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God gang på 
Gand: 

Siden det første spadetaket ble 
satt i jorda i februar 2013 har 
det gått i ett bankende kjør. 
Klart det skal koste når Gand 
skole endelig skal bli ny.
Side 6-7
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Leder:

Tekst: Øystein Bjorheim   Foto: Monica Larsen

Da Hana kjøpte boligen for snart 
tre år siden, kjøpte han en total- 
renovert bolig. Å gjøre ytterligere 
tiltak ville fortone seg som det rene 
vanvidd, men så: Radonmålingene 
var så høye og vanskelige å 
redusere at man måtte gjøre grep. 
For familien Hana ble løsningen 
å komme seg opp fra sokkelen og 
bygge på en etasje. 

Drømmeboligen realisert 
- Vi er strålende fornøyde. Dette har gitt mye mer enn vi trodde det 
skulle gi. Tidligere var det skråtak og skjermet utsikt, nå har vi full 

oversikt mot det fantastiske Hafrsfjord. Det 
er et helt unikt skue. Vi har riktignok fått mer 
areal enn vi praktisk talt trenger, men vi har 
også fått en drømmebolig, som vi er stolte og 
glade i, slår Hana fast.
For boltreplass sier han gjerne ja-takk til. I 
dette huset kan de to vitale og gøyale fire-
åringene løpe løpsk. Kona som er kunstner 
kan arbeide i ro og mak og i hyggelige og  
inspirerende omgivelser. 
- Og så er det så flott at vi har god plass til å 
ta imot mine svigerforeldre fra Moskva. De er 
her ofte og lenge, og det er svært hyggelig, 
sier han.

Sagen = trygghet
Hana har benyttet seg av Sagen tidligere, og 
kjenner godt til bedriften.
- Jeg kjenner jo Jostein, som er eier og 
tidligere direktør, og vet at de leverer kvalitet. 
Jeg har fått hjelp av Sagen tidligere også. 
For oss betyr det trygghet på to måter. For 
det første vet vi at det blir utført førsteklasses 
arbeid, for etter hva jeg kan se må Jostein ha 
satt de aller beste folkene på prosjektet. Han 
har også gjennom Kraftværk AS formidlet 
oss en utrolig dyktig arkitekt. For det andre 
er dette folk vi kan stole på. Vi har jo verdier 
knyttet til boligen. Derfor er det alfa omega å 

vite at vi er i trygge hender, medgir Hana.
 
 

- Det har vært en både spennende og 
krevende jobb. Å bygge på en etasje 
mens det bor folk i huset er jo litt spesielt. 
Jeg må få lov til å skryte av basene og 
tømrerne som har gått der ute, de har 
gjort en fabelaktig jobb.  Vi er veldig godt 
fornøyde og så lenge kunden også er 
tilfreds, er det jo bare gode ting, smiler 
prosjektleder Aage Wiese.

- Nå kan jeg sitte å nyte innseilingen til Hafrsfjord mens        ungene løper seg ville, sier Carl Helge Hana, som slett ikke  
hadde tenkt å bygge på boligen sin. Så sitter han likevel        her og slår fast at drømmeboligen er et faktum – med utsikten  
i fleisen og kaffekoppen innen rekkevidde. 

Prosjektene våre:

FAKTA:
Prosjekt: Påbygg på enebolig.
Størrelse: Boligen har tre 
etasjer på 140 kvm.
Tre bad, fem toaletter,  
sju soverom.

Boltreplass  
til tusen 

Elena Vorobyeva  
er kunstner og  
svært godt fornøyd  
med arbeidsforholdene.

Store oppdrag som nye Gand vgs, ombygging av gamle Sandnes 

sykehus til Sandnes helsesenter, Hundvåg og Kvernevik svømmehall 

bekrefter et allerede godt år. Det gjør også ombygging av Avinors 

helikopterterminal i forbindelse med Solaløftet. I tillegg har vi gode 

rammeavtaler, det drypper stadig inn interessante anbud og vi er 

omlag 150 tømrere i daglig drift. 

Høres ikke det ut som et bra år?

Nye Gand – et løft for fagutdanningen

Nye Gand vgs, omtalt i denne utgaven av Sagbladet, er et prosjekt 

som det er spesielt kjekt å være del av. De siste årene har det blitt 

rehabilitert og bygget flere nye allmenne videregående skoler. 

