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Prosjektene våre: Kannik ParkLeder:

Kannik Park ligger i Engelsminnegata, i inngangen til den 
sentrale bykjernen i Stavanger. Det klassiske boligområdet 
på Eiganes ligger like bak det nye leilighetskomplekset, 
og arkitektene har bevisst spilt på forholdet mellom nytt 
og gammelt. Bygget kan på mange måter ses på som en 
 moderne inngangsport til Stavanger sentrum, med kort 
gangavstand til de fleste fasiliteter.
 – For oss har dette vært et veldig greit prosjekt. Vi 
har hatt en stram timeplan, men jeg har hatt med meg 
 fantastiske folk, så dette har gått fint, forteller formann 
Arne-Reidar Rasmussen i Byggmester Sagen.

I nærmere et år har Byggmester Sagen jobbet på 
prestisjeprosjektet Kannik Park. Nylig flyttet de 
første beboerne inn i leilighetskomplekset.

Urbant og sentralt i Kannik Park

Tekst: Bente Henriksen Foto: Monica Larsen

Mot 
lyse 
tider

Vi ser frem mot lysere tider, og i Byggmester Sagen er vi 
våryre.

Lærlinger
Vi har mange spennende elever på utplassering hos oss 
for tiden, og jeg håper mange av disse vil utvikle seg til å 
bli skikkelige håndverkere hos oss. Jeg vil oppfordre alle 
«gamle» tømrere om å ta godt vare på de nye håpefulle og 
gi dem den opplæringen de trenger og fortjener. Sammen 
skal vi skape morgendagens tømrere i samme kaliber som 
de vi allerede har.

Økonomi og ordresituasjon
Vi ser tilbake på et godt 2012 med tilfredsstillende 
 marginer og et bra volum. Vi produserte 233.000 timer i 
fjor, og det er dette nivået vi skal ligge på for å klare et like 
bra  resultat som vi leverte i fjor. Vi har justert roret et par 
knepp. Blant annet har vi hatt fokus på kompetanseheving 
og på at det skal være kjekt å være på jobb.  X-faktoren er 
tilbake i  Byggmester Sagen. Det gleder meg stort!

Vi hatt is i magen i et litt rart marked den siste tiden. Vi har 
siktet oss inn på de jobbene vi ønsker å ha, samt de op-
pdragene der det er mulig å tjene noen kroner. I skrivende 
stund har vi en ordrereserve på om lag 220 millioner 
kroner der både store fastpris-oppdrag og forlengelse av 
noen store rammeavtaler bidrar sterkt. Videre ser vi en 
investeringsvilje fra sentrale myndigheter med tanke på 
ferjefri E39. Denne satsningen på Vestlandet skal vi være 
med på og vi ser potensiale til å styrke ordrereserven vår 
ytterligere i årene som kommer.

Trivsel og fokus for 2013
Vi hadde en vellykket Nyårsfest i januar der alle ansatte 
med følge var invitert. Her var det svært god mat, godt 
drøs og en framifrå stand up-sesjon med Hans Morten 
Hansen – en ubetinget suksess.

Trivselsundersøkelsen som ble gjennomført i første del 
av 2013 viser et positivt resultat der over 96 prosent av 
de ansatte sier at det i hovedsak er trivelig å gå på jobb. 
Undersøkelsen peker samtidig på en del punkter som vi 
må jobbe med for å bli enda bedre. Det er slike tilbake-
meldinger som gjør oss i stand til å faktisk bli bedre. 

«Det finnes alltid arbeid til en god håndverker»

Jeg  ønsker alle en riktig god og trivelig vår!

Per Ween, daglig leder 
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Ansvaret for alle tømmerarbeider
Leilighetene i Kannik Park er alle preget av høy kvalitet og 
 funksjonalitet. Det er lagt vekt på å skape oppholdsrom med 
behagelig atmosfære, og store vindusflater i oppholdsrommene 
gir en lys og luftig opplevelse.
 – Vi har hatt ansvaret for alt av tømmerarbeid, både 
 utvendig og innvendig, det vil si vegger, golv og listing, fortsetter 
Rasmussen. Leilighetskomplekset strekker seg over fem etasjer.  
I første og andre etasje ut mot Løkkeveien er det satt av lokaler 
til næring, i tillegg til 4 leiligheter i første etasje og fem  leiligheter 
i andre etasje. Totalt er det 24 leiligheter i ulike størrelser i 
 komplekset. Det er garasjeanlegg i kjelleren.

