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Fornyelse av 
rammeavtaler
- En tillitserklæring at vi har fått fornyet 
rammeavtalene med kommunene 
Sandnes, Stavanger og Sola. Det gir oss 
forutsigbarhet og variert arbeid, sier adm.
dir Per Ween i Byggmester Sagen.
Side 4-5
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Prosjektene våre: Leder:

En spennende sommer!
Nå trykkes gasspedalen i bånn.

Husbygging
Husbygging er ikke en del av Byggmester Sagen sitt 
kjerneområde. Nå er vi allikevel involvert i noen spennende 
prosjekter, blant annet 11 eneboliger som ligger i støpeskjeen 
på Vassøy og en utsolgt 4-mannsbolig på Skadberg. Dette 
er spennende prosjekter for hele organisasjonen, og når vi 
opprettholder den gode byggekvaliteten vi gjør i bedriften 
ellers vil forhåpentligvis fremtidige kunder bli svært fornøyd.

Økonomi og ordresituasjon
Økonomien så langt i år er preget av den lave ordrereserven 
vi hadde ved utgangen av forrige år, og det er små og 
mellomstore oppdrag som har vært i produksjonen. Frem 
mot sommeren vil intensiteten øke betraktelig og vi skal 
produsere jevnt høyt ut året. Noen av de største oppdragene 
fremover er Halliburton oppgradering, Hundvåg og 
Kvernevik svømmehall, rehabilitering av tårn hos Statoil, 
Stavanger DPS, samt større oppdrag i våre rammeavtaler. 
Dette blir kjekt, men også krevende for oss og våre gode 
samarbeidspartnere der gasspedalen trykkes i bånn.

Ordrereserven er for tiden svært god med mange spennende 
oppdrag som varer langt ut i neste år. Videre er det mange 
interessante jobber som er ute på anbud for tiden. Noe av 
fokuset fremover vil helt klart være en høy produksjon, men 
vi vil også se etter at slitasjen på organisasjonen ikke blir for 
høy.

Budsjettet for 2013 er på linje med de gode resultatene vi 
oppnådde i 2012 – det skal vi klare!

Trivsel og fokus
Dette året arrangerer vi foto- konkurranse i bedriften. Hver 
måned har vi ulikt fokus, og det beste bildet blir premiert 
med gavekort og kvalifiserer seg til kåringen av «Årets bilde» 
med tilhørende premie og anerkjennelse. 

Det er snart på tide med en av våre kjekkeste og mest 
verdsatte tradisjoner - familiedag i Kongeparken. Jeg håper 
å se så mange som mulig der!

Avslutningsvis ønsker jeg alle en riktig god og produktiv 
sommer!

Per Ween, daglig leder 

- Jobben er for vår del akkurat i gang. Prosjektet har tre 
byggetrinn, og vi regner med å ha folk gående der ute i cirka et år. 
Vi skal være ferdige til sommeren neste år, forteller prosjektleder 
Snorre Hallem.

Fire etasjer
Nye Stavanger DPS blir et ruvende bygg på fire etasjer, med 
døgnavdelinger og poliklinikker. Det er flere ulike tilbud som 
skal samordnes i det nye distriktspsykiatriske senteret, både 
ettervernstjenesten og sengeplassene som i dag holder til i 
Lassahagen DPS. I tillegg skal allmenn psykiatrisk poliklinikk 
som i dag ligger i høyblokka på SUS inn, det samme skal 
gruppepoliklinikken som i dag ligger på sykehusområdet.
- I tillegg til 30 beboerrom og en rekke behandlingsrom, skal vi 
bygge treningsrom, spiserom og kontorer, forteller Hallem.

Størrelsen kan bli en utfordring
Byggmester Sagen har ansvaret for alt av tømmerarbeider 
på byggeprosjektet, det vil si vegger ute og inne – som også 
innbefatter skillevegger, lydskiller og brannvegger, innvendige 
dører og himlinger, i tillegg til en del inventar.
- Dette er et kjekt prosjekt, men tiden kan bli en utfordring. Vi har 
en stram framdriftsplan, fortsetter prosjektlederen. Størrelsen på 
byggeprosjektet og at det er delt inn i tre byggetrinn kan også by 
på utfordringer.
- Det er mange ulike oppgaver som skal utføres, og disse skal 
koordineres slik at ting blir gjort i rett rettefølge og til riktig tid. 
Men med de folkene vi har gående på Lassa med bas Rolf 
Torgersen i spissen, så skal nok dette gå bra, sier Snorre Hallem.