Med rehabiliteringen av Gand får vi forhåpentligvis et løft for 

håndverksfagene? Vi håper at dette kan bidra til at foreldre og 

andre som påvirker avgangselever fra grunnskolen snakker opp 

skolen, fagutdanningene og tømreryrket spesielt. Vi trenger stadig 

flere flinke tømrere som liker å «jobba med nevane». Husk, det 

finnes alltid jobb til en god håndverker!

Sagen-treffet traff

Fredag 14. mars hadde vi Sagen-treffet 2014 for eksisterende 

kunder, nye kunder og andre samarbeidspartnere. Som forrige 

gang var dette en ubetinget suksess, og jeg håper å se enda flere 

av dere neste år.

Vi sykler Skagen

Noe av det flere i Sagen ser frem til i år, utenom familiedagen i 

Kongeparken, er sykkeltur til Skagen. I juni tropper 45 av oss opp 

på kaien i Stavanger med destinasjon Skagen via en sykkeltur fra 

Hirtshals. Noen legger seg nok i tet, mens flere tar dette som en 

fin mosjonstur. Det som er helt sikkert er at vi skal synes, høres og 

kose oss. God lagbygging er det i alle fall – og trivsel er en verdi 

som skal forplante seg i våre leveranser.  

Man kan ikke lene seg tilbake på gårsdagens suksesser. For å holde 

og forsterke vår posisjon må vi være på hugget. For å forbedre oss 

som entreprenør vil vi fortsette med målrettet kompetanseheving 

i selskapet. Dette gjelder for administrasjonen, så vel som for 

tømrerne og lærlingene. For å bli best må vi hele tiden søke nye 

løsninger og utfordre oss selv og gitte sannheter i bransjen. Hver 

dag og i alt vi gjør jobber vi mot visjonen: Vi skal være den beste 

entreprenøren i regionen.

På vegne av Byggmester Sagen ønsker jeg alle lesere en fantastisk 

flott og produktiv vår. 

Per Ween,  

Daglig leder

Vårløsning
Vi begynte dette året «i plan», 
og vi skal ha en svært høy 
produksjon som strekker seg 
ut mot årets slutt. 
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- Vi lever i omskiftelige tider, men ifølge 350 bedrifter og 40.000  
ansatte skal det altså gå ganske godt i Rogaland i 2014, sier regionleder 
Hallvard Ween i NHO. Selv om det fremdeles er uro å spore, sier de 
fleste bransjer at det går nokså godt, med nyanser. Det kanskje mest 
oppsiktsvekkende er at de som har sterkest tro er de som er plassert 
i det andre sporet – altså de som ikke har direkte tilknytning til olje 
og gass, sier Hallvard Ween. Regionlederen nevner videre at det 
fremdeles er høyt investeringsnivå innenfor olje- og gass, men at vi 
taper markedsandeler. Blant annet vil mye av byggingen fremover 
skje i Korea. 
- Vi kan nok slå fast at vi er blitt for kostbare, det er bred enighet om 
det, slår han fast.

Rekruttering – en utfordring 
Det forventes fortsatt vekst, og det går godt her i distriktet. Budskapet 
er positivt, og ifølge administrerende direktør Knut Sirevåg i 
EiendomsMegler 1 vil det vil påvirke et forventningsstyrt boligmarked.
- Mye er psykologistyrt. Renta er lav, sysselsettingen er høy og 
økonomien er bra. Vi blir nok farget av det som har blitt skrevet i 
media, medgir han. 
Han følger opp med lav ledighet og høy sysselsetting i flere bransjer 
som indikatorer for et godt 2014. Han understreker også verkebyllen 
som Hallvard Ween, NAV og flere bedrifter kjenner på kroppen:
- Til tross for lav ledighet og høy sysselsetting, er det vanskelig å få 
tak i arbeidsfolk med fagbrev – spesielt til byggebransjen.  
Rekrutteringen til håndverksyrkene blir stadig lavere, og status for 

disse yrkene har gradvis blitt ufortjent dårligere, sier han.

- Mye kan gå godt
- Det lysner. Vi registrerer en noe bedret situasjon i Europa, og USA 
har lagt bak seg en god høst. Ledigheten har kommet ned, men det 
er fortsatt et stykke igjen til friskmelding.  I sum går det bedre, og til 
og med notoriske pessimister er blitt mer positive. Risikoen for smell 
er lav, og det forventes en forsiktig konjunkturoppgang i alle regioner. 
På grunn av at oljen er blitt dyrere å utvinne, tror vi at oljeprisen vil 
holde seg godt. Det er mye som kan gå godt, sa sjefsøkonom Kyrre 
M. Knutsen i SpareBank 1 SR-Bank.

