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Mange vannskader
Det har vært en våt og travel høst for skade- og forsikrings-
avdelingen i Byggmester Sagen. Avdelingen håndterer hele 
skadeprosessen, fra befaring til rehabilitering.
Side 6-7

Les mer om termografi, alle tiders tømrertreff på Orre og takheving på Byhaugen.
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Vi går inn 
for en god  
landing

Snøen har lagt seg, og vi går inn i en roligere tid fram mot julehøytiden.

Jeg fikk være med på lærlingetreff, arrangert av BSOK, i Orrehallen 
8. november. Dette viser at det blir rekruttert bra til tømrerfaget fremdeles, til 
tross for tidvise dommedagsoppslag i pressen, og det var en kjekk gjeng vi fikk 
møte på vår stand. Alle de største byggmesterne i distriktet var representert med 
ulike stands. Dette var et bra arrangement, men jeg vil rette et ønske til BSOK for 
kommende treff – Arrangementet kan godt bli litt mer tiltalende der en benytter 
finere og mer intime lokaler for å gjøre stas på de håpefulle som kommer på besøk.

Trivselsåret 2012 går mot slutten, og vi kan se tilbake på en rekke sosiale 
arrangementer som har vært godt besøkt. Arrangementene har variert fra 
«Topptur» til Dalsnuten, via Humorfest i januar, til guttetur til København. 
Det har vært et variert tilbud som har truffet godt hos alle ansatte. Det at 
trivselsåret går mot slutten gjør allikevel ikke at vi går et kjedelig 2013 i møte.  
Vi slår til med en storslått nyårsfest for alle ansatte med følge allerede i januar.

Resultatene går bare en vei – oppover. Dette er en svært gledelig utvikling 
som henger sammen med en solid innsats fra alle tømrere, lærlinger 
og administrasjonen i flere spennende prosjekter i år. En stor takk rettes til alle 
ansatte, og jeg aner konturene av at X-faktoren til Byggmester Sagen er tilbake!

Administrasjonen har jobbet svært godt med anbud i det siste. Vi har hatt is
i magen i et rart marked, og ventet på de gode jobbene for både byggherre 
og oss. Dette har resultert i at vi har signert en del store entrepriser, samtidig som 
det står en del store oppdrag på trappene som bare mangler den siste finish før 
signaturen er på plass. I skrivende stund er sågar noen store offentlige rammeavtaler 
ute, og vi krysser fingrene for at vi kan hale disse i land denne gangen også. 
Ordresituasjonen for 2013 ser derfor ut til å være god med tilstrekkelige marginer.

For å imøtekomme den gode etterspørselen etter våre tjenester trenger vi 
flere flinke folk på laget. Noen av dem «lager vi selv» av lærlingene, men 
jeg vil oppfordre alle til å hjelpe til med rekruttering av flinke folk til laget.

Avslutningsvis vil jeg ønske ansatte med familie, gode kunder 
og samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år!

Per Ween
Daglig leder
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Dette var første gang i Orre-hallen, og det ga virkelig mersmak 
skal vi tro Byggmestrenes service- og opplæringskontor (BSOK), 
som er arrangør for messen.

– Vi har allerede signalisert at vi ønsker å være her også i fremtiden, 
sier daglig leder Karl W. Sandvig i BSOK.

Læretid i sikte
Messens hovedpersoner var VG2-elever fra sju forskjellige skoler 
som skal ut i lære etter dette året. 

– Det er veldig viktig med et treffpunkt som dette slik at elevene 
kan få et innblikk i noen av valgmulighetene før de skal ut i arbeid. 

Vi har da også valgt å legge mye ressurser i konseptet. Elevene 
får kjent litt på bransjen, og vi legger opp til aktiviteter med litt 
hamring, saging, og konkurranser, sier Sandvig.

800 pølser
800 pølser og hundrevis av flasker med brus gikk ned på høykant. 
Det er viktig at arrangementet har en sosial og gøyal undertone, 
men litt alvor må også med. Elevene ble delt inn i grupper, som 
skulle svare på 40 spørsmål fra standene. Dermed ble deltakerne 
«tvunget» til å lære litt om de ulike bedriftene som var til stede. 
Sandvig er imponert over nivået.

– Her var det mange gode folk, og flere av gruppene svarte 100 
prosent riktig, slår han fast.

Stor suksess
21 bedrifter stilte mannskap. Halvparten var samarbeidsbedrifter til 
BSOK, mens den andre halvparten var opplæringsbedrifter, som 
Byggmester Sagen. 

Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen

Alle tiders tømrertreff 
I november gikk Tømrertreffet av 
stabelen for fjerde gang, denne gang på 
Orre. 240 elever tok turen, og fikk stiftet 
et nærmere bekjentskap med bransjen. 

FAKTA

HVA: Sammen med samarbeidspartnere 
og medlemsbedrifter gjennomførte BSOK et
vellykket tømretreff på Orre. 

HVEM: 240 VG2-elever som neste år skal ha 
arbeidspraksis + 21 bedrifter var til stede for 
å markedsføre seg mot fremtidens arbeidskraft.

VurDErING: Vellykket
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– Årets arrangement var veldig bra, og vi er godt fornøyde. 
Opplegget var godt gjennomført og vi fikk hilse på mange 
hyggelige ungdommer. Elevene vet i utgangspunktet lite om 
bedriftene på forhånd. Derfor er det veldig viktig med et treff 
som dette, sier Gry Skjæveland Winterstø i Byggmester Sagen. 

«Snakkis»
På standen til Byggmester Sagen fikk elevene anledning til 
å svare på spørsmål relatert t il bedriften og være med 
i trekningen av et Nexus lesebrett. 

– Dette har vi i Byggmester Sagen mer igjen for når vi skal forøke 
å nå ut til potensielle lærlinger. Vi ønsker å være den foretrukne 
opplæringsbedrift, sier Winterstø.
Det var en elev fra Gand videregående skole som trakk det 
lengste strået. I forbindelse med overleveringen av premien 
valgte Byggmester Sagen å møte opp på skolen, og det ble en 
hyggelig ”snakkis” den dagen. 

– I kjølvannet av dette ble vi invitert til å presentere oss for alle 
VG2-elevene ved skolen, sier Winterstø. 

Fornøyd arrangør
BSOK føler at de har truffet spikeren på hodet.

– Ja. Vi har evaluert og kan slå fast at vi er kjempefornøyde. 
Elevene fikk smake på bransjen. Blant annet fikk de et innblikk 
i materialbruk og på hvilke verktøy som blir brukt. Jærbladet kom 
for å lage reportasje, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger 
fra elever, bedrifter og de forskjellige
skolene. Vi har all grunn til å være fornøyde, sier Sandvik. 

– Siden dette er et Sagen-magasin må vi vel få lov til å si at 
Byggmester Sagen gjorde det svært bra og stilte med en stand 
som trakk folk, legger han til.

At bedriftene stiller med ansatte som har beslutningskraft, synes 
han er helt supert. For da kan de lage avtaler der og da.  

På rett spor
– Samarbeid mellom næring og skole er et svært viktig fokus-
område. Med Tømrertreffet har vi definitivt truffet noe som kan 
være et bidrag til et slikt fokusområde, og som gir et godt grunnlag 
å jobbe videre med. Det er alltid utfordrende å dra i gang noe 
nytt, men nå kommer folk og spør hvorfor de ikke er blitt invitert. 
Det er en indikasjon på at vi er på rett spor, slår Sandvik fast.

Fire på tømrertreff 
– Hva skal til for at du søker lærlingeplass 
hos Byggmester Sagen?

– Hva vet du om Byggmester Sagen?
– Hva ønsker du å jobb med?

Marius Hanasand:
– At det er mange 
engasjerte ansatte, 
og at du får en 
bra oppfølging.

– At de holder til 
i Hillevåg, og at de 
har over 100 ansatte.

– Jeg ønsker å jobbe 
med tømring. 

Stian Bru:
– Jeg har faktisk 
allerede søkt hos 
Byggmester Sagen 

– Jeg vet at de har 
113 ansatte, og at de 
holder til i Hillevåg.

– Jeg ønsker å jobbe 
med nybygg, restaurering 
og ombygging. 

Martine Hadland:
– At det viser seg å være 
en kjekk og spennende 
arbeidsplass, der jeg 
får truffet de ansatte 
og lært mye. 

– Stort firma i Hillevåg. 
– Nybygg, rehabilitering 
og tømrerarbeid. 

Sindre Lillebø: 
– Trivsel er viktigst. At jeg 
får jobbe sammen med 
kjekke folk som jeg trives 
med.

– Jeg vet ikke så veldig 
mye om Sagen, men har 
hørt mye positivt fra folk 
som har hatt 
utplassering der. 

