løsninger. Her finnes lag på 
lag med gamle fliser og belegg, strømopplegget er bygget 
ut gjennom mange perioder med varierende kvalitet og det 
er mange nivåforskjeller som til slutt skal henge sammen. 
Det har vært et mål at de besøkende skal oppleve at bygget 
representerer en opplevelsesmessig helhet. Her har arki-
tekten hatt en stor utfordring, men også Byggmester Sagen 
bidrar med sitt. Jeg må berømme Sagen, folkene er opptatt 

av å levere kvalitet samtidig som de er veldig løsnings- 
orienterte, fremhever Sven Gundersen.

Det følger også enkelte HMS-utfordringer med rivnings- 
arbeidet. - Det viste seg at det lå igjen kvikksølv etter et 
tannlegekontor som holdt til i bygget. Dermed måtte vi  
opprette et spesielt regime for å sanere dette, kvikksølv er  
jo ekstremt giftig.

Norges største
Når anlegget er ferdig skal det igjen ta en posisjon som 

Norges største. Denne gang er det ikke kjøpesenter som står 
på programmet, men som en del av Jærmuseet vil oppimot 
150.000 besøkende årlig sørge for at museums- og viten-
senteret blir landets største målt etter besøkstall.
- Av dette har selve Vitensenteret rundt 70.000 besøkende  
i året. Det er omtrent like mange som innbyggere i Sandnes, 
så det er et tall vi er virkelig stolte av, sier teknisk leder 
Sven Gundersen. – Jeg gleder meg, både til arbeidet vi  
har foran oss og til bygget står ferdig. Jeg er sikker på at 
resultatet blir veldig bra!

Nirut Saenthong Sven Gundersen Jan Kristian Riisa Terje Larsen og Nirut Saenthong
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Jovisst, han er fra Mo I Rana. Men under militærtjenesten var 
han plassert på Sola, og fikk smake på vår flotte fylke. Så da nær 
familie flyttet nedover, var han ikke i tvil. Han gjorde Rogalending 
av seg i 2001. 
- Mens regionen jeg la bak meg var utsatt for svingninger og  
usikkerhet i arbeidsmarkedet, har Stavanger-regionen derimot  
gitt meg det motsatte. Det har vært godt og trygt, slår han fast.
Han gjorde inntog i Sagen i 2008 og så seg ikke tilbake.

Solid stamme
- Her er ingenting å klage på. Vi har en vanvittig solid stamme, 
med bra og hyggelige folk, en ledelse som bryr seg. Jeg kom-
mer aldri til å glemme tidligere direktør Jostein Skjæveland i et 
byggemøte der alle fagene kranglet og alt hadde gått i stå. Da 
Jostein skulle prate, sa han rolig hva han ønsket seg. Alle ble helt 
rolige – og slik ble det. For en pondus. Han var en trygg direktør. 

Og nå har du fått ny sjef!
- Jeg kjenner ikke Snorre så godt, men har fått et veldig godt 
inntrykk av ham – så det skal nok gå bra.

En aktiv mann
I Roys verden er fritiden til for å brukes. Vi snakker om en familie-
mann med mange jern i ilden, en som har drevet med skogsdrift 
siden han var stor nok til å løfte en motorsag, en som interesserer 
seg for alt mulig – fra hagearbeid og møbelsnekring til gitarspil-
ling og påbygging av eget hus. Han er støttekontakt, trenings-
kontakt og engasjerer seg i frivillig arbeid – blant annet i kirken. 
Han liker seg godt ute i naturen og driver både med jakt, fiske og 
dykking. Å hente mat fra naturen til eget bord er stas. Nylig spiste 
han due for første gang og ble mektig imponert.
- Det smakte fantastisk og var helt på høyde med rypemiddag, 
slår han fast. 

Skaperglede
Roy liker å lære seg mest mulig, derfor setter han også pris på 
variert arbeid i hverdagen. For øyeblikket er han på rehabilite-
ringsjobb der et helt boligbyggelag blant annet skal etterisoleres. 
Han trives godt i tømreryrket.
- Det jeg setter mest pris på med denne jobben er skapergleden, 
det å prestere. Å se resultatet etterpå, er belønning i seg selv.  
Det er så håndgripelig det vi driver med, sier han. 

