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Leder:

Kontrollert 
landing

Bak skyene er himmelen alltid blå...
 
En roligere høst
Regnskapet for første halvår 2014 er gjort opp, og vitner om høy 
aktivitet, mange produserte timer, differensierte prosjekter, høy 
omsetning og et godt resultat.
  Halvåret vi nå er inne i tegner seg til å bli en del roligere. 
Vi har igjen fått redusert antall innleide arbeidere til omlag 20 
personer, og det er litt mer «business as usual» med tanke på 
 produksjon. Ordrereserven er blitt mindre, og vi er aktivt ute på 
jakt etter arbeid som skal påbegynnes ultimo dette året – spesielt 
i privat næringsliv. Et litt utfordrende marked med  permitterings- 
og oppsigelsesvarsler som er annonsert i ulike oljeservice-
bedrifter. Vi håper og tror, oppmuntret av SSB’s rapporter, at dette 
er en forbigående situasjon som retter seg opp i løpet av 2016. 
Vi må likevel ta signalene på alvor og sammen rigge distriktet til 
andre områder enn olje og gass. Dette er noe den rogalandske 
vinnerskallen takler.
 
Med mennesket i fokus
En del av visjonen vår er «med mennesket i fokus». Det er 
avgjørende for oss at den viktigste faktoren i vår bransje har det 
bra. Det er både inspirerende og imponerende å lese om vår 
tømrer Samuel sitt brennende engasjement for mennesker, med 
utfordringer som langt på vei marginaliserer de dagligdagse 
problemene vi støter på. Dette vitner om en person med empati 
og medmenneskelighet som vi alle kan lære mye av. Han fronter 
verdier som vi også setter pris på i Sagen, og det er viktig at vi på 
jevnlig basis hører med hverandre hvordan det går.
  Vi har akkurat satt i gang ROS- kampanjen i Sagen. Dette 
er en kampanje som skal motivere alle ansatte til å rose hver-
andre i det daglige arbeidslivet. Alt for mange ganger hører vi om 
at «så lenge det går bra hører vi ingenting» - dette vil vi endre på!
 
Sosiale Sagen
Vi er glade i å kose oss, og vi hadde en svært kjekk fisketur med 
gode samarbeidspartnere tidlig i september. Arrangements-
komiteen klarte sågar å dra Inge Anda helt ned til Tengs. Vi fikk 
derfor (til tross for et labert fiskeresultat) en kulinarisk opplevelse 
sammen med de siste varmegradene fra sommeren.
  I oktober arrangerer vi skalldyrfest for alle ansatte - et årlig 
arrangement som pleier å ha et godt oppmøte med god stemning 
og fin drøs.
  Avslutningsvis oppfordrer jeg alle ansatte til å brette opp 
ermene slik at vi kan vise til et solid resultat for også siste halvår i 
2014!

Per Ween, daglig leder 

Prosjektene våre: Helikopterbasen

Bas Henning Nevland beskriver prosjektet som  spennende, 
men også utfordrende for en gjeng handlekraftige tømrere. 
 – Alt tar mye lengre tid enn vanlig, for alt må klareres 
av sikkerhetsmessige grunner. Vi er tross alt på en heli-
kopterterminal. Derfor blir det også mye venting, selv om 
planleggingen er god. 

I full drift
– Det er strenge regler når arbeidsplassen er en flyplass i 
full drift, sier Morten Møller.
 Som prosjektleder i Faveo har han på vegne av bygg-
herre det overordnede ansvar for prosjektet 
 – Det er jo ofte mye støy og støv knyttet til en 
 byggeplass. Her ute må vi ha førsteprioritet på hensynet til 
de daglige rutinene og til de reisende. Derfor handler det 
mye om å innrette seg etter disse rammene. Så langt har 
det gått veldig fint, men dette er et krevende prosjekt også 

på andre måter, sier han.
 Han viser til at det er trangt om plassen, mange 
mennesker og mye trafikk. I tillegg dukker de opp ukjente 
faktorer underveis. 

