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Leder

2014
Vi nærmer oss slutten av et begivenhetsrikt år med mange 
store avsluttende prosjekter. 

Her er en liten oppsummering av hva som har preget oss i året 
som er tilbakelagt. Året startet med smekkfulle ordrebøker, og i 
de første seks månedene av året hadde vi i gjennomsnitt cirka 60 
innleide tømrere.  Dette kan være greit i en kort periode for å ta 
«toppene», men hele organisasjonen sliter med språkproblemer, 
og ikke minst, faglige uttrykk.

Etter ferien ble mange av våre store prosjekter avsluttet, og vi er 
nå ned i en normal bemanning med cirka 10-20 innleide tømrere.  
Jeg vil berømme våre fast ansatte og baser for tålmodigheten 
dere har vist overfor kunder og ledelsen i denne perioden.
Av større prosjekter som ble avsluttet kan vi nevne Stavanger 
DPS, Gann videregående skole, Statoil fasader, Halliburton 
ombygging og utvidelser, samt mange halvstore rehabiliterings-
jobber for rammeavtale-partnere. Disse arbeidene er ute av våre 
ordrebøker nå, og vi er i full sving med å erstatte disse med nye 
oppdrag.

Jeg vil i den forbindelse rette blikket mot år 2015, som etter hva 
det står i aviser, tidsskrifter og TV har mange mørke skyer på 
himmelen.

Vi i vårt firma har alltid vært optimister og jeg vil igjen si som 
vår stifter Håkon Sagen sa: «Det vil alltid være behov for flinke 
tømrere».  Disse ordene har fulgt meg i alle år. Vi må alltid være 
kreative og tenke kvalitet og pris.

Året 2015 vil nok bli et tøft og arbeidskrevende år, men med de 
faglige og menneskelig ressursene vi disponerer i vårt firma, skal 
vi nok se til at også dette året blir bra både når det gjelder arbeid 
og økonomi.

Med disse ordene vil jeg takke kunder, leverandører, og ikke minst 
alle ansatte for i år. Jeg ønsker alle en god og fredelig  jul!

Jostein Skjæveland, daglig leder

Kildesortering

Tallene lyver ikke. I 2013 leverte Byggmester Sagen 
464 083 kg restavfall og 719 191 kg annet avfall. Med andre ord 
litt mer enn hva vi får plass til i det grå og grønne spannet utenfor 
huset hjemme. 

- Av de 719 191 kiloene med annet avfall var blandet trevirke og 
gips de største fraksjonene. Det er mange grunner til at vi nå 
satser på å sortere avfallet som vi produserer. Når løsningene 
for sortering er gode er det rett og slett lønnsomt for oss som 
selskap. For meg personlig er det også viktig at det lønner seg for 
miljøet. Jeg vet at også selskapet deler denne oppfatningen, sier 
Veslemøy Botnmark. Hun er HMSK-sjef hos Sagen, og brenner 
for kildesortering.

Ny leverandør
Byggmester Sagen har nylig skiftet leverandør, og er i full gang 
med å utnytte alle mulighetene som Ragn-Sells tilbyr.
- Ragn-Sells vet hva dette dreier seg, og ikke minst hvor skoen 
trykker. De bistår oss med råd og veiledning på byggeplassene, 
i tillegg har de veldig gode løsninger slik at det skal være lite 
arbeidskrevende å sortere avfallet som vi produserer, forteller den 
engasjerte HMS-koordinatoren. 
- De lærer opp folkene våre på plassen, plasserer ut EE-bur og 
sekker for spesialavfall, plasserer containerne hensiktsmessig og 
sørger på beste måte for at sorteringen skal gli lettest mulig.     >>

Kildesortering lønner seg – for deg, for meg og for 
Byggmester Sagen.

Tilbake til
utgangspunktet
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Blant de beste
Sagen har lagt listen høyt når det gjelder kildesortering. 
- Vi skal være blant de aller beste på dette av selskap på omtrent 
vår størrelse, forteller Veslemøy Botnmark. 
– Vår interne forventning er at minst 80 prosent av avfallet skal 
kildesorteres. 
Allerede nå har Sagen vist at målet ikke er uoppnåelig. 
– Vi har hatt en anleggsplass der vi sorterte alt, det vil si 
100 prosent. Det er bra, og viser at det går an.

Veslemøy har jobbet i Sagen i tre måneder og angrer ikke på 
valget av arbeidsplass.
- Selskapet jobber virkelig seriøst med HMS-utfordringene og har 
forstått hvor viktig HMS-arbeidet er for hele virksomhetens drift 
og lønnsomhet. Det gjør det ekstra spennende for meg å jobbe 
med dette, for her er det stor forståelse for det jeg gjør, 
sier Veslemøy Botnmark fornøyd.
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- Det har blitt et moderne og iøynefallende uttrykk som passer 
godt inn i omgivelsene og som står seg godt til kirken, sier 
Thomas Madsen i Novaform, som har hatt prosjektledelsen 
underlagt prosjektleder i Sola kommune. Bårehuset åpner i disse 
dager med ordfører og Fylkeskommunen som selvskrevne gjester.