Prosjektet Stavanger DPS som er på hele 4500 kvadrat 
har delt entreprise, hvor Byggmester Sagen har kontrakt på 
alle tømmerarbeider inn- og utvendig. Første spadestikk ble 
tatt like før jul i fjor, og nå er endelig alt klargjort for selve 
byggejobben.

Nylig gikk startskuddet for en stor byggejobb 
som Byggmester Sagen skal gjøre på nye 
Stavanger distriktspsykiatriske senter (DPS) 
på Lassa, for byggherre Helse Stavanger.

Stor jobb på Stavanger DPS

Tekst: Bente Henriksen Foto: Monica Larsen

FAkTA om NyE STAvANGEr DPS

Areal: Prosjektet slik det nå foreligger er et 4 etasjers bygg 
på cirka 4500 kvadratmeter (6070 inkl. underetasje). 

Pris: For Byggmester Sagen har prosjektet en verdi på 19 
millioner kroner.  

Tilbud: Individuell- og gruppe-poliklinikk, ambulante 
tjenester, innleggelser, lavterskel kriseplasser og 
brukerstyrt seng, veiledning til primærhelsetjenesten, 
praksisplasser til helsepersonell i utdanning og 
pårørendesamarbeid.

kapasitet: I de to første etasjene er det døgnavdelinger 
med plass 15 boenheter i hver etasje. Første etasje 
vil i tillegg inneholde enhet for Ambulant team AME. 
I etasjene over vil det være poliklinikker, henholdsvis 
Allmennpsykiatrisk poliklinikk i 3. etasje og 
Gruppepoliklinikk delvis i 3.- og i hele 4. etasje. 
I underetasjen er det parkering, tekniske rom og 
garderober for ansatte. Totalt 4.500 ulike pasienter 
benytter tilbud i Stavanger DPS årlig.

Ansatte: Cirka 100 årsverk

Åpner: 1. september 2014
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Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen

Ifølge Bøe er oppdragsgiveren en kunde som det er lett å snakke med. 
- Dialogen er god og en innarbeidet gjensidig forståelse for hvordan 
arbeidet skal utføres, sier han.

80 barnehager 
Beathe Lea Håland i Stavanger Eiendom er en som bruker 
rammeavtalen mye.
- Jeg er byggansvarlig for barnehagene i Stavanger kommune. 80 
barnehager genererer naturligvis mange større og mindre prosjekter 
av ymse slag. Derfor har jeg mye å gjøre med Byggmester Sagen. 
Jeg er godt fornøyd med avtalen, og jeg er godt fornøyd med 
arbeidet det gjør. De utfører arbeidet raskt, effektivt og på en 
absolutt tilfredsstillende måte. De kjenner oss godt og vet hvilke 
krav vi setter, sier hun.

Fra vognskur til store ombyggingsprosjekter 
Også Karl Ove Kolstø, som har ansvar for rammeavtalen med Sola 
kommune og Sandnes kommune er godt fornøyd. 

- Det er en stor og god avtale for oss. Oppgavespekteret er stort, 
og omfatter alt fra å skifte vinduer og sette opp små vognskur til 
utskifting av fasader og store ombyggingsprosjekter. Det er mye 
variert arbeid, og det er det som gjør det så spennende, sier Kolstø.

For øyeblikket jobbes det iherdig på Høyland skole sammen 
med Sandnes Tak, Sande dagsenter og omsorgsboliger i Sola 
kommune. I tillegg startet nylig arbeidet med å tilbakeføre Soma 
skole til gammel tid, med høvlet kledning. Her skal alle vinduer 
på gammel del skiftes. Det skal og etterisoleres på fasade og ny 
vindtetting. De er og i gang med ombygging på Sola kulturhus. Der 
skal de forbedre kontorlokaler og lage musikkrom.
- Tilbakemeldingene fra både Sola og Sandnes, er at de er 
fornøyde med arbeidet som blir gjort, og at vi har et godt samarbeid 
og en lett dialog, avslutter Kolstø. 