Seks faser
Prosjektet dreier seg om rehabilitering av eksisterende 
bygningsmasse og nybygg. Dette er et kompakt bygg som 
samlet utgjør 4500 kvadratmeter. Kostnadsrammen er på 
90 millioner kroner. Jobben går over seks faser. Bygge-
arbeidene startet etter nyttår, og bygget skal ferdigstilles 
våren 2016.
  I skrivende stund er prosjektet inne i sin tredje fase 
der ventehallen og briefingen skal bygge opp igjen. Arbeids-
gjengen fra Sagen teller ni mann. I tillegg til sine egne har 
Nevland ansvar for sine underentreprenører.

Arbeidet med helikopterterminalen på Sola er 
en  øvelse i logistikk og tålmodighet. 

Full rulle
Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen
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– Det er herlig, for å si det rett ut. Dette har vi jobbet med i 12 år, 
sa Egil Olsen i Høyre til Stavanger Aftenblad i forbindelse med 
første spadestikk på Hundvåg. 
 – En stor og kjekk jobb for oss, sier bas Stefan Due Olsen. 
 – Anleggene blir nokså like, men de er blant annet speil-
vendte i forhold til hverandre på grunn av adkomstforhold.

25 meter med svømmetak
Svømmehallene vil få 25-metersbasseng, som skal dekke 
 behovene for svømmeidretten, publikumsbading og svømme-
opplæringen i skolene. Anleggene skal kunne ta imot to skole-
klasser samtidig. Bassenget inneholder et en-metersviktstup på 
dyp del til opplæring.

Miljøvennlig
Byggene får passivhus-standard og i byggingen brukes 
lavkarbon betong, som er mer miljøvennlig i produksjon enn 
vanlig betong. En ny type renseanlegg, med keramiske filtere, vil 
redusere energibehovet og gi bedre vannkvalitet. Vektleggingen 
av miljøvennlige løsninger har ført til at Kulturdepartementet 
 støtter byggeprosjektene med 36,6 millioner kroner. Det vil bli 
høy kvalitet på bassenget, og ellers blir det funksjonelle løsninger. 
 – Men det blir ikke ekstravagant, uttalte prosjektleder Bernt 
Krogh ved oppstart av prosjektet. 

Nå kan badelystne elever og et badesultent publikum 
snart pakke badetøyet og hoppe uti det. Etter mange 
års venting får endelig Hundvåg og Kvernevik nye 
svømmehaller. 

ENDELIG 
SVØMME-
HALL 
Bydelene Hundvåg og 
Kvernevik ruster seg opp 
med nye svømmehaller

Prosjektene våre: Svømmehaller

FAKTA
Type bygg: Svømmehaller
Byggested: Austbø på Hundvåg og Kvernevik
Bruttoarealer: Kvernevik 3060 m2, Hundvåg 2967 m2
Ferdigstillelse: Hundvåg første halvår 2015, Kvernevik juni 2015
Status: Under arbeid
Kostnadsramme: Hundvåg 135,8 mill kr. Kvernevik 132,3 mill kr.
Planer: Kvernevik: Plan 2405. Hundvåg: Plan 2338
Energiklasse: A
Prosjektleder: Bernt Krogh
KILDE: Stavanger kommune sine nettsider. 

Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen

I byggingen brukes lavkarbon-
betong, som er mer miljøvennlig 
i produksjon enn vanlig betong.
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TIL SALGS: VISTE TIL SALGS: SØRBØHAGANE

Her får du Vistestranden på 
kjøpet. Det skal godt gjøres 
å komme nærmere sjøen 
enn dette. Her er det duket 
for morgenbad året rundt, 
svalestup, strandliv, bølge  s
kvulp og solnedgang. Dette 
er funkishus med meget høy 
standard. Boligene, tegnet 
av Kraftwerk, er godt tenkt, 
med gode plan løsninger som 
utnytter hver kvadratmeter. 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  Endrestø og 
Kvernevik. Ønsker du en god 
joggetur, ligger Hålandsvatnet 
bare en kilometer unna hvis 
du går gjennom Viste Hageby.