For Roy Værnes gir hvert eneste sekund en mulighet for noe  
å henge fingrene i. Ikke rart at livet aldri blir kjedelig.

“Hvert sekund
kan brukes til noe”

En av
oss

Navn: Roy Værnes
Alder: 34
Stilling: Tømrer
Sivilstatus: Gift, datter på to år. Pluss mastiffen Ben, 6 år.
Ble en av oss: Januar 2008 
Jobber med nå: Valldal borettslag
Fritiden: Familien, frivillig arbeid, jakt og fiske og dykking.
Leser: Gravrøys av Johan Theorin (veldig bra bok), ellers glad i biografier.
Ser: Akkurat nå ser jeg House of Cards, som jeg synes er steinbra. 
Hører: Jeg liker alle sjangre, ja til og med litt dubstep kan jeg høre på. Ellers glad i blues.  
Fikk med meg Mark Knoflers konsert, som var vanvittig bra.

Tekst: Øystein Bjørheim 
Foto: Monica Larsen

Det er mange fall-
gruver for den som 
ikke kan faget sitt.

- Det er ikke alltid like lett å komme til 
bunns i hva som egentlig skjedde da en 
byggefeil oppsto. Ofte merkes skaden først 
flere år etter at jobben ble gjort. Da er det 
ikke så lett for oss som skal vurdere om 
dette skal dekkes av forsikringen, sier Roar 
Thime. Han er teknisk inspektør i If, og har 
lang erfaring i å vurdere skader som  
kommer som følge av byggefeil.
- Det hender selvsagt at kunden ikke vil  
innrømme at han har gjort arbeidet selv, 
men vi må opptre ryddig og velger som 
regel å stole på folk. Det hender også at 
kunden nylig har kjøpt huset og ikke sitter 
på informasjon om hvem som i sin tid  
utførte arbeidet, tilføyer Thime.

Vannskader en gjenganger
Forsikringsselskapenes statistikker viser at 
det det ofte oppstår skader på grunn av  
tæring og vannlekkasjer fra 30-40 år gamle 
vannrør. 
- I slike tilfeller dekker ikke forsikrings- 
selskapet oppgraderinger, for eksempel til 
moderne og sikrere rør-i-rør systemer. Det 
hender likevel at kunden selv velger å ta 
merkostnaden, siden gulv og vegger likevel 
er åpnet for å utbedre skadene. Her kan  
utførende håndverkere veilede, og kunden 

får ofte mye oppgradering for pengene 
siden mye av det grunnleggende arbeidet 
likevel er gjort, opplyser Roar Thime. Han 
sier at det også hender at fagfolk gjør feil.
- Det gjelder særlig våtrom, der ser vi at det 
ofte slurves med tetningsløsningen der  
sluket fores opp på grunn av byggehøyden 
til påstøp og fliser. Dette holder gjerne tett 
til å begynne med, men etter hvert som 
såperester, hår og liknende tetter til avløpet 
stiger vannstanden med vanninntrenging i 
gulvkonstruksjonen som resultat.

Råteskader 
Forsikringsselskapenes erfaringer forteller 
at vann i ulike former er en gjenganger også 
ved andre typer skader.
- Mange nyere hus er komplekse konstruk-
sjoner. Det hender ikke sjelden at arkitekt-
feil fører til råteskader. Det skyldes ikke 
nødvendigvis bare direkte vanninntrenging, 
kondensdannelse er en stor utfordring i 
mange nyere bygg.  Det hender for eksem-
pel at utvendig kledning mangler lufting, og 
da kommer etter hvert råteskadene. Vann 
samler seg opp på innsiden, og kledningen 
råtner innenfra. Det sier seg egentlig selv at 
mange moderne hus krever solide fagkunn-
skaper hos dem som skal bygge dem, dette 
er ikke noe for amatører, sier den tekniske 
konsulenten som selv har lang erfaring fra 
byggebransjen.