 

Konjukturbarometeret:

2014 kan bli et godt år for Rogaland
Da årets konjunkturbarometer ble presentert tidligere i vinter, ble det slått fast at 2014 kan bli et 
ganske bra år for Rogaland. 

FAKTA 
Noen av funnene i Konjunkturbarometeret 
• Utsiktene for verdensøkonomien vurderes lysere enn for bare et 

halvt år siden, selv om det fortsatt er uro å spore.
• Det verste av krisen i eurolandene ligger trolig bak oss.
• I Norge er det behov for å investere i kompetanseutvikling for 

å møte morgendagens behov og markeder.
• Optimismen i Rogaland er stor, men forventning om stor 

vekst i antall ansatte, lønnsomhet og investeringer i 2014 er 
noe avdempet.

• Ledighetstallene øker svakt og arbeidsmarkedet er fortsatt 
stramt.

• Rekrutteringsutfordringene er først og fremst knyttet til  
fagarbeidere, og til teknisk personell.

Tekst: Øystein Bjorheim   Foto: Monica Larsen

Oppdageren  

For Henning Nevland har eventyrlysten slått seg ut i både plank, 
seddel og fart. Storbasen stortrives i felten, og i å være der det 
skjer. Å organisere arbeidsdagene, delegere ansvar og å få 2+2 til å 
bli fire, det kan være spennende nok det. Men for et balansert liv er 
det ikke nok. Mannen har tatt et dypdykk inn i mynt- og seddel-
samlerens rike. Han er også blitt bitt av reisebasillen. Nå er det det 
amerikanske kontinentet som rir motorsyklisten i ham. 

Mynt og motorsykkel
- Interessen for mynter og sedler har jeg hatt gjennom mange år, 
og det er gamle Norske penger som fenger meg mest, sier han.
Den eldste mynten fra samlingen skriver seg så langt tilbake som 
til 1180-tallet, men den er ikke verdt mer enn cirka 3000 kroner. 
Størst verdi har imidlertid en mynt fra 1628. Da snakker vi 45.000 
kroner. Hobbyen hans byr på mange aspekter. Han er med i en 
klubb, som drar på en utenlandstur og to Oslo-turer i året. De 
besøker messer og auksjoner. Det er sosialt og gøy. Ellers reiser 
han mye både sammen med kona og en gjeng fra Ålgård. For seks 
år siden tok de motorsykkelen fatt langs Route 66`. I fjor kjørte han 
Miami - Key West - Naples - Miami. En rundtur i sør Florida.
- En helt fantastisk opplevelse med mange inntrykk, som jeg sent 
vil glemme, slår han fast. Til sommeren er det tilbake til kontinentet. 
Da er det vestkysten som skal oppleves fra tohjulingen.

Trygt og solid 
Han har nylig startet opp, men skal bli værende på Sola Helikopter- 
terminal til 2016. Han kom til Sagen i august 1992, og har sett 
verdien i å bli værende på det som han beskriver som en trygg 
arbeidsplass.
- At det ligger noen steiner i veien gjennom et 22 års- løp skulle 
bare mangle, men det har stort sett gått veldig greit, og jeg er  
veldig fornøyd. I tillegg til å være en solid og trygg arbeidsplass, 
er det godt miljø i Sagen. Det mangler heller ikke på utfordringer, 
sier han. 

Alder: 53
Stilling: Storbas
Sivilstatus: Gift, to barn, fire bonusbarn – alle i alderen 18 til 30 år
Ble en av oss: I august 1992
Jobber med nå: Sola Helikopterterminal 
Fritiden: Samler på mynter og sedler

Henning Nevland

For storbas Henning Nevland er det alltid en 
mulighet for å oppdage noe nytt – enten det er 
detaljene i treverket, spørsmålene som dukker 
opp i mynt- og seddelsamlerens gåtefulle verden, 
eller om observasjoner langs den amerikanske 
vestkysten. 

Frihet og fleksibilitet 
Noe av det han setter mest pris på er frihet under ansvar. 
- Ledelsen har tillit til og stoler på oss, de blander seg ikke inn uten 
grunn. Av og til oppleves det som å drive en bedrift i bedriften. Det er stor 
fleksibilitet og stor takhøyde, men strenge krav til å levere.  
Akkurat slik det skal være, akkurat slik jeg liker å jobbe, sier han.

En av oss
Tekst: Øystein Bjorheim 
Foto: Monica Larsen

Regionleder Hallvard Ween i NHO.