– Jeg ønsker mest 
å jobbe med småbygg.

Ungdommer fra Bygg og anlegg VG2 ser ikke bort fra at de søker 
seg til Byggmester Sagen.
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Ved hjelp av termografering identifiserer byggtermografør Joel Hein Young 
svakheter i både nye og eldre bygninger.

Avdekker svakheter 
med termografering

– Ved hjelp av termokameraet kan jeg lett finne feil ved bygninger, 
som ikke er så lette å avdekke uten kameraet, forteller Joel Hein 
Young i Byggmester Sagen. Han var første mann i rogaland som 
ble sertifisert som byggtermografør av Det Norske Veritas (DNV), 
for halvannet år siden. Termografering er måling av forskjeller 
i strålevarme fra et objekt og kan avdekke manglende eller 
feil montert isolasjon, feil ved fukt- og vindsperre, i tillegg til 
feil eller svakheter i konstruksjon, overflater og bygningsdeler.

Luftlekkasjer
Mange norske bygg er mindre tette enn de burde være, 
og luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald
luft trekker inn i bygningen. Termografering viser tempe-
raturen på bygningens overflate, og byggtermograføren 
kan på denne måten se varmelekkasjer forårsaket av utettheter 
eller mangelfull isolasjon.

– For norske boligeiere kan det være mye penger å spare på 
å måle huset for luftlekkasjer, og utbedre disse, mener Young. 
uforholdsmessig høyt varmetap gjennom luftlekkasje vil føre 
til høye oppvarmingskostnader og et dårlig innemiljø. I tillegg 
kan disse forholdene føre til fukt og råte i bygninger over tid. 
Termografering vil enkelt kunne fortelle hvor en eventuell 
rehabilitering bør iverksettes.

Kvalitetskontroll
– Jeg kan ved hjelp av termografering sjekke om nye boliger er så 
tette som standarden foreskriver at de skal være før innflytting,
eller jeg kan sjekke for eksempel hvor trekken kommer inn 
i eldre bygninger, forklarer Joel Hein Young. Termografering kan 
også brukes som dokumentasjon og kvalitetskontroll etter at en 
jobb er ferdig. Young foretar da først en grundig termografering
av bygget før tømmermennene begynner med jobben sin, 
og avdekker hvor luftlekkasjene skjer. Etter at tettejobben er 
utført fotograferer han de samme punktene, for å sjekke at 
arbeidet er skikkelig utført og bygget er tett.

Dyrt utstyr
Vi er med Young ute på et oppdrag, for at han lettere skal 
kunne forklare og demonstrere hva termografi egentlig er. 
Byggmester Sagen har nylig byttet en rekke vinduer på en skole på 
Hommersåk, og nå skal byggtermograføren dokumentere at 
bygget er tett. 

– Her kan du se hvordan termografiet så ut ved dette vinduet 
før jobben startet, sier han og viser et bilde hvor det er mye 
blåfarge rundt vinduskarmen. Young tar et nytt bilde fra samme 
vinkel som sist, og i dag er fargene på bildet helt annerledes. 

– Her har vi gjort en god jobb, smiler han.

Skader ikke bygningen
Termograferingen gjøres med et termokamera som er sensitivt 
for infrarød stråling, og som omgjør strålene til temperaturer. 
Termokameraet koster 90.000 kroner, og det kreves egen 
utdanning for å lese av informasjonen bildene gir.

– En fordel med termografering er at den kan utføres på nye 
og eldre bygg uten å skade bygget som kontrolleres – vi slipper 
å begynne å rive ned vegger og liknende for å finne ut hvor 
luftlekkasjene kommer fra, forklarer Joel Hein Young. 

Tekst: Bente Henriksen Foto: Monica Larsen
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Skade- og forsikringsavdelingen er en travel avdeling med 
mange oppdrag året rundt. Spesielt i tider med mye nedbør har 
de ansatte mye å gjøre, og nylig fikk leder Jarle Abrahamsen 
meldt inn 11 skader allerede før klokka var 12 på formiddagen.

– Vi har veldig varierende dager, og vi vet aldri hva neste dag vil 
bringe. Men vi har noe å gjøre hele tiden, forteller Abrahamsen. 
Med seg på laget har han Jahn Viland, ronny Puntervold og 
Ørjan Vistnes som baser, i tillegg til 6 tømmermenn etter behov. 