Takterrasse
På toppen av leilighetskomplekset er det en stor felles tak terrasse 
hvor beboerne får en unik utsikt på syd og over Stavanger 
sentrum. Utearealene er gjennomtenkte og skal sikre beboeren 

muligheten til å benytte bygget i fellesskap, og er innbydende 
møblert med utemøbler. Ved inngangen til takterrassen er det 
også anlagt en lekeplass.
 – Vi har hatt ansvaret for jobben med den 350 kvadrat-
meter store takterrassen forteller  Arne-Reidar Rasmussen.
 
Tomt med historie
Tomten til Kannik Park har hatt flere funksjoner opp gjen-
nom tidene. Nabotomten til Frimurerlosjen var tidligere en del 
av hagen til lystgården Engels Minde. På 1860-tallet ble den 
 imidlertid solgt med det formål om å bygge bolig her. Sveitser-
villaen til kjøpmann J.T.S. Greve sto klar i 1879, men forfalt med 
tiden og ble til slutt revet i 1974. I området rundt ligger også flere 
andre bygg av historisk verdi.
 Arkitekt for prosjektet har vært LINK arkitektur.

Urbant og sentralt i Kannik Park
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– At vi opplever en opptur nå skyldes like mye en god avslutning 
på fjoråret som en god start på 2013. Vi har snudd steiner som 
trengtes å bli snudd, siden august – og det har gitt resultater, sier 
administrerende direktør Per Ween og driftssjef Bjarne Lunde.

– Spisset kompetansen
Ifølge driftssjefen har selskapet spisset kompetansen og blitt enda 
mer profesjonell i alle ledd.
 – Derav leverer vi kvalitativt bedre arbeid, men vi er også 
blitt flinkere på kontraktskriving. Vi har kort sagt gjennomgått en 
organisatorisk kompetanseheving i forbindelse med kontrakter. Vi 
har blitt kurset, og det har vært en god investering. Vi er inne i en 
positiv fase, slår han fast.

Strategiske valg og Is i magen 
Ifølge Ween har Byggmester Sagen fått tilslag på mange 
 prosjekter, men han innrømmer at de har sittet på gjerdet med is 
i magen. Ventet på de gode jobbene. Fra 80 millioner kroner til 
220 millioner kroner i ordrereserve. Det er en formidabel økning. 

Har dere slitt i oppoverbakke?
 – På sett og vis. Men samtidig har det vært en rar pris-
ing i markedet, og vi har sittet litt på vent. Det er bevisste og 
 strategiske valg vi har gjort.  Nå viser det seg at vi valgte riktig. 
For vi sitter inne med en svært god ordrereserve og fornyelse på 
flere rammeavtaler som var på vei ut. Situasjonen kunne ikke ha 
vært bedre, slår Ween fast.

Det våres og spirer og gror – også hos Byggmester Sagen. Nye spennende prosjekter og 
fornyelse av kontrakter gir lovnad om opptur i overskuelig framtid. Men det er ikke tilfeldig. 

Tekst: Øystein Bjørheim 
Foto: Monica Larsen

Gode prosjekter 
gir vårløsning
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Positiv stemning
Han nevner Stavanger, Sandnes og Randaberg kommuner, samt 
Halliburton.
 – Dette er viktige avtaler for oss. Vi har flere spennende 
prosjekter og stemningen i selskapet er positiv. Folk spiller på lag. 
Alle må bidra, vi har ikke plass til noen gratispassasjerer. Vi må 
dra lasset sammen. 

prosjekter på gang
Selv om Byggmester Sagen nå har arbeid til alle ansatte, nytter 
det ikke å lene seg bakover. 
 – Vi må være offensive og hele tiden ha blikket rettet 
fremover. En av de viktigste utfordringene vi har i bransjen er å 

få tak i gode folk. Derfor er lærlinger et viktig satsingsområde for 
oss. I år, som i fjor, skal vi ha fem nye lærlinger på huset. Får man 
ikke tak i tømmermenn, så må man «lage» de selv, smiler Ween.
Byggmester Sagen har lenge gått svanger med tanker om å 
bygge i egen regi. 
 – Vi har alltid hatt lyst til det, og nå gjør vi tanke om til 
handling. Det skjer mye spennende fremover, avslutter han med 
et smil.