Sjefsøkonom Kyrre M. Knutsen i  
SpareBank 1 SR-Bank.
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Skolen bærer historiene med seg. Først etablert i 1897, men fikk  
navnet Gand i 1987. Hovedbygget er fra 1963. De siste årene har 
skolen hatt store utfordringer når det kommer til de fysiske omgivelsene. 
I perioder har undervisningen foregått i sju forskjellige bygg. Nå skal 
det samlokaliseres. Dette første byggetrinnet dreier seg om nytt 
verkstedbygg. Studieretningene TIP og elektrofag skal inn, i tillegg til 
kontorplasser for lærerne. Bygget rommer 8400 kvadratmeter, fordelt 
på 1200 elever. Totalentreprise er på om lag 200 millioner kroner. 

Alt innvendig arbeid 
Byggmester Sagen har alt det innvendige arbeidet, deriblant plating, 
himlinger, golv og trapper, dører og vinduer – selvsagt med de beste 
underleverandører som tenkes kan med på laget. 
- Det er definitivt en spennende jobb, og det mangler ikke på utfordringer. 
Bygget er stort, og prosjektet er både krevende og lærerikt, sier 
prosjektleder Thomas Svendsen. Selv om det er travelt, mener han at 
framdriften er god og fin. 

Prosjektene våre:

- Det er positiv stemning og stå på - holdning på arbeidsplassen, 
legger han til. 

Hammer og papir
Bas Kjetil Sedberg trives også med oppgavene, men er samtidig ydmyk 
for omfanget.
- Dette er nok det største prosjektet som jeg har vært bas for. Det som er 
nytt for meg er å legge fra seg hammeren og erkjenne at kroppsarbeidet er 

erstattet med papirarbeid, humrer han. Det er strenge krav til dokumen- 
tasjon, og det er mye logistikk, sier han. Men vi har god klaring mot målet.  
 
Tre byggetrinn
Nå er anbudsrunde nummer to i gang. Da skal hovedbygget på fire 
etasjer rehabiliteres. Tredje og siste byggetrinn ligger lenger  
fremme i tid, men dreier seg om skolens eldste bygg, som skal  
rives og gjenoppstå.

En skole for framtiden
Siden det første spadetaket ble satt i jorda i februar 2013 har det gått i ett bankende kjør.  
Klart det skal koste når Gand skole endelig skal bli ny. 
Tekst: Øystein Bjorheim   Foto: Monica Larsen

- Det er definitivt en spennende jobb, og det 
mangler ikke på utfordringer. Bygget er stort,  
og prosjektet er både krevende og lærerikt,  
sier prosjektleder Thomas Svendsen.
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Siden 2014 har fysioterapeuten Veronica Abrahamsen og fire barnesykepleiere fra Stavanger stått i 
bresjen for fadderprosjektet St. Rafael, som årlig overfører pengestøtte til et barnehjem i Guatemala.  
Nå står et helt nytt barnehjem ferdig reist – sterkt subsidiert av midler fra Stavanger.

- Fantastisk å se at det virker

I høst var gjengen tilbake der det hele startet. I 2002 jobbet Veronica 
nemlig som fysioterapeut for handikappede barn ved barnehjemmet 
Hogar Rafael Ayau i Guatemala City. 
- Man ser selvfølgelig mye trist, men det var også solskinnshistorier. 
Å se at et barn som tidligere ikke kunne bevege seg etter hvert kan 
reise seg å gå fordi at han far fått fysioterapi, det er ubeskrivelig. At 
oppholdet satte ting i et annet og nytt perspektiv, er det ingen tvil 
om, sier Veronica, som er gift med prosjektleder Jarle Abrahamsen i 
Byggmester Sagen.

Startet fadderprosjekt
Da hun kom hjem ønsket hun å fortsette å hjelpe barnehjemmet.  
Sammen med Liss Søreide, Kari Norheim, Ingunn Knutsen og Sigrid 
Grøtteland fra Stavanger, startet hun fadderprosjektet 
St. Rafael. Siden 2004 har de derfor overført 2 - 300.000 kroner i 
året gjennom sitt eget fadderprogram. Per dags dato har de 80 faddere 
med seg på spleiselaget. Prosjektet får dessuten årlig større gaver 
fra store bedrifter som for eksempel Esso Exxon.  
Beløpene er variable, men alle munner drar. 