Kondensskader
Heller ikke eldre hus er sikret mot kondens- 
skader. Ofte oppstår skadene fordi rom som 
opprinnelig ikke var beregnet på det innre-

des som oppholdsrom.
- Mange gamle kjellere fungerte bra så  
lenge murveggene ble stående utildekkede 
og fuktigheten fikk mulighet til å luftes bort. 
De siste tiårene har mange valgt å innrede 
slike rom, men dette krever virkelig at  
løsningen er godt gjennomtenkt. Dessverre 
har mange gjort nettopp slike jobber selv, 
uten å ha nødvendige kunnskaper om 
kondensdannelse og viktigheten av gode 
utluftingsløsninger, sier Roar Thime.

Fuktvandring 
I tillegg til kondens er fuktvandring fra  
grunnen en utfordring. 
- Nå er det kommet krav om radonduk,  
det vil si en gasstett duk som skal dekke 
hele grunnarealet og sørge for at gassen 
føres til utsiden av grunnmuren. Vi håper  
at radon-duk også vil hjelpe mot fukt- 
vandring fra grunnen, og dermed også 
kan forebygge framtidige fuktskader, sier 
Thime mens han advarer mot å gjøre arbeid 
selv eller bruke håndverkere som ikke kan 
dokumentere at de behersker det arbeidet 
de skal utføre. 

- Feil underveis i byggingen kan koste dyrt, 
og mange skader utvikles langsomt og  
synes ikke før det er gått flere år. Da er det 
for sent å angre, slår Roar Thime hos If  
forsikring fast. - Jeg anbefaler å bruke  
godkjente fagarbeidere som kan våtrom.

Tema: Bruk fagfolk

Ikke for amatører

Roar Thime
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TIL SALGS: GRAVANN

I disse dager legger vi ut for salg 
30 lekre leiligheter på Gravann i 
Sirdal. Leilighetene inngår i et fire-
etasjes leilighetsbygg og varierer 
fra 75 til 143 kvadratmeter og fra 
to til fem soverom. Bygget vil bli 
utstyrt med heis og i kjelleren blir 
det parkeringsanlegg og skiboder.  
I tillegg er det planlagt to gjeste-
leiligheter og et stort fellesrom. 

Kan det bli bedre?
Området ligger snørikt til og byr 
på et flott, kupert skiterreng. Det 
er kort avstand til skitrekk, med 
Tjørhomfjellet og Ålsheia som 
nærmeste naboer. Velforeningens 
egen tråkkemaskin kjører opp  
langrennsløyper og tråkker kjekk 
akebakke for ungene.

Fakta: 
Boligtype: Ferieleiligheter 
Soverom: 2-5
Byggeår: 2016-2017
Pris: Fra 1 990 000,-
Størrelse: Fra 75 m2

Kontakt: Jone Skjæveland 
93013161

Novkroken er en svært innholdsrikt 
og funksjonell enebolig tilpasset 
de fleste familiestørrelser. Her er 
boltreplass for både mine, dine 
og våre barn. Boligen er praktisk 
inndelt. Store vindusflater bygger 
opp under en allerede stor og god 
romfølelse. Boligen er satt opp 
med fire soverom – med mulighet  
for et ekstra. Det er også en utleie-
seksjon på hele 60 kvadratmeter, 
som enkelt kan leies ut til for 
eksempel studenter ved UIS. 
To flotte bad og gjestetoalett 
hører med, pluss kjeller/tv-stue 
og vaskerom. Beliggenheten er 
veldig sentral. Utfarten til Forus og 
Stavanger er kun sju minutter med 
bil. Utsikten er fantastisk og du 
får med deg hele landskapet der 
Hafrsfjord åpner seg mot storhavet. 
Boligen er energieffektiv – og 
svært nær passivhus-standard 
(bedre enn Tek10-utførelse). 
Novkrokene har en ypperlig 
beliggenhet - rolig og tilbaketruk-
ket på Grannes ved Hafrsfjord. 
Området er barnevennlig med 
lekeplasser, fotballbane, grøntom-
råder og det “landlige” særpreget 
nær ved. Offentlig kollektivtrans-
port, sykkelsti, tursti og bade-
muligheter like i nærheten. Flere 
gode sport- og fritidstilbud for både 
store og små er raskt tilgjengelig 
i nærområdet med blant annet 
fotball, ishockey, håndball,  
svømming, turn og treningssenter. 
Det er kort vei til Møllebukta med 
sin populære sandstrand samt 
promenaden langs sjøen. Like fin 
uansett årstid. Sørmarka med sitt 
godt utbygde og familievennlige 
tur-veinett ligger rett ved.
 