Kontakt: 
Jone Skjæveland,
jone@sagen.no
930 13 161

Boligene ligger plassert i et 
stort og populært nybyggerfelt 
som samlet vil romme 600 
boliger. Dette er generasjons
boliger med to etasjer og tre 
soverom – med  mulighet for 
fire. Størrelsen er  mellom 139 
og 157 kvadratmeter. 

Det er lett å skjønne hvorfor 
det satses på nybygging 
 akkurat her. Godt plassert 
vis a vis Stokkelandsvannet 
vil du ha kort utfart til både 
joggeløyper og flotte tur – og 
rekreasjonsområder. Turen 
er også kort til Sandved
parken, Rogaland Arborét og 
til Melsheia. Har du ærender 
i Sandnes sentrum, er turen 
tre kilometer kort. Tog stoppet 
på Ganddal ligger der turstien 
gjennom Sandved parken 
starter. Herfra reiser du 
både effektivt og miljøvenn
lig nord over mot Sandnes 
sentrum, Forus og Stavanger, 
eller sørover mot Bryne og 
resten av Jæren. Med bil 
tar det cirka 5 minutter før 
du er ute på E39, enten du 
skal nordover eller sørover. 
Det er kort vei til  butikk, 
idrettsanlegg og service
tilbud. Sørbø barneskole og 
Lundehaugen ungdomsskole 
ligger like i nærheten, med 
trygge skoleveier. Sørbø skole 
skal for øvrig utvides, og det 
planlegges tre nye barnehager 
i forbindelse med utbyggin
gen. I Sørbøhagane finner du 
dessuten flere godt tilrette
lagte lekeplasser, basketball
bane, sandvollyballbane og 
BMXbane.

Kontakt: 
Jone Skjæveland,
jone@sagen.no
930 13 161

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.

Byggmester Sagen har satt opp tre innholdsrike eneboliger i rekke (der en allerede er solgt) for salg på 
Sørbø på Ganddal. Dette er et område som akkurat nå vokser seg fram som et av distriktets mest spen-
nende boligområder, med et trygt, godt og variert bomiljø for alle generasjoner. 

Fasjonabel enebolig til salgs 
et steinkast fra stranden

Innholdsrike familieboliger  
i attraktivt strøk
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Det er sannelig ikke hvermannsen som bruker ferien sin på å 
 sette opp hus i Afrika eller som samler en kontainer med utstyr, 
og egenhendig sender den til Uganda finansiert av egne ferie-
penger. Det har Samuel gjort. Han har også tatt opp et lån 
for  sikre at en ettårig afrikansk jente med hull i hjerte skal få 
operasjon i India. I tillegg stiller han «sofaen» til disposisjon for 
backpackere som trenger et sted å sove. 
 – Jeg har fått et rikere liv enn jeg hadde trodd var mulig, 
slår han fast.

Coachsurfing
Han trives i Sagen og skryter av godt arbeidsmiljø og gode  
 arbeidskolleger. Selv er han så trivelig at han villig vekk  låner 
husrom til reisende fra alle verdensdeler som vil oppleve 
Prekestolen og andre perler i vårt storslåtte landskap gjennom 
couchsurfing. (www.couchsurfing.com)
 Når vi snakker med 
ham skal han hente nye 
turister på Sola. Gruppen 
som skal sove hjemme hos 
ham denne helgen utgjør 
seks personer som alle vil 
til Prekestolen. Da tar han 
like gjerne på seg turskoene 
selv og viser vei. Gjestene 
setter stor pris på ham og gir 
toppkarakter for oppholdet. 