- Stort
17. november 2013 satt de fem damene som utgjør styret i fadder- 
prosjektet seg på flyet for å delta på åpningen til barnehjemmet  

San Miguel del Lago nær Amatitlan i Guatemala. 
- Deler av den økonomiske støtten fadderprosjektet bidrar med har 
blitt brukt til å bygge det nye barnehjemmet som nå står klart. 
Byggmester Sagen bisto i den forbindelse med en pengegave, som 
ble mottatt med stor takknemlighet, sier Veronica.  Ifølge Veronica 
var det stort å se at 10 års frivillighetsarbeid har ført frem og at et 
barnehjem er bygget opp delvis på midler fra Stavanger. Prosjektet ble 
takket som nummer to av bidragsytere. 

Triste skjebner 
Barna som bor på barnehjemmet er enten foreldreløse, eller de kommer 
fra familier som har misbrukt eller levert dem fra seg. De blir tatt godt 
hånd om. Nonnene som leder barnehjemmet ser på barna som sine 
egne, og er opptatt av at de skal følge dem opp til de blir voksne å 
klarer seg selv. Noen sendes på universitetet når de er gamle nok til 
det. Andre får opplæring i snekkerarbeid.  
- Ettersom et av prinsippene til nonnene er at de ikke vil ha noe med 
korrupsjon å gjøre, ønsker de heller ikke støtte fra staten i Guatemala. 
Dersom staten var bidragsyter, ville det ha betydd at nonnene måtte 
ansette familie av statsansatte, folk som ofte bruker institusjoner som 
barnehjem til egen vinning. Av den grunn er barnehjemmet enda mer 
avhengig av støtte utenfor egne grenser, forteller Veronica.

Leverandørportrett:

Hvem: Stålteknikk AS, etablert 2010.
Hva: Leverer bærende konstruksjoner, tak- og fasadekledning i stål. Kundene er 
andre entreprenører, industri, offentlige byggherrer og privat næringsliv.
Ansatte: 16, fire i administrasjon.
Omsetning: 60 millioner kroner.
Ambisjoner: Å være en preferert leverandør, holde trøkket oppe.

 

 - Vi sier aldri nei til noe, det er alltid ja fra vår munn. 
Samtidig sier vi aldri ja til noe vi ikke kan stå inne for. 
Vi opplever markedet som bra, for her tikker ordrene 
inn, sier Leif Børge Vestersjø.

Comeback med suksess
Stålteknikk ble først etablert i 1986. 19 år senere 
blir selskapet kjøpt opp av Icopal – og skifter navn til 
Icopal Metall, som blir avviklet i 2009/2010. Noen av 
de ansatte starter opp Stål og Fasade AS.
- Samtidig starter noen ansatte  opp igjen Stålteknikk 
AS, sier Vestersjø, som i tillegg til å være med-gründer 
og medeier er prosjektleder. 

Fersk senior 
Stålteknikk er altså en fersk stålentreprenør med lang 
erfaring. Eierne og medarbeiderne har deltatt i bygging 
av små og store stålkonstruksjoner siden begynnelsen 
av 70-tallet, som montører og prosjektledere. Produktene 
er det meste av bærende konstruksjoner, tak- og 
fasadekledning i stål. Kundene er andre entreprenører, 
industri, offentlige byggherrer og privat næringsliv.
 
God relasjon til Sagen
Byggmester Sagen AS sitt bygg i Sjøhagen var en av 
de første jobbene for det re-etablerte selskapet. 
- Selv gikk jeg som bas på dette prosjektet og fikk 
dermed mye å gjøre med Kristoffer Pittmann i Sagen. 
Det utviklet seg en god relasjon, og siden har det ballet 
det på seg, sier Vestersjø.
For ganske så ofte er Stålteknikk underleverandør på 
Sagen sine prosjekter. På Sagen sine rammeavtaler 
med fylkeskommunen er Stålteknikk på pletten straks 
det handler om stål.

- Å jobbe for Byggmester Sagen er en sann glede. 
Aldri en sur mine, aldri en sur mann. De er høflige og 
profesjonelle helt fra den som sitter i skranken til den 
som sitter innerst i lokalet. Jeg regner med at det er 
gjensidig, smiler han.

En solid stamme 
Selv om Vestersjø beskriver 2010 – 2014 som en 
opptur, er ikke målet å vokse en drivkraft. 
- Vi skal ikke bli mye større. Stålteknikk skal bestå av 
en solid stamme som leverer. Når toppene kommer,  
så leier vi inn gode folk. 