Skadebegrensning
– Vi har rammeavtale med IF Skadeforsikring, som kontakter 
oss når kunder melder inn vannskader både utenifra og fra 
utette vannrør inne, forteller lederen av skade- og forsikrings-
avdelingen. Også privatpersoner søker hjelp hos Byggmester 
Sagen når uhellet er ute.

– Vår viktigste oppgave er skadebegrensning og gjenoppbygging 
etter vannskader. Vi tar oss av hele prosessen, fra befaring av
skade, v ia avdekking av årsak, omfang og kostnad, t il 
gjennomføring av selve rehabiliteringen, fortsetter Abrahamsen.

Avdekker årsaker
En av skade- og forsikringsavdelingens oppgaver er å avdekke 
årsaker til at en vannskade har skjedd, og ikke minst om skaden 
skal dekkes av forsikringsselskapet.

– Det hender at det er tvil om en skade skal dekkes, og om 
eventuelt hele skaden skal dekkes. Noen ganger oppstår 
også følgeskader, og vi finner ut hva som dekkes og hva den 
skadelidte må betale for selv, forklaer avdelingslederen. 
Avdelingen opplever skader både på gamle og på nye bygninger.

– I splitter nye hus er det ofte reklamasjonsjobber på feil som 
er gjort, og da gir vi utbygger en sjanse til å ordne opp. I eldre 
hus er ofte gamle rør og utette avløps- eller vannrør årsak til 
skader, fortsetter Jarle Abrahamsen.

Mye skader i kjellere 
Ifølge bas ronny Puntervold er teamet ofte ute på vannskader 
i kjellere.

– Skadene skyldes ofte dreneringsproblemer og tette sluker. Vi 
opplever også en del rørbrudd, forteller han. I tillegg kommer 
en del skader i kjellere som følge av vannlekkasjer på kjøkken, 
som ofte ligger i etasjen over.

– Vannskader på kjøkken kommer ofte i forbindelse med feil 
på oppvaskmaskiner og amerikanske kjøleskap. Vann renner
som kjent nedover, og ender opp som skader i kjellere, forklarer 
han. Folk fra skade- og forsikringsavdelingen skifter generelt 
mye himlinger, åpner etasjeskillere og legger mye parkett, 
kan Puntervold fortelle.

Sopp bak veggene
ronny Puntervold kan også berette om hyppige funn av sopp 
når de river tak eller vegger i forbindelse med vannskader.

– Vi ser sjelden sopp ved rørbrudd, fordi slike skader ofte blir 
oppdaget tidlig. Men ved dreneringsproblemer og fuktige 
kjellere, i tilfeller hvor vannskaden får utvikle seg over tid, 
ser vi nok sopp i halvparten av jobbene, sier han. Skade- og 
forsikringsavdelingen får rundt 350 rekvisisjoner i året, i tillegg 
til private henvendelser.

Skade- og forsikringsavdelingen hos Byggmester Sagen 
har travle dager. Avdelingens viktigste oppgave er 
skadebegrensning og gjenoppbygging ved vannskader.
Tekst: Bente Henriksen Foto: Monica Larsen

Skadebegrensning 
og gjenoppbygging



Søndag 25. november var de ansatte med familier 
invitert til det årlige juleverkstedet. Mange glade 
barn (og voksne) møtte opp, og det var stor aktivitet 
med diverse liming, maling og besøk avnisse. 
Dette ble avsluttet med god grøt og saft i kantinen.

Jule-
verksted

7

Leder Jarle Abrahamsen i skade- og forsikringsavdelingen briefer bas 
Jahn Viland.
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– Vi har løftet hele taket og bygd på en meter i høyden, så huset 
blir veldig forandret, forteller bas Kjetil Sedberg. Med store vinduer 
får huset en moderne fasade, i tillegg til at huset blir dobbelt så 
stort som før.

Tak over tak
Mens det gamle taket ble revet hadde Byggmester Sagen satt opp et 
stort telt over huset, slik at bygningen hele tiden har vært under tak.

– Etter at taket var revet la vi nytt golv og satte opp nye yttervegger.

Prosjektene våre: Takheving på Byhaugen

Løftet taket
- fikk nytt hus

Det eldre huset på Byhaugen er opprinnelig 
bygd i én etasje, men når Byggmester Sagen 
er ferdig med jobben vil eieren ha to 
etasjer å boltre seg på.

Tekst: Bente Henriksen Foto: Byggmester Sagen

På en måte blir taket likt som det var bare høyere, og med litt 
andre vinkler, fortsetter Sedberg.

