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God 
sommer!

Eneboligene på Viste ligger 
kun et steinkast fra stranden

Livet 
ved sjøen
Drømmer du også om stranden 
og havet? Sjekk eneboligen vi 
har for salg på Viste!
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Leder: Prosjektene våre:

Høy produksjon
Det er i skrivende stund omlag 170 personer i produksjonen 
vår. I en prosjektbasert bedrift som vår varierer produksjonen 
i takt med antall anbud som er vunnet – og vi har vunnet 
en del i det siste. Vi får jevnt tilsig av jobber fra våre gode 
rammeavtalepartnere i forbindelse med skoler som skal 
rehabiliteres før de starter opp igjen i august. Vi trenger ikke å 
fylle på ordrereserven før september/ oktober. Dette er veldig 
bra på kort sikt, men det er også et luksusproblem som gjør 
at vi skal benytte den nærmeste tiden til å justere aktiviteten 
i organisasjonen litt ned.

I en tid som vi opplever nå er det svært viktig å ta vare på 
menneskene i organisasjonen. I midten av juni hadde vi en 
fantastisk sykkeltur fra Hirtshals til Skagen som kulminerte i 
et flott opphold på Skagen feriesenter omlag 1 mil fra Skagen 
sentrum. Helgen var preget av godt samhold, god mat og 
flotte kolleger. Denne opplevelsen fristet til gjentakelse. Turer, 
andre sosiale tiltak, god tone og en flat struktur med høyde 
under taket i bedriften, tror jeg kan bøte på de strabasiøse 
dagene enkelte opplever i en travel hverdag. Døren min er 
alltid åpen for innspill eller en god drøs.

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle ansatte som har bidratt 
til å dra lasset i havn så langt i år!

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet
Vi ser fortsatt for mye slurv innenfor HMSK, og dette er et 
punkt vi ikke under noen omstendigheter kan ta lett på. Det 
viktigste for meg er at alle har det godt på jobb i Byggmester 
Sagen, og at den enkelte kommer hjem like hel som da de 
kom på jobb. Et av punktene vi vil fokusere mye på fremover 
er stillaser. Det er alle sin plikt å påse at stillasene på jobbene 
vi har er trygge for alle som ferdes i dem, og blir det oppda-
get noe galt skal dette utbedres umiddelbart.

Vi skal være den beste entreprenøren i regionen 
– med mennesket i fokus
Vi kan ikke lene oss på gårsdagens suksess. For å holde oss 
i førersetet i denne bransjen må vi alltid være på jakt etter ny 
kunnskap, nye innovative ideer både med tanke på kalku-
lasjon, utførelse så vel som kundebehandling. Det kommer 
stadig nye konkurrenter på banen, og de ønsker nok å «ta 
skalpen» på en av de største og eldste. Derfor må vi alltid 
fornye oss slik at vi blir en viril 72- åring.

Jeg ønsker alle en riktig god sommer sammen med de vi
er glade i!

Per Ween, Daglig leder

En tRavEL 
SoMMER!
Alle kluter settes til, 
også i ferietiden.

- Byggmester Sagen, denne gang med 
storbas Espen Johansen i spissen, gjør som 
vanlig en kjempejobb. Vi kjenner hverandre 
godt og det gir trygghet begge veier, sier 
Trygve Soland, prosjektleder i bygg- og 
eiendomsavdelingen i Rogaland 
Fylkeskommune. 

to byggetrinn 
Byggmester Sagen har rammeavtale med 
fylkeskommunen, men dette prosjektet ble 
vunnet i anbudsrunde. Sagen har ansvar for 
alt innvendig arbeid. 
- Prosjektet består av to byggetrinn. Første 
byggetrinn omhandler nybygget som skal 
romme 4000 kvadratmeter som ferdigstilles 
høsten 2014. Trinn 2 omhandler rehabilitering 
av den 6000 kvadratmeter store hovedbyg-
ningen. Bygget skal også bli 
innglasset med ny fasade, sier Soland.

 

Full kontroll
Her skal storbas Espen Johansen være til 
neste sommer. Han kunne ikke ha tenkt seg 
et bedre sted. 
- Dette er min første jobb som storbas på en 
så stor jobb. Det er både spennende og 
lærerikt, og det er mye å passe på, sier han.
Hans nærmeste leder prosjektleder Jarle 
Abrahamsen er trygg på at Johansen har 
full kontroll.
- Han har gått gradene raskt og går på med 
rak rygg, sier Abrahamsen. 
Johansen har nok å henge fingrene i. 
Delegering, logistikk og overblikk er viktige 
stikkord. Hvis det er tid tar han gjerne ham-
meren fatt. Sopekosten er også flittig brukt.
- Det skal være rent etter oss, slår han fast. 