Vi har pratet med de respektive ansvarspersonene hos Byggmester 
Sagen, men også med representanter fra kundesiden. Byggeleder 
Kjetil Bøe er helt enig med sjefen.
- Rammeavtalen med Stavanger kommune setter oss utvilsomt i 
en unik situasjon, slår han fast. 

variert arbeid 
- Avtalen innebærer at oppdrag under 500 000 kroner tilfaller oss. 
Gjennom kommunen får vi også mye variert arbeid. Det er alltid 
noe spennende på gang, og her får vi også utfordret læregutter 

som skal opp til svenneprøven. Så du kan godt si at Stavanger 
kommune bidrar til utdanningen av nye tømrere på flere måter, 
legger han til.

- kan aldri lene oss bakover
For øyeblikket jobber Bøe og tømrerne hans på kommunale boliger, 
der oppdraget er kledning pluss utskifting av vinduer. 
- Det går veldig godt. Kommunen er en bra oppdragsgiver, men 
også krevende. Slik skal det være. Vi kan aldri lene oss bakover. De 
følger med oss, og hvert prosjekt er en ny eksamen. Vi må prestere.

Rammeavtalene med Stavanger, Sandnes- og Sola kommuner gir oss mye kjekt og variert arbeid. - Det gleder 
oss stort at vi har fått fornyet våre avtaler med alle tre. Det tar vi som en tillitserklæring, sier administrerende 
direktør Per Ween. 

« Tilbakemeldingene fra både Sola og Sandnes, er 
at de er fornøyde med arbeidet som blir gjort, og at 
vi har et godt samarbeid og en lett dialog».

Karl Ove Kolstø

Gode rammeavtaler gull verdt

Tekst: Øystein Bjørheim   Foto: Monica Larsen

Restaurering av Soma skole inngår som del av rammeavtalen med Sandnes kommune.
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Alle gode ting er tre

- Vi har funnet ut hvordan huset må ha sett ut da det var nytt på 
starten av 1900-tallet, og fører det tilbake til den opprinnelige 
stilen, forteller bas Espen Johansen. Som i så mange andre hus 
på 1970-tallet, fikk også daværende huseier satt inn moderne 
husmorvinduer – med det resultat at den gamle ærverdige stilen 
ble borte. Huset hadde også kledning av plast, som var festet 
utpå den opprinnelige kledningen. Dette ville nåværende huseiere 
gjøre noe med, og hyret inn Byggmester Sagen for å finne tilbake 
til det originale uttrykket.

Nye gamle vinduer
De siste ukene har det vært stor aktivitet på utsiden av huset. 
To lag med kledning er revet av og skriftet over hele huset, det 
samme er alle dører og vinduer.
- De nye vinduene er i original stil, med gjennomgående sprosser. 
Vi måtte til Vikeså for å få tak i vinduene vi var ute etter, hos en 
bedrift som lager gammeldags glass, forklarer Johansen.  Som 
en del av jobben har huset også blitt etterisolert, og det er lagt på 
vindduk.
- I tillegg skifter vi ut alle lister, fortsetter basen. Det har vært en 
relativt stor jobb, som har tatt cirka en måned.

mange tilpasninger
Ifølge Johansen har den største utfordringen på dette prosjektet 
vært at «alt» er skeivt på et så gammelt hus.
- Det er ikke som å bygge et nytt hus. Her må vi hele tiden gjøre 
tilpasninger, og det er tømmerarbeider hvor vi må være ekstra 

nøye for å få det fint, sier han. Noe innvendig arbeid har det også 
blitt, i og med at alle vinduene ble skiftet.
- I den forbindelse har vi også skiftet alle listene rundt vinduene 

inne. Disse listene er i en dimensjon vi sjelden ser, de er store og 
ganske spesielle. Det blir kjempefint, fortsetter han.