«Vi sitter vi inne med en svært 
god ordrereserve og fornyelse 
på flere rammeavtaler som var 
på vei ut. Situasjonen kunne 
ikke ha vært bedre».
Per Ween

Gode prosjekter 
gir vårløsning
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Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen

– Vi kjenner godt til Byggmester Sagen og har gode erfaringer fra 
tidligere prosjekter. De utfører godt arbeid, og vi er glade for å ha 
de med oss på laget videre, sier Trygve Soland. prosjektleder i FDV 
(Forvaltning, drift og vedlikehold) i Rogaland Fylkeskommune.

- Takker for tilliten
Rammeavtalen gjelder for sørfylket og dreier seg om vedlike-
holds arbeid og diverse prosjekter. 
 – Vi setter selvsagt stor pris på at fylkeskommunen gir oss 
tillit og ønsker oss med videre. Jeg regner med at de ikke hadde 
valgt oss hvis de ikke var fornøyde. Vi kjenner hverandre godt og 
har en gjensidig forståelse, sier bas Terje Larsen.

Varierte oppgaver
Også administrerende direktør Per Ween i Byggmester Sagen er 
godt fornøyd med fornyelsen av avtalen.
 – Fylkeskommunen har vært en kjempegod oppdragsgiver 
for oss i mange år, en oppdragsgiver som tilfører oss variert arbeid 
som våre ansatte liker. Dette oppleves som et godt samarbeid, 
som vi håper at varer i mange år, sier han.

Intensive arbeidsperioder
Ifølge bas Terje Larsen er det kjært velkomment med slike 
 ramme avtaler som gir forutsigbarhet og sikker jobb, men det er 
også utfordrende.

Gjennom flere år har Byggmester Sagen hatt rammeavtale med Rogaland Fylkeskommune. 
Nå er kontrakten, som gjelder vedlikeholdsarbeid og diverse prosjekter i sørfylket, fornyet.

Fornyet rammeavtale 
med fylkeskommunen

Tekst: Øystein Bjørheim 
Foto: Monica Larsen
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 – Det er både kjekt og utfordrende. Arbeid for fylkes-
kommunen betyr mye arbeid på kort tid. Vi vet ennå ikke 
 omfanget, men arbeidet vi blir tildelt skal i hovedsak utarbeides i 
tids begrensende perioder, som vinterferie, påskeferie og sommer-
ferie. Dette gjelder spesielt skolebygg.

Ny fylkessal for politikerne 
For øyeblikket er fem Sagen-ansatte i sving med arbeid for 
fylkeskommunen. Når sommerferien setter inn og skolene blir 
lagt øde, mobiliseres opp mot 20 mann. Da skal omfattende 
arbeid gjennomføres raskt og effektivt. For øyeblikket er gjengen i 
sving med å bygge ny fylkessal til politikerne.
 – Det er mange spennende oppgaver fra oppdragsgiver, 
men det er klart at det er mye prestisje knyttet til å levere over-
bevisende i den nye fylkessalen, smiler Larsen.

«Arbeid for fylkeskommunen betyr 
mye arbeid på kort tid. Det er både 
krevende og kjekt».
Bas Terje Larsen

Fakta

Hvem: Hos Byggmester Sagen er det bas terje 
Larsen som har ansvaret for ny rammeavtale med 
Rogaland Fylkeskommune.
Hva: avtalen gjelder vedlikeholdsarbeid og diverse 
bygge- og rehabiliteringsprosjekter i sørfylket.
kontraktsverdi: Cirka 15 – 20 millioner kroner
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En fornøyd tømrer vil alltid gi et godt resultat. 2012 var selve 
 trivselsåret for Byggmester Sagen. Det ble gjennomført en rekke 
aktiviteter som bygget opp under et godt arbeidsmiljø. Arbeids-
giver fikk svært god score på den årlige trivselsundersøkelsen. 
Under julemiddagen fikk 25 av de ansatte gavekort – for de var 
helt uten fravær gjennom hele året.

Fokus på friskhetsfaktorene
- Det er et imponerende antall. For vi er knallharde på hvem som 
får akkurat denne påskjønnelsen. Det krever null fravær, og som 
vi vet er det vanskelig spesielt for småbarnsforeldre, sier Ween og 
legger til:
 –Vi bruker lite pisk, men har desto større tro på gulrot. Vi 
 setter et positivt fokus på friskhetsfaktorene i selskapet.