Husbygging i Afrika
Via en menighet i Sandnes 
ble Samuel overtalt til å bli 
med til Afrika for å bygge 
hus. Samtidig ønsket misjo-
nær-venner fra Tyskland ham 
ned til et sted med cirka 150 
foreldreløse barn. Han delte 
oppholdet sitt i to og reiste 
med dem for å se. Tyskerne 
ble så begeistret for Samuels 
byggeprosjekt at de bestemte 
seg å bygge hus for de 150 foreldreløse.
 – På den første reisen jeg deltok på, var vi under veldig 
beskyttede forhold der vi sov på gjestehus, spiste god mat på 
restaurant og så mennesker kun gjennom bussvinduer. Jeg var 
inspirert, men jeg ville noe mer. Derfor dro jeg tilbake for å hjelpe 
en av de arbeiderne jeg ble kjent med i forbindelse med et privat 
husprosjekt. Denne gangen føltes det enda mer riktig, jeg kom 
nærere. jeg fikk direkte bevis på at hjelpen ble riktig adressert. 

«Meningen med livet» – og det avgjørende øyeblikket 
– Du kommer til et punkt i livet der det er nærliggende å stille seg 
selv spørsmålet om hva som meningen med alt – og hvorfor man 

er til. Man blir født og man dør. I mellomtiden har man valg og 
muligheter. Når det gjelder meg selv, fikk jeg se så mye elendig-
het, barn som vokser opp uten foreldre, barn som ikke får skole-
gang og barn som er syke men ikke får den nødvendige hjelpen 
de trenger. Jeg fikk dette på kloss hold, og jeg bestemte meg for å 
hjelpe, forteller han. 
 Så da han – med dette som bakteppe – fikk spørsmål om 
han kunne hjelpe den ett år gamle jenta født med hull i hjerte, var 
det ikke mulig å si nei. 
 – Hun kikket på meg, med de øynene vet du. Eneste 
 mulighet for å redde henne var operasjon i India. Jeg hadde ikke 
noe valg, det var sånn det måtte bli.
 
Feelgood
Begrenset av spalteplass er vi hindret til å fortelle om alle 
hindringene frem mot ønsket mål, men kortversjonen er omtrent 

som et filmmanus. Samuel 
opplever hindringer som får 
våre hverdagsplager til å virke 
som brødsmuler på ei brødfjøl. 
 Passtrøbbel,  korrupsjon, 
 kampen mot klokka og vill ferd 
på moped gjennom gatene 
i Kampala og stopp ved inn-
sjekking i siste liten, er bare 
noen av ingrediensene. For 
da Samuel, den lille jenta og 
hennes mor endelig kom frem 
til India viste det seg at det 
var fridag på operasjons salen. 
Samuel hadde samlet opp tre 
ukers ferie som skulle brukes 
til prosjektet. Dette hang i 
en tynn tråd. Men hvis dette 
hadde vært et film manus, ville 
det ha vært av typen feelgood. 
Han rakk mot alle odds hjem 
i tide, operasjonen gikk uten 
 komplikasjoner og jenta fikk 
det bra. 

 – Det er et under å se i etterkant hvordan det gikk, det 
må har ligget en usynlig hånd over det hele. Vi møtte så mange 
 hindringer, men likevel var det alltid noen rare sammentreff som 
førte oss videre, det er nærmest usannsynlig at jeg i egen regi 
kunne har klart dette alene, medgir han. 
 Da Tyskland vant VM i fotball fikk han telefon fra jentas far. 
 – Det var stort. Han gratulerte med seieren og samtidig fikk 
jeg vite at jenta hadde begynt å stå på egne ben. Da følte jeg meg 
rik, medgir Samuel.