- Snadderjobb
Som tømmermann er dette en jobb som Espen Johansen koser 
seg med.
- Det er det jeg kaller en snadderjobb. Det er kjempekjekt å føre 
huset tilbake til den standen det en gang har hatt, det er jobber 
som dette jeg helst vil ha, smiler han. For noen år siden pusset 
Byggmester Sagen opp huset innvendig. Da ble det lagt nye golv, 
veggene ble gipset og det ble satt inn nytt kjøkken.
- Nå er det altså utsiden som står for tur, og det blir et helt annet 
hus. Før vi begynte på jobben var huset litt anonymt, mens det nå 
har fått en ny stolthet, avslutter bas Espen Johansen.

Byggmester Sagen jobber for tiden med å føre boligen i Dronning ragnas gate 14 på våland tilbake sin originale 
stil, slik det så ut på begynnelsen av 1900-tallet.

Tilbake til det originale uttrykket

Tekst: Bente Henriksen Foto: Monica Larsen

« Det er det jeg kaller en 
snadderjobb  »

- Ambisjonene? Det er å bli en møteplass for 
byggeindustrien der ingen tør la være å møte, 
sier «tredriver» Olav Mellemstrand.

Rogaland Treforum ble på initativ fra fylkesmannen etablert 
i 2010, med ambisjoner om å bli byggeindustriens fremste 
møteplass i Rogaland. Lite har skjedd siden da, og i forbindelse 
med engasjering av Olav Mellemstrand som “Tredriver” i 
fylket, er det nå ny kapasitet og nytt engasjement i forhold 
til etableringen av møteplassen i regionen, for byggmestere, 
arkitekter og bygglaug. Olav Mellemstrand jobber ellers som 
forretningsutvikler i Synesvarden AS.

- Skal styrke den lokale verdikjeden 
- Vi skal styrke den lokale verdikjeden for tre, og vi skal være en 
pådriver for bygg over tre etasjer i tre, sier tredriveren. 
Rogaland Treforum skal være en uformell arena for mingling, 
For å skape den ultimate møteplass for byggenæringen, kan 
ingenting bli overlatt til tilfeldighetene. Det må heller ikke bli for 
mye.
- Det skal være løst og uformelt, men vi legger mye ressurser i 
å fasilitere et godt treff. Alt, fra navnelapper til hva som skal bli 
servert, er av betydning. Alt blir nøye visualisert og planlagt på 
forhånd. Vi vet at vi kniver om deltakernes tid, så vi begrenser oss 
til tre, fire møter i året.

verdiskapning og verdibevaring
Mellemstrand understreker viktigheten av oppdraget.
- Dette handler om verdiskapning- og verdibevaring. Vår oppgave 
er å synliggjøre det lokale tilbudet for hverandre i en vertikal 
verdikjede. 
- Utfordringen er at vi nordmenn generelt er dårlig 
nettverksbyggere. Vi har en høy terskel for å presentere oss selv 
for ukjente, og har vi først gjort det, er vi altfor hyggelige til å 
avslutte samtalen. Å avbryte en annen samtale for å introdusere 
oss selv, er i alle fall i utenkelig for flesteparten av oss. Vi som 
arrangør kommer derfor å stresse minglekulturen en del. Det 
betyr ikke at vi kommer til å blåse i noen fløyter, eller å gjøre 
folk ukomfortable, det betyr heller at vi fra scenen med jevne 
mellomrom kommer til å nevne disse tingene, slik at en blir 
komfortabel med å introdusere seg selv til de en ønsker å treffe i 
løpet av kvelden, sier han.

I styret:
Per Ween, Byggmester Sagen
Rasmus Pollestad, Byggmester Jens Gerlach Sørensen
Gerd Sørensen Seehuus, arkitekt i Stavanger kommune 
Rune Skjørestad, Riska sagbruk
Ron Einar Tonstad, Profftre

- Puster nytt liv i rogaland Treforum Tekst: Øystein Bjørheim   Foto: Monica Larsen

Prosjektene våre: 

Før
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Tekst: Bente Henriksen  Foto: Monica Larsen

Det lukter treverk og ny maling inne i antikvariske Frue kirke 
denne fine vårdagen. Golvet skinner nylakkert, og det hersker en 
egen ro i kirka fra 1854.
- Kirka er 100 prosent verneverdig, så her har vi tatt vare på alt 
det gamle, forteller prosjektleder Thomas Svendsen.