En moral vi regner med byggeledelsen setter 
pris på.  

Miljøgevinst
Sandnes videregående skole er fra 1970 og 
er miljømessig på langt nær god nok.
- Det er mye å hente når det gjelder energi-
bruk. Nybygget blir etter Tek 10-forskriftene, 
mens hovedbygget blir så optimalisert som 
mulig opp mot Tek 10, med nytt ventilasjons-
anlegg, vannbåren varme og ny fasade, sier 
Soland.

- Alt ved skolen vil bli bedre, legger han til; 
nytt bibliotek, ny kantine. Det blir i det hele 
tatt et stort løft for skolen, som vil stå ferdig 
sommeren 2015. 

Sandnes videregående er en studiespesi-
aliserende skole som blant annet ivaretar 
idrettsfag. Skolen skal huse så mange som 
990 elever. 

Stort løft for Sandnes videregående skole
Sandnes videregående skole skal rehabiliteres, utvides med nytt påbygg og til slutt framstå 
som en ny og moderne skole og miljøvinner. Espen Johansen er på sin første jobb som stor-
bas på et så stort prosjekt. 

FÅR SKRYT: 
Storbas Espen Johansen og resten 
av gjengen fra Byggmester Sagen 
har full kontroll.
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Prosjektene våre:

Her får du Vistestranden på kjøpet. 

- Beliggenheten er udiskutabel, den er 
kjempebra, sier prosjektutvikler Jone 
Skjæveland. 

For det skal godt gjøres å komme nærmere 
sjøen enn dette. Her er det duket for 
morgenbad året rundt, svalestup, strandliv, 
bølgeskvulp og solnedgang. 

Og så var det boligene da. Ikke hverdagskost 
det heller. Tegnet av Kraftværk. 

- Dette er funkishus med meget høy 
standard. Boligene er godt tenkt, med gode 
planløsninger som utnytter hvert kvadrat-
meter. De er romslige og med mye glass som 
slipper dagslyset inn. 

I dette frodige kystlandskapet er du tett 
på naturelementene og turmulighetene er 
mange; du kan for eksempel gå turstier både 
vestover mot Vistnes og sørover mot Endre-
stø og Kvernevik. Ønsker du en god joggetur, 
ligger Hålandsvatnet bare en kilometer unna 
hvis du går gjennom Viste Hageby.

Og her kan du altså bo, i en flunkende ny og 
topp moderne enebolig der alt ligger til rette 
for godt familieliv i mange år fremover. 

Himmel og hav.

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

Boligtype: 
Enebolig 
Soverom : 4+
Byggeår: 2014 
Pris:  
kr 10 990 000

Størrelse: 
P-ROM / BRA:
207 / 227 m² 
Kontakt: 
Cecilie Grimsrud
95 89 32 90

Drømmen om 
stranden og havet 
- Fasjonabel enebolig til salgs 
et steinkast fra stranden
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Alder: 31

Stilling: Storbas

Sivilstatus: Gift, to barn på 4 og 6 år

Fartstid: 7 år

Aktuelt nå: Sandnes videregående skole

Hvorfor Sagen: Tryggheten. Arbeidsmiljøet. Arbeidsoppgavene

Fritiden: Familien, båten og hagen. 

Espen Johansen, Buøy

En av oss
Tekst: Øystein Bjorheim 
Foto: Monica Larsen

Han har riktignok ikke prøvd noe annet (og 
hvorfor i alle verden skulle han det?), men 
han vet at når det gjelder jobb så er han på 
den grønne gren. 

Trygg arbeidsplass
- Byggmester Sagen er en veldig flott 
arbeidsplass, og det er mange grunner til det. 
Her merkes det at man setter mennesket i 
sentrum, og det er god lagfølelse blant de 
ansatte. Jeg setter også pris på at det er så 
stort fokus på kvalitet og skikkelighet, sier 
han og utdyper:

- Du får lønn den dagen du skal ha det, det er 
god kontroll på HMS og ellers gode rutiner på 
det meste. Det er på alle måter en trygg og 
sikker arbeidsplass. 

Under opplæring 
Johansen er ellers godt fornøyd med 
arbeidstiden. Å begynne tidlig om morgenen 
og slutte før ettermiddagen er på hell, passer 
ham utmerket. Å vase rundt og dille med 
oppgaver i hagen er noe han setter pris på. 
Den nye fritidssysselen er båt. 
- Kona og svigerfar presset på, så båtkjøpet 
var uunngåelig, humrer han. Han liker seg 
godt på sjøen, men bedyrer at han er under 
opplæring og at det er kona som er vokst opp 
med båt som har kontrollen. Foreløpig. 