Samuel kan best beskrives som en engel blant 
 tømmermenn. Med et hjerte som banker for de min-
dre heldigstilte og med en handlekraft som en tømrer 
bør og skal ha, har han tatt et verdivalg om å gi av 
seg selv til noen som trenger det. Det har ført ham 
ut på  eventyr han sent vil glemme – og det finnes 
 mennesker som sent eller aldri vil glemme Samuel.  

Engasjert utover 
det vanlige

En av
oss

Navn: Samuel Neuhof
Alder: 45 år
Sivilstatus: Single
Hva: Tømrer hos Sagen og bistandsarbeider i egen regi
Fartstid hos Sagen: 8 år
Fritid: Fikse lekkasje i egen leilighet, pluss bistandsprosjekt. 
Han tar også imot tilreisende som trenger en sofa å sove på. 

Tekst: Øystein Bjørheim 
Foto: Monica Larsen

«Jeg hadde ikke noe valg, 
det var sånn det måtte bli.»
Samuel Neuhof

EGET BISTANDSPROSJEKT: Samuel har hatt flere turer til Afrika. Som velgjører 
drives han av en indre motivasjon. – Å hjelpe andre er en verdi jeg ikke ville vært 
foruten, sier han.
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Prosjektene våre: Prosjekt

10

Veslemøy Botnmark har hatt en spennende HMSK-
reise fra landbruket til oljeindustrien, og så videre til 
anleggsbransjen på Nærbø. Da den tidligere sprang-
rytteren søkte seg til Sagen, søkte hun seg samtidig 
til en bransje som matcher hennes personlighet – der 
man kaller en spade for en spade. 

Den 5. august var hun på plass. 
 – Ja, her ruller det avgårde, sier hun med et smil om 
munnen. Bånn gass fra dag en, ute i felten, og dokumentlesning 
på kveldstid. Akkurat slik hun vil ha det – såfremt at det ikke blir 
kaos. 
 Arbeidsoppgavene favner vidt. Det handler selvfølgelig om 
HMSK, kvalitet, lærlinger, fagprøver, verneutstyr og hjelpemidler 
og mye annet. Hun kaller seg gjerne for vaktbikkje.
 – Bedrifter trenger noen som er ute på byggeplassene og 
peker på ting, leser anbudsdokumentasjon og lover og forskrifter. 
For meg er det viktigste at de ansatte kommer hjem like hele 
som før de gikk på jobb. En god HMSK er en investering som gir 
avkastning både på kort og lang sikt, mener hun.

Bratt læringskurve
Odelsjenta fra Eidsvoll utdannet seg til agronom og traff etter 
hvert en kjekk mann og flyttet til Rogaland. Hun fikk seg jobb 
som lærer ved landbruksskolen på Øksnevad, deretter gikk turen 
til Landbrukets HMS. Etter 11 år fristet oljebransjen. Hun ble 
Norges-ansvarlig i et operatørselskap, en erfaring hun aldri ville 
ha vært foruten. 
 – Læringskurven var bratt, og jeg fikk med meg mye fra en 
bransje som lenge har vært sylskarp på HMS. Jobben ga meg 
også mange muligheter internt i selskapet, forteller hun.
Så kom finanskrisa. Hun fikk seg jobb i anleggsbedriften Risa på 
Nærbø, et sted hun straks følte seg hjemme. 
 – Risa var en fantastisk arbeidsplass, med mange dyktige 
og trivelige mennesker og god ledelse, sier hun. 

Spade for spade
Da hun i 2012 ble hentet til konsulentselskapet Antenor, var det 
likevel en mulighet hun ikke kunne si nei til selv om hun stor-
trivdes i Risa. 
 – Utrolig spennende det også, med mange hyggelige folk 
og spennende oppgaver. Men konsulentbransjen er hard. Jeg 
hadde 31 kunder som skulle føles opp, men savnet å være sted-
bunden og ha en stabsfunksjon, medgir hun. 
 Nå føler hun seg hjemme igjen – etter bare fem uker i 
 Sagen.
 – Jeg ser egentlig flere paralleller til Risa. Det er jord-
nært, man kaller en spade for en spade og det er korte linjer til 

beslutningene. Dørene står alltid åpne, det er en lett tone og 
mye humor. Det er viktig for meg.  Nei, jeg savner overhodet ikke 
oljebransjen, sier hun. 