Kjekk jobb
Ifølge basen har jobben på Byhaugen vært en kjempekjekk jobb 
å få lov til å gjøre, men uten de store utfordringene.

– Det har vært mye trearbeid og mye riving i det gamle, for å få 
inn ny bæring. Da måtte vi ned i første etasje, for å få ned alle 
bærepunktene, forklarer han.

- Så langt er jeg veldig fornøyd med resultatet, og gleder meg over 
utsikten som takløftet har gitt, sier huseier Erica Granberg. 
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En av
oss

Alder: 40 år
Bor: Hundvåg
Stilling: Driftssjef
Sivilstatus: Gift, to barn (på 15 og 13 år)
Ble en av oss: I 1992
Jobber med nå: Har akkurat ferdigstilt en del prosjekter. Ansvar for 
drift og personal. Har ansvar for diverse prosjekter for Statoil
Fritiden: Er mye på sjøen når været tillater det, skulle gjerne vært mer ute. 
Bor på en gammel gård som han har overtatt etter besteforeldrene, 
og har alltid et oppussingsprosjekt gående i heimen.

Som driftssjef i en stor bedrift som Byggmester Sagen 
opplever Bjarne Lunde travle dager med ansvar for 
personalet og den daglige driften, hovedansvar for 
diverse rammeavtaler og mange møter å forholde 
seg til.

– Det er mye folk å holde styr på, men det er en   
gjeng. Vi har en såkalt flat struktur her på huset, der 
alle ansatte er på samme nivå. Vi prøver å ha mest 
mulig likhet mellom folk, slår han fast.

Rund i kantene
Siden Bjarne Lunde begynte som læregutt og tok 
fagbrev i Byggmester Sagen i 1992, har han gått 
gradene og vært innom ulike roller i firmaet. Han 
har vært bas og formann, før han ble prosjektleder 
i 2004 og driftssjef i 2007.

– Jeg tror jeg er en rettferdig og litt streng sjef – men 
kan også være litt rund i kantene. Det er høyt under 
taket her i Sagen, forteller driftssjefen som røper at 
det har utviklet seg en egen humor på huset.

– Det skjer en del practical jokes – og jeg er nok ofte 
en av de som står bak pekene, ler Bjarne Lunde. Han 
trives godt på jobb, og trekker fram det gode miljøet 
som en av de viktigste grunnene.

Liker å leke
Når Lunde ikke er på jobb, liker han seg godt på sjøen. 
Selv har han en kjapp Ibiza 24, som han bruker rundt 
i ryfylkebassenget. Fiske er en av hobbyene hans.

– Jeg har mye fiskeredskaper – som jeg har planer om 
å få brukt mer, innrømmer han. Blant annet kjøpte 
han nylig en 20 meter lang ruse, som han ikke har 
fått prøvd ennå.

– Det som er spennende med å fiske, er at en vet 
aldri hva en får, forteller han, og legger til at han er 
en mann med mange jern i ilden.

– Jeg liker utfordringer, jeg liker å prøve nye ting, 
og jeg liker å leke, sier han. Nylig kom to enorme 
ballonger til å springe inni på sjøen i posten, bestilt 
fra Kina. De står på programmet å få prøvd, når det 
bare blir litt varmere i været igjen.

– Man er ikke voksen før man tør å være barnslig, 
slår han leende fast. 

Bjarne Lunde

Med glimt
i øyet
Med ansvar for den daglige driften 
i Byggmester Sagen AS er Bjarne Lunde 
noen ganger nødt til å være litt streng. 
Men best av alt liker han å utføre 
practical jokes på sine kollegaer.
Tekst: Bente Henriksen Foto: Monica Larsen
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Til salgs

Skadbergbakken
Her kommer fire flotte leiligheter med fantastisk  
utsikt. Prosjektet blir påbegynt i år, og skal 
stå ferdigstilt i 2013. 

Sirdal, Gravasstølen 
6 hytter solgt siste måned
De øverste tomtene ligger ca. 700 m.o.h. i et 
snørikt område. Flotte vidder og kupert terreng.  
Alle tomtene har utsikt mot Gravatn. Det er  
barnevennlig med bademuligheter eller fiske  
i nærliggende vann. Skitrekk 5 min. kjøring  
fra feltet.