Fakta: 
Boligtype: Enebolig med  
utleieleilighet 
Soverom: 4+(1)
Byggeår: 2015 
Pris: 8 490 000 
Størrelse: BTA: 275 m² 
Kontakt: Noah Andersen-David  
tlf. 400 02 333 / 450 64 497

Klar for et behagelig liv på fjellet?
Lekre leiligheter i Sirdal med utsikt  
for salg nå!

Grannes – Lekker nyoppført enebolig 
med moderne planløsning og høy 
standard. Utleiemulighet og sjøutsikt.

TIL SALGS: NOVKROKEN
Området ligger snørikt til og byr på et flott, kupert skiterreng. Snakk om innholdsrik bolig – og for en utsikt mot Hafrsfjord!

8 9

Flott utsikt fra terrasse mot Hafrsfjord
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TIL SALGS: VISTE TIL SALGS: SØRBØHAGANE

Her får du Vistestranden på kjøpet. 
Det skal godt gjøres å komme 
nærmere sjøen enn dette. Dette 
er et funkishus med meget høy 
standard. Boligen er tegnet av 
Kraftverk, godt gjennomtenkt, med 
gode planløsninger som utnytter 
hver kvadratmeter. De er romslige 
og med mye glass som slipper 
dagslyset inn. I dette frodige 
kystlandskapet er du tett på na-
turelementene og turmulighetene 
er mange, du kan for eksempel 
gå turstier både vestover mot 
Vistnes og sørover mot Endrestø 
og Kvernevik. Ønsker du en god 
joggetur, ligger Hålandsvatnet 
bare en kilometer unna hvis du går 
gjennom Viste Hageby.

Fakta: 
Boligtype: Enebolig 
Soverom: 4+
Byggeår: 2015
Pris: 10 500 000
Størrelse: P-ROM/BRA: 207/227
Kontakt: Cecilie Grimsrud, DNB,
95 89 32 90

Dette er generasjonsboliger med 
to etasjer og tre soverom – med 
mulighet for fire. Størrelsen er 
BRA163 kvadratmeter. 

Godt plassert vis a vis Stokke-
landsvannet vil du ha kort utfart 
til både joggeløyper og flotte tur 
– og rekreasjonsområder. Turen 
er også kort til Sandvedparken, 
Rogaland Arborét og til Melsheia. 
Har du ærender i Sandnes sen-
trum, er turen tre kilometer kort. 
Togstoppet på Ganddal ligger der 
turstien gjennom Sandvedparken 
starter. Herfra reiser du både ef-
fektivt og miljøvennlig nordover 
mot Sandnes sentrum, Forus og 
Stavanger, eller sørover mot Bryne 
og resten av Jæren. Det er kort vei 
til skoler, barnehage, butikk, idrett-
sanlegg og øvrige servicetilbud. 

Fakta: 
Boligtype: Enebolig i rekke
Soverom: 3+(1)
Byggeår: 2015 
Pris: 5 200 000 
Størrelse: BRA 163
Kontakt: Cecilie Grimsrud, DNB, 
95 89 32 90

Kombinasjonen landlig, men sentralt er noe stadig flere boligkjøpere etterspør.  
Byggmester Sagen har prosjektert to flotte eneboliger på Viste, hvorav den ene allerede er solgt.

Sørbø på Ganddal vokser seg fram som et av distriktets mest spennende boligområder,  
med et trygt, godt og variert bomiljø for alle generasjoner. 