Stålkontroll med  
Stålteknikk
Siden gjenoppstandelsen i 2010 har det  
gått rette veien for nye Stålteknikk – og  
suksessoppskriften er like enkel som den  
er vanskelig.

Stålteknikk
Tekst: Øystein Bjorheim 
Foto: Monica Larsen

Veronica Abrahamsen ytterst til høyre.
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Prosjektene våre:

Snart flytter han sammen med kone og fire barn inn i et nydelig nytt 
hus, som har blitt realisert på ruinene av familiens forrige bolig. 
Hermansen er blid, glad og fornøyd. Diskusjoner har det selvfølgelig 
vært underveis, men han beskriver det hele som et stort løft.

- Arkitekten har lyttet og utfordret
- Dette skal være et hus å trives i, en moderne og funksjonell bolig 
med bedre arealutnyttelse enn det gamle huset. Her er det ingen 
kvadratmeter som går til spille, sier han.
Det er arkitekt Reier Carlsen som har tegnet huset. 

- Vi fikk en god kjemi. I motsetning til andre jeg var i dialog med, 
var han mer interessert i å lytte til familiens ønsker og behov enn å 
predike sine egne ambisjoner. Samtidig har han utfordret i massevis, 
sier Hermansen. 
Også samarbeidet med Sagen beskriver han som svært godt.

- Vi valgte Sagen fordi de er best. De har vært i distriktet lenge og har 
et godt renomme. De er nok ikke de aller rimeligste, men ut fra det 
omdømmet de har, byggeleders erfaring og de ansattes kompetanse 
var jeg aldri i tvil, sier han.

En funksjonell og moderne bolig som skal tåle tidens tann, og et hus til å trives i.  
Slik beskriver Jørn Hermansen sin snart innflyttingsklare bolig i Ragnhildsgate. 

- Kjekk og krevende jobb  
- Det er en kjekk og på ingen måter dagligdags jobb. Den har også 
vært krevende i forhold til materialvalg. Det er høy kvalitet og 
spesielle bestillinger, som gjør at vi må være i forkant mye tidligere 
enn vanlig. Det er lagt ned mye ressurser og håndverks-goder i gode 
detaljer, som til sammen utgjør en godt tenkt helhet, sier prosjektleder 
Ståle Hebnes i Byggmester Sagen.
 
Innholdsrikt
Første etasje i Hermansen sin drømmebolig byr på åpen og romslig 
spisestue med integrert kjøkken, allrom/ spisekrok, og dagligstue, 

vaskerom og bad. I andre etasje kommer bibliotek, loftstue for barna, 
kontor med kaffebar, soverom og bad. I kjelleren: Arbeidsrom, egen 
utleiedel, vinkjeller og ja – «kino». 
Fra huset har man flott utsikt til havet. Mye glass bygger opp under 
god romfølelse.

- Hva jeg er mest fornøyd med? Jørn Hermansen tenker seg om, 
smiler. 

- Taket, kanskje. Tenker seg om en gang til. - Eller egentlig er jeg mest 
fornøyd med alt. 

FAKTA:
Hva: Enebolig 400 kvadratmeter brutto.
Hvor: Ragnhildsgate, Hafrsfjord.
Arkitekt: Reier Carlsen.

Røff og framtidsrettet  
arkitektperle
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Byggmester  Sagen AS skal være den beste entrepenøren i regionen.  
Med menneske i fokus. 
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Småsager

Navn: 
Harald Aasbøe
Alder: 51 år
Hva: Bas/tømrer
Hvorfor Sagen:  
Varierte arbeids- 
oppgaver
Fartstid: Fra 1984 - 
90 og fra 2005
Fritid: Vinklubb, ishockey, reiser

Navn:  
Samuel Neuhof
Alder: 45 år
Hva: Tømrer
Hvorfor Sagen:  
Gode kolleger,  
kjekke oppgaver
Fartstid: Ca. 4år
Fritid: U-hjelp, coating

Navn:  
Rune Omdal
Alder: 50 år
Hva: Bas/tømrer
Hvorfor Sagen:  
Fordi Sagen er  
best i byen
Fartstid: Fra 1980
Fritid: Ølbrygging, film/musikk, hytte

Velfortjent:
I forbindelse med jule-
middagen fikk Jostein  
heder og ære for sitt 
arbeid i firmaet  
gjennom 40 år.

Nye prosjekter:
BBL Steinkopstykket, Helikopterterminal Sola, Kuppelhallen, Ikea, 
Tastaforen og Egersundsgt. 7