Fornøyde medarbeidere
– Hva tror sjefen så er de viktigste faktorene for trivsel hos 
 Sagen?
 – Gode kolleger, godt arbeidsmiljø, variert arbeid, glade 

 medarbeidere, lite sladder.
 – Jeg tror at det er forankret en veldig positiv bedriftskultur 
i selskapet. At folk som har sluttet hos oss banker på døra og vil 
inn igjen, forteller jo litt, smiler Ween.

Trivselsåret ga uttelling
Ifølge Ween er det vanskelig å måle konkret hvilken uttelling 
 trivselsåret 2012 har gitt, men han er ikke i tvil om at prosjektet 
har satt spor.
 – Det har vært utelukkende positivt, og jeg tror vi har hatt 
noe for enhver. Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på 
engasjementet, sier han.
 Det er også blitt gjort andre grep.
 – At vi har redusert antall innleide medarbeidere har gitt et 
positivt utslag på arbeidsmiljøet, slår han fast.
 Like før jul fikk de ansatte en bonus som kanskje var noe 
høyere enn de hadde regnet med.
 – Det gav en positiv «boost», slår direktøren fast. De ansatte 
gjør en knakende god jobb og det var vel fortjent.

At trivsel og et positivt arbeidsmiljø gir fornøyde ansatte og virker inn på sykefraværet er helt sikkert. Like før jul 
delte Byggmester Sagen ut gavekort til 25 ansatte som var helt uten fravær i 2012.

Godt arbeidsmiljø –  
trivselsfaktor nummer én

- Gode kolleger
- Godt arbeidsmiljø
- Variert arbeid
- Glade medarbeidere
- Lite sladder

Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen
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– Jeg er og blir en Sagen-gutt. Savnet ble rett og slett for stort. 
Jeg trivdes egentlig veldig godt i Sagen, men hadde lest og hørt 
mye om hvor smart og utviklende det kunne være å skifte beite. 
Jeg syntes at det hørtes spennende ut med nye utfordringer, 
og trodde kanskje at gresset var grønnere på den andre siden, 
 forteller Tjensvoll.

Fire felts motorvei tilbake
Han sammenligner det med å låne naboens seng.
 – Du overnatter hos naboen, og det er helt ok. Men så er 
det likevel et eller annet som ikke stemmer. Du vil hjem til deg 
selv. Jeg bare måtte tilbake til Sagen, sier Tjensvoll, som ble 
mottatt med åpne armer. 
- Det var noen som sa at det var åpnet firefelts vei tilbake for meg. 
Det setter jeg stor pris på, sier han.

– Hva er det du setter mest pris på hos Byggmester Sagen?
– Arbeid jeg brenner for
 – Det er gjengen, alle de kjekke kollegene og det sosiale 
miljøet. Men det er også arbeid som jeg brenner for. Jeg er 
spesielt interessert i rehabilitering av gamle og verneverdige 
bygg. Jeg kan ikke sitte foran en pc hele dagen, jeg må være ute i 
felten og jobbe. 

Tar det som et kompliment 
Driftssjef Bjarne Lunde er godt fornøyd med å få Tjensvoll tilbake 
på laget.
 – Vi tar det som et kompliment at folk som slutter ønsker 
seg tilbake igjen. Det er ikke alltid at gresset er grønnere på den 
andre siden. Tom Rune er en trivelig type, som vi er glade for å 
ha fått tilbake. Han er faglig dyktig og brenner for jobben sin. Det 
er få i hans alder som besitter samme interesse og kompetanse 
for det gamle tømrerfaget og for restaurering av gamle hus, sier 
Lunde.

Etter 11 år i Byggmester Sagen søkte Tom Rune Tjensvoll nye utfordringer. Han fikk seg god jobb som byggeleder, 
med trivelige kolleger og spennende  prosjekter i Jadarhus. Men plutselig var han tilbake. Hva skjedde?

Gresset 
var ikke 
grønnere 
på den 
andre 
siden …

Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen
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Etter å ha gått fast på prosjekt og nesten daglig jobbet med 
større og mindre oppgaver hos ConocoPhillips i 22 år, føler 
Rune Omdal seg nesten som en av oss også i selskapet på 
Tananger. Men det er i Byggmester Sagen han er ansatt, og 
det har han vært siden 1980.
 – Sagen er den beste plassen, det er kjekke folk som 
jobber her, og man får frihet under ansvar. Så lenge 
man gjør en god jobb er det ingen som henger 
over og passer på, og det synes jeg er 
viktig, sier han.