Unik perle på Viste: 
Landlig, men sentralt
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TIL SALGS: VISTE

Her får du Vistestranden på kjøpet. 
Det skal godt gjøres å komme 
nærmere sjøen enn dette. Her 
er det duket for morgenbad året 
rundt, svalestup, strandliv, bølgesk-
vulp og solnedgang. Dette er funk-
ishus med meget høy standard. 
Boligene, tegnet av Kraftwerk, er 
godt tenkt, med gode planløs-
ninger som utnytter hver kvadrat-
meter. De er romslige og med mye 
glass som slipper dagslyset inn. 
I dette frodige kystlandskapet er 
du tett på naturelementene og tur-
mulighetene er mange; du kan for 
eksempel gå turstier både vestover 
mot Vistnes og sørover mot En-
drestø og Kvernevik. Ønsker du en 
god joggetur, ligger Hålandsvatnet 
bare en kilometer unna hvis du går 
gjennom Viste Hageby.

Fakta: 
Boligtype: Enebolig 
Soverom :
Byggeår: 2014 
Pris:  
Størrelse:  
Kontakt: 

Kombinasjonen landlig, men sentralt er noe stadig flere boligkjøpere etterspør. Byggmester Sagen 
har prosjektert to flotte eneboliger på Viste, hvorav den ene allerede er solgt.

Fasjonabel enebolig til salgs 
et steinkast fra stranden

3 Innholdsrike familieboliger 
i attraktivt strøk - To allerede solgt
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Norges største på Opel og Hyundai. Sven Kvia begynte med  
sistnevnte i 2012 og er nå eneforhandler i dette området.   

Store på næring 
Opel- og Hyundai-forhandleren Sven Kvia er store på næring. 
Samarbeidet med Sagen begynte i 2008, og det har blitt levert 
20 biler. - Vi er svært glade for dette samarbeidet. Sagen assosi-
eres med kvalitet og blir et slags fyrtårn for oss, som vi gledelig 
bruker som referanse. De er en tvers gjennom ryddig forretnings-
partner å forholde seg til, sier salgssjefen.

God fart på bilsalget
- Vi merker ikke noe brems i markedet, tvert imot. Vi 
skal selge like mange biler som i 2014 – som var all time 
high, sier Ken-Arvid Risa med største selvfølgelighet. 

Risa er salgssjef på Mariero. Han har vært med siden oppstarten 
av avdelingen i 1998, og han har kjent både på hestekrefter  
og markedskrefter. La det likevel være sagt: Sven Kvia er en  
suksesshistorie uten like. Bedriften har siden starten i 1922  
opplevd både oppturer og nedturer, men kan skilte med en 
robusthet og stayer-evne til å ta av hatten for. Bedriften er i dag 

Driftssikkerhet og lave kostnader
- Vi er opptatt av komfort og driftssikre biler, med lave service-
kostnader. Derfor har vi valgt å kjøpe Opel Vivaro. Denne bilen 
passer perfekt til vår type arbeid, slår Markeds og utviklings-sjef 
Jone Skjæveland i Byggmester Sagen fast. 
- De har utvilsomt gjort et godt valg, sier Ken-Arvid Risa. Vivaro 
er jo håndverkerbil nummer en` og ble nylig kåret til årets varebil 
i Europa.
 
 Å lykkes 
- For å lykkes i bedriftsmarkedet er det først og fremst avgjørende 
at brukeren er fornøyd. Leveringssikkerhet, kvalitet på produkt, 
og konkurransedyktige priser er også helt sentrale faktorer, sier 
Ken-Arvid Risa. - I tillegg bør man være JA-orientert og kunne 
snu seg fort rundt.   

I fjor solgte Sven Kvia Stavanger (avdelingen på Mariero) 500 
biler. - Det har vi målsatt oss å gjøre også i år. Vi ligger godt an til 
å klare den målsettingen, slår salgssjefen fast. 