Klart blikk
Espen får de beste skussmål. Han får ting 
gjort, går krumbøyd på og lar seg ikke stoppe. 
Nå er det klart blikk på Sandnes videregåen-
de før sommerferien.

Hvor skal han hen?
- Vi reiser 14 dager til Spania, det blir noen 
dager på Sørlandet og selvfølgelig håper vi 
på fremdeles fint vær og mange båtturer. 

Laerdal Medical AS tar 
grep og tilpasser bygget 
sitt for framtiden.

- Vi oppgraderer bygget til å bli mer 
funksjonelt, mer moderne og mer 
tilpasset de ulike plattformene i Lærdal.
Rehabiliteringen dreier seg både om fabrikk 
og kontorbygg, sier Terje Petterson.
Han er til daglig driftsleder i Laerdal, men 
fungerer også som prosjektleder for den 
omfattende byggeprosessen som går over 
flere byggetrinn. 

Synliggjøring
Bygget skal i enda større grad enn tidligere 
reflektere Lærdal sine virksomhetsområder.
- Vi åpner opp og viser hva vi jobber med. 
Vi er ikke er en hvilken som helst software-
bedrift. Blant annet har vi en lang korridor 
der vi setter vi inn vinduer slik at besøkende 
kan se inn i verkstedene, sier han.
- Det pågår mye produktutvikling i Laerdal 
Medical AS, legger han til. 
Oppgraderingen vil samlet ha en kostnads-
ramme på 10 millioner kroner. Byggmester 
Sagen bidrar til det innvendige tømmer-
arbeidet.
- Dette betyr et løft for hele organisasjonen, 
slår driftslederen fast. 

En god historie 
Laerdal Medical AS startet som et lite forlag 
i 1940 som spesialiserte seg på gratulasjons-
kort og barnebøker. Selskapet ble snart 
utvidet til produksjon av leketøy av tre. 
Kunnskap fra leketøysproduksjonen åpnet 
nye dører inn til det å utvikle realistiske 
sårsimuleringer. Førstehjelp og akuttmedisin 
med vekt på opplæring ble etter hvert 
hovedaktivitetsområde. I dag er Laerdal 
Medical forpliktet til Helping save lives 
ved hjelp av produkter for HLR-opplæring, 
avansert livredning, luftveishåndtering, 
immobilisering, traumetrening, overvåking, 
defibrillering og simuleringstrening som 
brukes i kombinasjon med mer tradisjonelle 
læringsmåter, mikrosimulering og virtuell 
virkelighet. Laerdal har gjennom årene 
etablert salgsvirksomhet i 23 land og 
produksjonsvirksomhet og FoU-virksomhet 
fire forskjellige steder. Selskapet har 1400 
ansatte.

Stor stas å 
vær stor bas

Transformerer 
bygningsmassen

Å bli omtalt to ganger i 
samme magasin kan bli vel 
mye, men Espen Johansen 
står i det. Så er det i alle fall 
gjort. Og nettopp det er et 
av kjennetegnene til 
storbasen på Buøy. 
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Prosjektene våre:

Terje Reinertsen synes det er stas å 
se at huset som har vært i familien 
i 100 år skal få nytt liv.

- Med nye vinduer, ny gatedør og ny kledning kommer huset til å bli helt nytt. 
Det blir nok finere enn det noen gang har vært, slår 84-åringen fast. Mange føtter har 
løpt over golvene i dette huset og trappa utenfor har vært samlingssted for «ongane i 
gadå» i flere generasjoner. Årtier har kommet og gått. I mellomtiden har verden rukket å 
forandre seg flere ganger. Nå skal eneboligen få tilbake sin glans. 

Et hus for sin tid
En gang bodde adjunkt ved Stavanger Katedralskole Salve Haugland her, sørlendingen 
som ble stavangermann og laget den egentlige stavangersangen «Rygjafylkets fjell og 
dype fjord». Faren til Terje Reinertsen kjøpte huset i 1914. 11 unger vokste opp i huset, 
Terje var yngst. 

- Vi lå overalt der det var ledig plass. Det var et hus for sin tid, det ville nok neppe blitt 
bygget slik i dag der barna skal ha hvert sitt soverom og oppholdsrom i tillegg, smiler 
han. 

Spennende, men utfordrende
Tom Rune Tjensvoll i Sagen trives godt med oppgaver som dette.
- Det er spennende å tilbakeføre huset til sin opprinnelse. Jeg er imponert over hva de 
fikk til den gangen for over 150 år siden, det er skikkelig håndverk. Men det er også en 
utfordrende oppgave. 

- For eksempel har råten enkelte steder gått helt inn i tre- og reisverket. I tillegg er det 
mange steder skeivt, men det er jo dette som gjør det så kjekt.