Ingens hønemor
Er hun en streng HMSK-sjef?
 – Jeg er ikke streng så lenge jeg får viljen, fleiper hun. 
 – Jeg er ikke ansatt for å være noens hønemor. Vi er alle 
voksne mennesker, og har jeg sagt en ting en gang, forventer jeg 
at jeg ikke trenger å si det en gang til. Ser jeg samme tømreren 
uten hjelm flere ganger, blir jeg grinete. Ellers er jeg stort sett i 
godt humør og sjelden sur og grinete. Men jeg liker å få ting gjort. 

Stø kurs mot framtiden
å tenke på at Norges eldste blikkenslager neste år feirer 170 år – og 
dermed har overlevd verdenskriger, økonomiske kriser, stadige 
bransjeendringer og industrielle og teknologiske firsprang.

– Stiller store krav til oss selv
– Vi er en av de ytterst få som driver med blikkenslagarbeid og 
blikk. At vi har eget verksted er en av våre styrker. Vårt blikken-
slagerverksted på over 800 kvm har et av markedets mest 
avanserte CNC / datastyrte platebearbeidingsmaskiner, og ellers 
svært moderne utstyr. Vi lager mye selv, vi er i stand til å levere 
komplett og kundene våre kjenner oss på at vi kan snu oss på 
femøringen når det trengs, sier Kjetil Thorsnæs, prosjektleder 
ventilasjon. 
 – Vi er dyktige på ventilasjonsleveranser i alle typer bygg 
og har spesielt fokus på energisparing enten det dreier seg om 
rehabilitering eller nybygg, sier prosjektleder daglig leder Tor Ove 
Jørgensen.
 På utvendig arbeid leverer HABI alt fra enkle beslag til 
komplett tak- og fasadeløsninger i alle typer metall, folie og 
papptekking på tak, terrasser og balkonger. 
 – Vi strekker oss alltid etter å være best. Mest av alt handler 
det om å ikke gå på akkord med kravene vi har satt til oss selv. 
Vi er beinharde på kvalitet, sier Ronny Glockner, som er prosjekt-
leder på tak og fasade. 
 HABI har et god og lang relasjon med Byggmester Sagen. 
 – Vi har en god, lett tone og kjenner hverandre godt, derfor 
går også samarbeidet lett og fint, sier Tor Erik Hadland, prosjekt-
leder ventilasjon.

Rivende utvikling
HABI har en stolt historie. Firmaet Harald Bie ble etablert av 
den 16 år gamle kobber- og blikkenslageren Jon Jonassen Bie 
i 1845. I fire generasjoner frem til Jon Jonassen Bies oldebarn 
Helge Bie overtok i 1967 var firmaet først og fremst et kobber- og 
blikken slagerverksted. I løpet av vel 160 år har firmaet utviklet 
seg til å bli et internasjonalt konsern oppdelt i flere selvstendige 
selskaper. Hovedkontoret er Forus. Selskapet skiftet i 1993 navn 
til HABI AS, og er i dag et ledende firma innen ventilasjon og 
fasade bekledning. I 2002 ble det opprettet en avdeling for varme-
pumper. 
 – Utviklingen fra det lille verkstedet som produserte utstyr 
til hus og hjem, som kjeler, baljer, melkespann, bøtter, kanner og 
kar på 1800-tallet, til det firmaet omfatter i dag har vært enorm. 
HABI er fortsatt i kontinuerlig utvikling, sier daglig leder Tor Ove 
Jørgensen. 

Øvrige selskap i HABI gruppen omfatter også utleie av  eiendom 
og eiendomsutvikling, i inn- og utland. 