SVEN 
KVIA

Leverandørportrettet
Firma Sven Kvia AS ble stiftet i 1922 av firmaets grunnlegger Sven Kvia senior.   
Fra 1929 begynte firmaet å importere Opel og har siden 1930 hatt kontrakt 
med General Motors (nå Opel Norge AS) om salg av dette merket. Sven Kvia er 
representert i Stavanger, Sandnes og Flekkefjord. Alle tre har agentur på Opel 
og Hyundai. Firmaet har i dag bygget seg opp til å være et av distriktets ledende 
innenfor bilbransjen og har totalt cirka 90 ansatte.

Tekst: Øystein Bjørheim 
Foto: Monica Larsen
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Stolt sponsor av Familiedag i Kongeparken

Vi sponser Sola gutter 13!

Sosialt

Torsdag 17. september braket det løs igjen. Første  
kamp endte med en målfest der Oilers knuste Sparta 
med 10-2. 

Sagen har i år egen losje til glede for ansatte og samarbeids-
partnere. Her serveres god mat og drikke, mens Oilers står for 
spenning og underholdning. Godfølelsen skaper vi sammen. 
Vi gleder oss til mange kamper i DnB Arena!

Alltid stas i Kongeparken

Lørdag 13. juni rigget vi for familiefest. Tradisjonen tro  
dro Sagen med seg ansatte med familier til Kongeparken.  
- Dette er viktig for oss og en måte å vise at vi setter pris  
på våre ansatte. Våre ansatte bruker mye tid på jobb,  
derfor er det kjekt også å gi noe tilbake til familiene.  
Kongeparken er blitt en tradisjon og har blitt en slager,  
sier daglig leder Snorre Hallem.

- Stavanger Oilers står for kvalitet og en positiv vinner- 
kultur som vi liker å assosiere oss med. Det handler videre  
om lagbygging, godt samarbeid og et enormt fokus på  
å gjøre de riktige tingene. Der kjenner vi oss igjen og vi  
motiveres av en slik mentalitet, sier marked- og utviklingssjef  
Jone Skjæveland.

Kristian Lunde, Lene Goa Haaland, Jone Skjæveland, Veslemøy Botnmark og Sander Farbrot
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www.sagen.no

Byggmester Sagen AS skal være den beste entreprenøren i regionen. 
Med mennesket i fokus.

Småsager

Tømrertreffet 4. november 2015
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Hundvåg svømmehall, Seaking Hangar

Nye prosjekter:
Kjølv Egelandshus UIS, E39 Hove-Sandved, Fylkesvei 44 Vaulen 
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Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 6, 4016 Stavanger

3 på prosjekt: 
Hvem:
Rebecca 
Jåsund(20)
Hva: Tømrer/
lærling
Hvorfor Bygg -
mester Sagen: 
Kjekke og gode 
kollegaer
Fartstid: Snart 
1/2 år
Fritid: Trening, tegning og venner

Byggmester Sagen gjentar fjorårets 
suksess og deltar også i år med 
stand på tømrertreffet i Orrehallen.
- Dette er en unik sjanse for oss til å 
treffe og vise oss fram for neste års 
lærlinger, sier opplæringsansvarlig 
Veslemøy Botnmark. Årets 
happening er en spørsmål-og svar 
oppgave – der premien er en signert 
Oilers drakt og losje for 3 personer. 
Dette blir kjekt!

Det er Byggmesternes Service og 
Opplæringskontor (BSOK) som 
arrangerer det årlige Tømrertreffet 
for alle VG2 elever på de seks 
videregående skolene i sørfylket. 
Totalt gjelder dette rundt 160 elever, 
som får komme på treff og få råd 
og vink om hvilke muligheter som 
ligger foran dem på karriereveien.

Hvem:
Rune Imsland (42)
Hva: Tømrer/bas
Hvorfor Bygg-
mester Sagen: 
Solid firma med 
god økonomi, 
variert arbeid og 
kjekke kollegaer.
Fartstid: 14 år 
Fritid: Er ofte på tur, med og uten hund.  
På sjøen med båt og fisker, eller på hytta, 
om ikke Sagen har tur.

Hvem:
Helge 
Henriksen (23)
Hva: Tømrer
Hvorfor Bygg-
mester Sagen: 
Kjekke kollegaer
Fartstid: 6 ½ år
Fritid: Kånå, 
katten, gitar, pc 
og venner.