- Det har vært både interessant og utfordrende å arbeide med 
Frue kirke. Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid, der vi 
må ta vare på alt vi kan og kun kvitte oss med materiell som har 
råteskader. Samarbeidet med Byggmester Sagen har gått veldig 
bra, sier prosjektleder Bengt Frantzen i Sweco.

malmfuru
I tillegg til å lage toaletter og vaskerom i inngangspartiet, har 
Byggmester Sagen skiftet golv inne i kirka, og satt opp en ny 
inngangsportal. 
- Her har vi brukt kjerneved fra malmfuru av beste kvalitet, sier 
Svendsen. Under arbeidet med golvet ble det funnet råteskader, 
og en del bærebjelker måtte skiftet.
- En vet aldri hva en støter på når en jobber med så gamle 
bygg, fortsetter prosjektlederen. Kirkebenkene har også vært en 
utfordring under restaureringen. De måtte flyttes rundt etter hvert 
som arbeidet skred fram.

Linoljemaling
For å holde den opprinnelige stilen i kirka, måtte linoljemaling 
brukes.
- Denne malingen er selvantennende og krever egne forbehold 
når det gjelder HMS, sier Svendsen. Ansvarlig arkitekt Tore Smith 
utdyper:
- Dette er en maling som har spesielle krav til underarbeidet, og 
den må gnis inn med stor kraft. Det er ikke akkurat lagervare, 
forteller han.

Godt håndverk 
Siden kirka måtte stå ferdig til en konsert som skulle holdes i 

april, hadde Byggmester Sagen sterkt tidspress på seg for å bli 
ferdige.
- Jeg er ekstremt fornøyd med den jobben Kjetil Sedberg har gjort 
som bas her. I gamle bygg er det alltid skeivheter – noe som igjen 
fører med seg mange tilpasninger når det gjelder snekkerarbeidet, 
sier Svendsen. Arkitekt Smith er enig:
- Basen har gjort en bra jobb. Det var tydelig at dette er en kar 
som liker å stelle med gamle ting. Han var utrolig nøye og flink. 
Byggmester Sagen har jo også rykte på seg for å være gode på å 
restaurere gamle hus og kirker, sier han.

FAkTA om FruE kIrkE
Frue kirke ble innviet 1. oktober 1854 og ligger sentralt på 
Storhaug. Den blir av mange også kalt Hetlandskirken, på grunn 
av at den tidligere lå i Hetland kommune. Men dette har aldri vært 
et offisielt navn på kirken. 

Kirken er oppført i tre, og har form av en treskipet basilika. 
Stilmessig er den en sjelden blanding av sveitserstil, nygotikk 
og senklassisisme, som i årenes løp har gjennomgått en del 
endringer. Kirken ble tegnet av arkitekt Hans Hansen Kaas (1822-
1885), og tømmeret kom fra mandalstraktene. 

Frue kirke har to kirkeklokker, begge fra 1854 og de er støpt ved 
Stavanger Støberi & Dok. Kirkens glassmalerier er fra 1930-årene, 
laget etter Chr. Benneches utkast, og viser korsfestelsen, 
oppstandelsen og himmelfarten.

Kirken brukes i dag ved konserter, bryllup og begravelser, og som 
kirke for Stavanger International Church.

(Kilde: http://erlingjensen.net/Historie/hetlandskirken.htm)

To år etter at Byggmester Sagen restaurerte utsiden av Frue kirke på Storhaug, stod innvendige arbeider for tur. 
Nytt golv, ny inngangsportal og toaletter er nå på plass i den nærmere 160 år gamle kirka.

Prosjektene våre:

Et ærverdig stykke arbeid 

I resepsjonen hos Byggmester Sagen får Anne Berit Østbø utløp for sine sosiale sider. 
– Jeg elsker å jobbe med folk, og stortrives i serviceyrket, sier den tidligere frisøren.