Gjør alt mulig på jobb
Ifølge Rune Omdal har han 
veldig varierte arbeids-
dager, hvor alt fra 
 forefallende arbeid til 
store ombygninger kan 
stå på agendaen.
 – Det er ingen 
 begrensninger på hva 
slags jobber jeg utfører 
hos ConocoPhillips. Jeg 
gjør det kunden vil at jeg 
skal gjøre, slår han fast. 
Han legger til at det alltid 
er noe å henge fingrene i, og 
at han får andre tømrere fra 
Sagen med seg etter behov.
 – Det er stort sett arbeid 
for et par mann hos denne 
kunden,  fortsetter han. 

Eget miljø
I stille perioder hender det at Omdal jobber med å sette i 
stand butikkinnredninger. Utover dette er han sjelden inne 
på hovedkontoret til Byggmester Sagen i Hillevåg. 
 – Men jeg er med på alt det sosiale som arrangeres. 
I hverdagen hender det at han savner å være del av Sagen-

miljøet, men han er del av et eget lite miljø som jobber 
med ulike former for vedlikehold og rehabilitering 

på Tananger.
– Det er en veldig grei plass å være. Vi er 

vel 6-8 håndverkere fra ulike firmaer 
som går fast her ute, som en egen 
avdeling, forteller han.

Interiørpris på hytta
Mye av fritiden tilbringer Rune 
Omdal på hytta ved Espedalselva i 
Forsand. Familiehytta fra 1958 har 
han de  senere årene bygd om og 
totalrenovert, på en slik måte at han 
fikk andreplassen i Bergene Holms 
interiørpris i 2011. 
           – Siden jeg på jobb stort sett 
jobber med næringsbygg og butikker, 
blir tømring på fritiden faktisk kjekt, sier 
Omdal.

Siden 1991 har Rune Omdal gått fast på prosjekt for ConocoPhillips på Tananger, hvor han gjør alt fra 
å skifte dørhåndtak og forefallende arbeid, til å rive ned og bygge om hele etasjer. – Det er veldig 
varierte arbeidsdager, forteller han.

En av
oss

Navn: Rune Omdal
Alder: 49 år
Stilling: Bas/tømrer
Sivilstatus: Særboer. Har en sønn, en datter, tre bonusbarn og to bonusbarnebarn
Bor: Våland
Ble en av oss: I 1980
Jobber med nå: Går fast på ConocoPhillips + litt med butikkinnredning
Fritiden: Reiser mye til hytta på Forsand. Hører mye musikk og ser film. Har cirka 
1700 cd’er og 300 dvd’er. Skal på Bruce Springsteen-konsert i vår.

Tekst: Bente Henriksen 
Foto: Monica Larsen

Altmuligmannen Rune
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Kundeportrett:

– Som ansvarlig for bygging og vedlikehold av riksveier og 
fylkesveier, er Statens vegvesen også lovpålagt å sette inn tiltak 
for å redusere trafikkstøyen for de mest utsatte boligene, fortel-
ler  prosjektleder Leif Lindefjeld i Statens vegvesen. Han jobber 
i  Vegseksjon Stavanger, og har arbeidet med støyproblematikk 
siden  Forurensingsforskriften trådte i kraft på begynnelsen av 
2000-tallet. Forskriften slår fast at folk som bor i eksisterende 
boligområder hvor trafikkstøyen innendørs er på 42 dB eller mer, 
har krav på å få utført støyreduserende tiltak bekostet og utført av 
veieier.

Støyutredning
Ifølge lovverket skal Statens vegvesen gjennomføre kartlegging 
av støy hvert femte år. Ut fra dette utarbeides det handlings-
planer med det formål å utbedre de boliger som overstiger gitte 
 støygrenser for innendørsstøy. 
 – Vi starter med å lage en støyutredning, hvor støynivået fra 
trafikken i aktuelle boligområder blir beregnet, forklarer bygge-
leder Livar Thomassen i Vegseksjon Stavanger. Vegvesenet 
bruker da et beregningsprogram, som regner ut støyen på grunn-
lag av gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn, fart, typografi og 
avstand mellom vei og bolig.
 – I 2012 har vi blant annet gjennomført en rekke støy-
dempende tiltak langs E 39 blant annet på Moi, og fått mange 
gode tilbakemeldinger på hvor bra dette virker, fortsetter han.