- Tjelta viser stor interesse og er en dyktig håndverker. De gjør en kjempejobb både han 
og læregutten Niels Mæhle.

Det gamle huset 
i Møllegata 
- Tilbakeføring av 164 år gammelt hus

«Mange føtter har løpt 
over golvene i dette 
huset og trappa utenfor 
har vært samlingssted 
for «ongane i gadå» i 
flere generasjoner».
     Terje Reinertsen
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Leverandørportrett:

Hvem: Marvik AS, grunnlagt i 1971.

Hva: Sikkerhetsbedrift og Norges største privateide låsesmed. Er lokalisert  

i Hillevåg Næringssenter. 

Ansatte: 19.

Omsetning: 34 millioner kroner.

Ambisjoner:  Skal kjennetegnes på kunnskap og fleksibilitet. 

Marvik aS
Tekst: Øystein Bjorheim 
Foto: Monica Larsen

Alle oss som har levd en stund vet hva som menes med god 
gammeldags service. Vi vet også at samfunnet har presset frem 
at den i mange tilfeller er blitt mangelvare. Derfor er det 
betryggende å vite at den finnes der ute – for eksempel hos 
Marvik. 

Å kunne snu seg rundt
- Grunnmuren i bedriften er kunnskap og kompetanse. Våre 
ansatte er dyktige folk som kan faget sitt, men jeg tror nok at 
kundene våre også kjenner oss på at vi er fleksible og i stand til 
å snu oss raskt rundt. Det er lite byråkrati og kort vei til 
beslutningene. Det gjør oss til en effektiv organisasjon, 
sier Eirik Marvik.

norges største privateide låsesmed
Marvik er en sikkerhetsbedrift og intet mindre beskjedent 
enn Norges største privateide låsesmed. 
- Vi er totalleverandør og har derfor et stort spenn i våre 
leveranser. Vi tilbyr alt fra lås og beslag til bankmaskiner 
og safer, sier Eirik Marvik, som er salgskonsulent og 
tredjegenerasjons Marvik. 

ambisjoner 
Det var bestefaren som startet geskjeften i 1971. Konseptet har 
tålt tidens tann og ambisjonene er det heller ingenting å si på. 
Marvik omsatte for 34 millioner kroner i fjor, mens årets mål 
er en omsetning på 40 millioner kroner.
Kundene er store entreprenører og banker, men også 
privatpersoner som svinger innom butikken i Hillevåg. 
Bedriften har 19 ansatte – hvorav 9 er inne og 10 er ute. Det 
er til enhver tid to ansatte i butikken. Selv har Eirik Marvik 
stilling som salgskonsulent. 

Om samarbeidet med Byggmester Sagen sier han:
- De er helproffe, samtidig som de er veldig hyggelige og 
joviale. De er en bedrift som har alt på stell. Vi har flere 
samarbeidsprosjekter gående og vi gleder oss til fortsettelsen.
 

«Det umulige tar bare litt lenger tid» er mottoet, og den gode 
gammeldagse servicen er intakt. Marvik bestreber seg på å gjøre 
alle kunder til lags.

God gammeldags service  
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vi takker våre sponsorer for støtten:

5. april reiste 12 ivrige golfere til Spania 
for 3 dager med varme og golf. 

Vi bodde på San Roque – 15 min. fra Gibraltar, og 
spilte golf på fantastiske golfbaner i 25 grader og 
sol. Innsatsen var stor fra morgen til kveld, og vi 
var en god gjeng som hadde det kjekt sammen, 

både på og utenfor golfbanen.
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Byggmester  Sagen AS skal være den beste entrepenøren i regionen.  
Med menneske i fokus. 
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 Eiendom
 

www.sagen.no Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 6, 4016 Stavanger
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Småsager

Navn: 
Jan Kristian Riisa
Alder: 42 år
Hva: Tømrer
Hvorfor Sagen:  
Kjekke og dyktige 
kolleger
Fartstid: 25 år
Fritid: Familien

Navn: 
Patric Wundelich
Alder: 35 år, 
BadBrambach (Tyskland)
Hva: Tømrer
Hvorfor Sagen:  
Solid og godt firma
Fartstid: 9år
Fritid: Tennis og klatring

Navn: 
Terje "Teddy" Larsen
Alder: 30 år
Hva: Overbas
Hvorfor Sagen:  
Kjekke kolleger, trivelig 
arbeidsmiljø og varierte 
oppgaver
Fartstid: 4 år
Fritid: Familie

Nye prosjekter:

Avsluttet prosjekt:

Valdal BL, Tankbåtveien 2

Hermansen enebolig

God sommer!