Elsker å jobbe med folk

- Jeg liker meg veldig godt i resepsjonen. Jeg trenger 
kundekontakt og å få yte service for å trives i hverdagen, slår 
Anne Berit Østbø fast. Hun er Byggmester Sagens stemme og 
ansikt utad, og omtaler seg selv som administrasjonens «potet» 
som brukes til alt mulig. 

variert jobb
Anne Berit Østbøs arbeidsdager er varierte og til tider 
uforutsigbare, og hun setter pris på å kunne legge opp sine 
egne dager.
- Det er stort sett mulig å planlegge arbeidsdagene slik 
at de blir varierte, men noen dager er det godt å bare 
gjøre rutinearbeid, som postbehandling, forteller hun. I 
tillegg til å sitte i resepsjonen og ta imot besøkende, svare 
på telefonhenvendelser og passe på at det ser greit ut i 
fellesarealene, er fakturering og regnskapsrelaterte oppgaver en 
stor del av jobben hennes. 
- Det er klart at man lett blir avbrutt i det man holder på med 
når man sitter i resepsjonen, men jeg liker det sånn, sier hun.

ut på tur
En stor del av livet til Anne Berit Østbø foregår ute i frisk luft. 
Hun er ofte å se på sykkelen på vei til eller fra jobb, og på 
ettermiddagene er hun stadig ute på tur med den 6 år gamle 
blandingshunden Nila.
- Jeg er totalt avhengig av frisk luft, og MÅ ut. Hver dag, smiler 
hun. Hun er også medlem i Turistforeningen, og har vært på 
flere fjellturer sammen med foreningens turgrupper.
- Jeg er veldig sosial av meg, og elsker å ha folk rundt meg. 
Men av og til har jeg behov for å gå i fjellet helt alene også, 
fortsetter hun.

Engasjert mor
Hun har alltid vært en engasjert fotballmor, og har tatt på seg 
mye dugnadsarbeid i den forbindelse. Nå har guttene sluttet i 
fotballen, men til hennes store glede har minstemann begynt i 
hennes gamle idrett; håndball.
- Jeg følger han fortsatt på kampene, og er med i klubbens 
arrangementsutvalg. Her har jeg ansvar for kiosken, og må bare 
innrømme at jeg liker å stå i kiosken. Der har du det igjen, jeg 
trives best når jeg får treffe folk og yte service, sier hun.

En av
oss

Navn: Anne Berit Østbø
Alder: 43 år
Bor: Lura
Stilling: Kontormedarbeider
Sivilstatus: Gift, har tre sønner på 16, 20 og 24 år
Ble en av oss: Januar 2007
Fritiden: Elsker å være ute. Er mye ute på tur med hunden og går ofte i fjellet. 
Gleder seg til å utforske fjellområdene på Gilja, hvor familien nettopp har kjøpt 
campingvogn.

Tekst: Bente Henriksen Foto: Monica Larsen



10 11

Golftur Tunga beint i munnen
Han svinger innom journalistens kontor mens han er i Stavanger, 
og det er jo ikke sjelden. Hver bidige dag i 32 år har mannen i den 
oransje t-skjorta foran oss kjørt strekningen Bjerkreim- Stavanger. 
Han ville ikke ha vært en dag foruten. Det er så mange hyggelige 
folk i Stavanger – og da særlig i byggebransjen. Telefonen er 
minst like viktig som alt annet. Før vi vet ordet av det, sier han 
«den må jeg bare ta».

Bjerkreim, verdens navle
Sørvest Betongsaging driver med betongsaging, kjerneboring og 
riving. Nedslagsfeltet er Rogaland. Hovedsete er i Bjerkreim, som 
han gjerne omtaler som «verdens navle».
- Enten vi skal til Sandnes, Stavanger, Flekkefjord eller Hauge i 
Dalane, rekker vi det meste innenfor en time. Vi er akkurat der vi 
skal være, sier han muntert.
Sørvest Betongsaging har et godt renomme i markedet. Bedriften 
er kjent for å gjøre en god jobb og setter kvalitet framfor alt.
- Fokuset vårt ligger alltid på å gjøre et ryddig og skikkelig arbeid, 
sier bedriftseieren.

miljøvennlig utstyr
Sørvest Betongsaging har alltid lagt vekt på å holde maskinpark-

en intakt og oppdatert.
- Vi har gjort mye investeringer i utstyr, og er veldig opptatt av å 
inneha en så moderne og miljøvennlig maskinpark som mulig. 
Men også i denne bedriften er de ansatte den viktigste ressursen.
- Vi er privilegerte og har med oss mange flotte folk, en sammen-
satt gjeng av dyktige folk med god arbeidsmoral, slår han fast.