Solfonn Panorama, 
Seljestad
En meget bra beliggenhet på toppen av Seljestad  
og kalles felt X. Med gode solforhold og utsikt. 
Perfekt beliggenhet for utendørs aktiviteter hele 
året. Ligger i snørikt område med fint terreng 
og flotte turmuligheter. Lett adkomst til skitrekk.

Byggmester Sagen AS har 
følgende prosjekter for salg:
Ta kontakt med Jone Skjæveland 
tlf: 930 13 161, jone@sagen.no

6 hytter solgt siste måned!

Alle fire solgt!
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På millimeteren

Partner Tre er leverandør av byggevarer og trelast til proff-
markedet. Bedriften, som ble etablert i 1995, har bygget stein 
på stein og hatt en jevn og god vekst og består i dag av fire 
avdelinger, henholdsvis på Forus, Klepp, Nærbø og Tonstad. 
Etter hvert har bedriften fått egen tilskjæringsavdeling (pre cut) 
i tillegg til teknisk avdeling - som fungerer som et serviceorgan. 
Fjord- og fjellhytter, som er en sammenslåing av Sirdalshytten 
og Stjernehytten, er et søsterselskap av Partner Tre.

Godt marked
Partner Tre har 80 ansatte fordelt på sine fire avdelinger, 
og omsetter i dag for omlag 400 millioner kroner.

– Det har vært bra aktivitet de siste årene. Selv om vi merker press 
på marginene, er vi godt fornøyde, sier Erik Solem Jacobsen.
Han var en av gründerne da Partner Tre startet opp for 
17 år siden. Han skulle ha gått av for to år siden, men 
pensjonisttilværelsen har foreløpig ikke fristet. Han er  fremdeles 
med på laget – nå med spesielt ansvar for sine egne kunder, 
deriblant Byggmester Sagen. 

God kjemi, gode leveranser
– Hvis kjemien stemmer og magefølelsen er god, har man 
gode forutsetninger for å levere. Der har vi Byggmester 
Sagen. Det er et firma med kjekke og dyktige folk. Vi har hatt 
betydelige leveranser til Sagen de siste 10 årene, for eksempel til 
prosjekter som Konserthuset, Jåttåhagen og Jåttå videregående 
skole, sier han. 

– Partner Tre har ambisjoner om fortsatt jevn og sunn vekst 
mot proffmarkedet i rogaland, slår Jacobsen fast.

Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen

FAKTA

HVEM: Partner Tre AS, grunnlagt 1995.

HVA: Leverandør av byggevarer og trelast 
til proffmarkedet.

HVOr: Forus, Klepp, Nærbø og Tonstad.

ANSATTE: Cirka 80

OMSETNING: 400 millioner kroner

Erik Solem Jacobsen og konstituert daglig leder Kjetil Hegrestad.

For Partner Tre er nøyaktighet en 
visjon og et mål, men det er også 
en leveregel og arbeidsinstruks. 
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www.sagen.no

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

Småsager

Sudoku

Nylig avsluttede prosjekter:
Forus Tech Arena, Statoil Forus Vest, Leiligheter Jåttåhagen

Nye prosjekter:
IVAr – Mekjarvik, Statoil Tårn, Bolig Hermansen, Skadbergbakken  
4-manns bolig, Skeiehagen barnehage

Hvem?
Jasco Avdihodzic, 
43 år. Fra Bosnia.
Hva? 
Bas
Hvorfor Byggmester 
Sagen? 
Beste byggfirma i 
distriktet. Muligheter 
for videreutvikling og gode kolleger.
Fartstid? 7 år.
Fritid? Da slapper jeg av med 
familien, fisker eller går tur.

Hvem? 
Midhat Buhiz, 
50 år. Fra Bosnia.
Hva? 
Himlingsmontør/
tømrer.
Hvorfor Byggmester
Sagen? 
Jeg trives her, 
miljøet er kjempebra.
Fartstid? Siden mai 2004.
Fritid? Spille fotball eller gå 
tur sammen med kona.

Hvem?
Stefan Due Olsen, 
25 år
Hva? 
Tømrer
Hvorfor Byggmester 
Sagen? 
Supert miljø, variert 
arbeid og utfordringer.
Fartstid? 18 mnd.
Fritid? Trening, musikk og 
villmarksliv (fiske + å gå i fjellet)
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RetuRadResse: Byggmester sagen, sjøhagen 6, 4016 stavanger

3 på prosjekt: Halliburton / Kannik Park

middels vanskelig http://www.websudoku.com/