Støydemping
Ifølge Statens vegvesen vil støyisolering i boligen være det mest 

effektive tiltaket for å redusere innendørs trafikkstøy i eksisterende 
boliger.
 – Det vil si at vi som byggherre tar ansvar for tiltak som 
skal dempe trafikkstøyen i husene, gjennom nye eller utbedrede 
 vinduer, eventuelt tilleggsisolering i vegger og tak. Vi utfører stort 
sett tiltak innvendig, men i noen tilfeller også utvendig, sier Leif 
Lindefjeld.

God samarbeid 
Når Statens vegvesen som byggherre gjør en avtale med huseier 
om lydisolerende tiltak, er de veldig opptatt av at de her beveger 
seg inn i det private rom.
 – Vi må ta hensyn til at vi jobber i hjemmet til folk, og ha 
en god tone med de som bor i huset. Her har Byggmester Sagen 
vært veldig gode, de har en fin måte å møte beboerne på, sier 
 Lindefjeld. Han er godt fornøyd med samarbeidet med Byg-
gmester Sagen.
 – Hos Sagen har vi hatt én prosjektleder å forholde oss 
til, og det gjør prosessen veldig ryddig og grei, fortsetter han. 
Vegvesenet er pålagt å lyse hvert prosjekt ut på anbud, og bruker 
også andre byggefirmaer.
 – Byggmester Sagen har i disse årene fra 2004 gjennom-
ført mange støyanbud for Statens vegvesen i Sør-Rogaland. Blant 
 annet da vi utbedret verneverdige boliger langs Madlaveien og 
Løkkeveien i Stavanger og Strandgaten i Sandnes. Byantikvaren 
hadde strenge krav til hva som var lov til å gjøre, og Byggmester 
Sagen viste at de har god kompetanse på å rehabilitere gamle 
hus, slår byggeleder Livar Thomassen fast.

Statens vegvesen har ansvar 
for støydemping og lyd-
dempende tiltak på boliger 
langs riks- og fylkesveier. 
Byggmester Sagen har siden 
2004 bistått Vegvesenet med 
dette arbeidet.

På jakt etter 
den gode innelyden

Tekst: Bente Henriksen Foto: Monica Larsen

Statens 
vegvesen

Statens vegvesen er en statlig etat med ansvar for bygging og vedlikehold av 
riksveier og fylkesveier, samt føre tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Etaten 
består av Vegdirektoratet, 5 regionvegkontorer og 20 veiavdelinger. Innen hver 
veiavdeling ligger flere trafikkstasjoner. Store utbyggingsprosjekter organiseres i 
egne enheter direkte underlagt regionvegkontorene.
Kilde: Wikipedia
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www.sagen.no

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

Småsager

Trivselsfaktoren

Su
do

ku

Nylig avsluttede prosjekter:
Kannik Park, støyskjerming Solasplitten 4, Hillevågsveien 
og Randabergveien.

Nye prosjekter:
Interkommunal rammeavtale, Rogaland Fylke – rammeavtale, 
Halliburton – rammeavtale, Halliburton Campus East & West, Sandnes 
Helsesenter, Kvernevikveien – støyskjerming.

B
ladet utarbeides av K

ontekst K
om

m
unikasjonspartner, w

w
w

.kontekst.no. D
esign: Ivar O

ftedal. Foto: M
onica Larsen

Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 6, 4016 Stavanger

3 på prosjekt
Hvem:
Steinar Bomark 
kvame
Hva: Tømrer
Hvorfor  
Byggmester 
Sagen: Trivelige 
folk, solid firma
Fartstid: 3 år
Fritid: Trening

På julemiddagen ble det delt ut gullklokke og gavekort til imponerende 25 
ansatte som hadde null fravær i 2012. God stemning mellom gode kolleger.

Hvem:
Eskil Salte
Hva: Tømrer
Hvorfor  
Byggmester  
Sagen: Bra firma
Fartstid: 4 år
Fritid: Trene

Hvem:
andre Pedersen
Hva: Tømrer, bas
Hvorfor  
Byggmester 
Sagen: Veldig 
bra miljø
Fartstid: 11 år
Fritid: Hjemme 
med ungene og slappe av