– Hva som kjennetegner oss? At vi har overlevd gjen-
nom oppgang- og nedgangstider i nesten 170 år – og 
at vi fremdeles er her. Den gamle oppskriften virker 
 fremdeles, smiler HABI AS sin eier, Helge Bie.  

En trivelig gjeng representert av daglig leder Tor Ove Jørgensen, 
forskjellige prosjektledere og eieren sjøl tar oss imot i  trivelige 
 lokaler i Fabrikkveien på Forus. Det er uunngåelig å legge merke 
til at arbeidsmiljøet er godt. Flere av de 34 ansatte har vært med 
på laget i mange, mange år og det har utviklet seg en god og so-
lid stamme der også humoren får spire og gro. Det er  fascinerende 

HABI Leverandørportrettet
HVEM: HABI, ledende firma innen ventilasjon og fasadebekledning
HVOR: Forus
GRUNNLAGT: 1845
ANTALL ANSATTE: 34
OMSETNING LOKALT: 50 millioner kroner.
webside: www.habi.no 

Tekst: Øystein Bjørheim 
Foto: Monica Larsen

Alt på stell
Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen

FAKTA
Hvem: Veslemøy Botnmark
Hva: Ny HMSKsjef 
Sivil status: Kjæreste, to tenåringsbarn fra tidligere ekteskap
Fritid: Ungene, kjæreste og venninner, hunden Dina og trening  
på Elexia.
Leser: Jeg er altlesende og sluker alt fra bruksanvisninger til 
aviser og ulike bøker. Nå går det i tømrerteori. Se & Hør leser jeg 
aldri, selv ikke på tannlegekontoret. 

SPRANGRYTTER
Veslemøy Botnmark har erfaring som sprangrytter, og har også 
drevet distanseritt.
 – Jeg har alltid likt action. Det som trigget meg mest med 
 sprangridning er følelsen av å mestre og håndtere 500 kilo hest til 
å gjøre som du vil, sier hun.

Foran fra venstre: Ronny Glockner og Tor Erik Hadland. 
Bak fra venstre: Daglig leder Tor Ove Jørgensen og Kjetil Thorsnes.
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Byggmester Sagen AS skal være den beste entreprenøren i regionen. 
Med mennesket i fokus.

Småsager

Bowlingtur
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Nylig avsluttede prosjekter:
Stavanger DPS, Egersundsgt, Ikea, Statoil Tårn, Statoil IB-senter

Nye prosjekter:
Avinor- Stavanger Lufthavn, Sea King – hall, Weatherford,
Stavanger Maritime Museum,  B. Christopersensgt., St.Olav – leilighet

B
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m
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w
w

.kontekst.no. D
esign: Ivar O

ftedal. Foto: M
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Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 6, 4016 Stavanger

3 på prosjekt: 
Hvem:
Fredrik Espedal 
(23)
Hva: Tømrer
Hvorfor Bygg -
mester Sagen: 
Gode kollegaer, 
trivelig bedrift.
Fartstid: Fem år
Fritid: Fisking, jakt, og båtliv. 

Sagen sin Bowling-gruppe på 
16 mann reiste på bowlingtur til 
København 21.-23. august. Det 
ble en kjekk og sosial tur med 
god mat og drikke i fantastisk 
sommervær, og batteriene for en 
ny bowlingsesong ble ladet.

Hvem:
Marcin Gras (31)
Hva: Tømrer
Hvorfor Bygg-
mester Sagen: 
Trives og kjekke 
kollegaer.
Fartstid: Sju år 
Fritid: Fotball og 
turgåing.

Hvem:
Raymond Emil 
Netland (22)
Hva: Tømrer
Hvorfor Bygg-
mester Sagen: 
Trygg og god ar-
beidsplass, samt 
gode kollegaer.
Fartstid: 5 ½ år
Fritid: Fotball og hytteliv.