- Sagen, en flott oppdragsgiver
Slettebø kan skue tilbake på et langt og godt forhold til Byg-
gmester Sagen, som Sørvest betongsaging har vært leverandør til 
i mange, mange år. Akkurat nå er det flere prosjekter på gang for 
Byggmester Sagen, deriblant Halliburton, Quality Airport Hotel, 
Statoil og Goddalen videregående skole, for å nevne noe.
- De er en skikkelig bra gjeng. De har en utrolig fin tone, og de 
ansatte er svært dyktige. De er raklige i alle sammenhenger, og 
de gjør alltid et skikkelig godt forarbeid, sier han.

Hva er ambisjonene for Sørvest Betongsaging videre?
- Vi skal fortsatt ha god drift, samtidig som vi har fokus på å gjøre 
en skikkelig jobb. Holder vi ikke tunga beint i munnen, er vi ute på 
et blunk.

Hos Byggmester Sagen har vi en 
aktiv golf-gruppe som består av 
15 personer. Vi har felles treninger, 
og spiller sammen, både med 
hverandre, og med kunder og 
leverandører.

14. mars reiste vi på treningsleir 
til Portugal til Quinta da Marinha. 
Vi hadde 3 herlige dager på et 
fantastisk golfanlegg. I tillegg til 
det sportslige var det en kjekk, 
sosial tur.

Logistikk til tusen, 26 mann å holde styr på og telefoner døgnet rundt. Dag Inge Slettebø stortrives i jobben sin og 
ville ikke ha byttet med noen. Og kundene ville nok neppe ha byttet ut ham heller. 

FAkTA:
Hvem? Sørvest Betongsaging AS
Hva? Betongsaging, kjerneboring 
og riving
Hvor? Bjerkreim
Når? Etablert i 1994
Ansatte: 26
Omsetning 2012: Cirka 40 
millioner kroner

Tekst: Øystein Bjørheim  Foto: Monica Larsen

Leverandørportrett: Sørvest Betongsaging 

Leder av golfgruppen, Kristoffer Pittman,
overrekker pokal til vinneren Espen Kahlbom.

Mobil: 917 10 034

Gjesdal ventilasjon AS

VI TAKKER VÅRE SPONSORER FOR STØTTEN
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www.sagen.no

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

Småsager

Vitsekroken

Su
do

ku

Nylig avsluttede prosjekter:
GMDC, Hana Skut

Nye prosjekter:
Stavanager DPS, Svømmehaller Kvernevik og Hundvåg, 
Sandnes Helsesenter, Fasadetiltak Sør-Rogaland

B
ladet utarbeides av K

ontekst K
om

m
unikasjonspartner, w

w
w

.kontekst.no. Foto: M
onica Larsen

Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 6, 4016 Stavanger

3 på prosjekt: 
Hvem:
Chris Torgersen
Alder: 24
Fra: Hommersåk
Hva: Hjelpearbeider
Hvorfor Byggmester 
Sagen: Det er et bra 
firma
Fartstid: 1 mnd
Fritid: Slappe av, fiske

Hvordan unngår du at din mann leser mailen din?                        
Du endrer ‘Innboks’ til ‘Bruksansvisning’.            

Jeg elsker å skjemme bort kona mi når hun har hatt en stressende dag 
på jobben. Jeg får henne til å tekste meg når hun drar hjem, så jeg 
kan starte å fylle opp stampen med varmt vann, samt sørge for å virvle 
rundt så det skummer med perfekte bobler slik at i det øyeblikket hun 
går gjennom døren står oppvasken klar og venter på henne.

Hvem:
Sindre Øvstebø
Alder: 20
Fra: Hommersåk
Hva: Lærling
Hvorfor Byggmester 
Sagen: Godt miljø. 
Trives godt.
Fartstid: 2 år
Fritid: Gå turer, henge med venner, sosialisere

Hvem:
Dan Even Hansen
Alder: 21
Fra: Tasta
Hva: Lærling
Hvorfor Byggmester 
Sagen: Kjekke folk, 
mye utfordringer, 
god opplæring
Fartstid: 3 mnd
Fritid: Er med kjæresten og venner. Trener.