I forkant
Et nytt bygg har altså reist seg på hellig grunn, et flott arkitek-
tonisk verk, en funksjonell bygning som synes å gripe begiven-
hetenes gang. Flere er på trappene andre steder i landet. Det 
var kirkevergen i Sola kommune som først spilte inn forslaget 
på bakgrunn av en økende interesse for alternativer til kirkelige 
seremonier.

Landets første livssynsåpne bårehus og kapell ser 
dagens lys på Sola. 

Framtidsrettet og livssynsåpent

Prosjektene våre: Sola bårehus

Seremonirommet er ikke utsmykket med noen permanente reli-
giøse symboler, og kan dermed tilpasses til hver enkelt anled-
ning.

En verdig avslutning 
Bårehuset skal være for alle, et verdig oppbevaringssted før 
den siste hvile uansett religiøs tilknytning - og et sted å avholde 
seremonier. Bårehuset skal brukes i både kirkelige og ikke-kirke-
lige sammenhenger. Det er kommunen sitt ansvar å administrere 
gravferder.
- Dette er et helt riktig skritt framover, sier prosjektleder Per 
Skretting i Sola kommune. Tidligere måtte vi ta til takke med et 
rom i kulturhuset, nå gis det et verdig tilbud til de som trenger det. 
Seremonirommet er ikke utsmykket med noen permanente reli-

giøse symboler, og kan dermed tilpasses til hver enkelt anled-
ning. Grunnflaten er 130 kvadratmeter og har 60 sitteplasser.

Utfordrende 
Arbeidet med å realisere prosjektet og finne et passende uttrykk 
startet opp i 2009. Det er arkitektkontoret KAP som har tegnet 
bygningen. 
- Dette har utvilsomt vært et veldig spennende prosjekt for oss, 
men også veldig utfordrende, sier Vidar Nygaard, bas hos 
Byggmester Sagen. 
Ifølge Nygaard handler det om selve konstruksjonen. 
- Limtredragerne som møtes i midten er kun båret av seg selv, og 
hviler i et sveiset beslag. Alt er panelt helt opp til spissen av 
sammenføyningen. Det er blitt veldig bra, slår basen fast.
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Det nye konserthuset har åpnet dørene på vidt gap.  Arbeidsfolk 
og maskiner er søkk vekk, og tilbake står et monumentalt bygg 
som savner sidestykke her i regionen.
 Noen uker tidligere slår solen sprekker gjennom de 
 gigantiske vindusflatene. Vi møter en travel, men likevel 
 av slappet Mikalsen i foajéen. Han er intet mindre enn byggeleder 
for hele  utbyggingen.

Koordinering og logistikk
- Ja visst har det vært en stor utfordring, men med positivt 
fortegn. Det har vært en fantastisk prosess. Utfordringene har 
handlet mye om logistikk. Hele prosjektet er jo sammensatt av 
delte  entrepriser. Det er en formidabel koordineringsjobb, som 
har vært gøy, men som jeg er glad for at nå endelig er ferdig, sier 
byggelederen.

Hva tenker du når bygget nå står ferdig reist?
- Jeg tenker at vi har lykkes, og at vi har kommet i mål til rett 
tid, og helskinnet uten store og stygge skader. Men det er også 
vemodig.

Det nye konserthuset har åpnet dørene på vidt gap.  Arbeidsfolk 
og maskiner er søkk vekk, og tilbake står et monumentalt bygg 
som savner sidestykke her i regionen.
 Noen uker tidligere slår solen sprekker gjennom de 
 gigantiske vindusflatene. Vi møter en travel, men likevel 
 av slappet Mikalsen i foajéen. Han er intet mindre enn byggeleder 
for hele  utbyggingen.

Koordinering og logistikk
- Ja visst har det vært en stor utfordring, men med positivt 
fortegn. Det har vært en fantastisk prosess. Utfordringene har 
handlet mye om logistikk. Hele prosjektet er jo sammensatt av 
delte  entrepriser. Det er en formidabel koordineringsjobb, som 
har vært gøy, men som jeg er glad for at nå endelig er ferdig, sier 
byggelederen.

Hva tenker du når bygget nå står ferdig reist?
- Jeg tenker at vi har lykkes, og at vi har kommet i mål til rett 
tid, og helskinnet uten store og stygge skader. Men det er også 
vemodig.

Det nye konserthuset har åpnet dørene på vidt gap.  Arbeidsfolk 
og maskiner er søkk vekk, og tilbake står et monumentalt bygg 
som savner sidestykke her i regionen.
 Noen uker tidligere slår solen sprekker gjennom de 
 gigantiske vindusflatene. Vi møter en travel, men likevel 
 av slappet Mikalsen i foajéen. Han er intet mindre enn byggeleder 
for hele  utbyggingen.

Hva tenker du når bygget nå står ferdig reist?
- Jeg tenker at vi har lykkes, og at vi har kommet i mål til rett 
tid, og helskinnet uten store og stygge skader. Men det er også 
vemodig.

Omni doluptatem ipsape et et autas et endant pel 
ilitasi nvendis cipsum sed quatiam vidunt abo. Eveli-
gent, qui cullia nam qui accus maximet ut ea voluptus 
repudam, se ad quation seditium.

PUH!: Bas Rolf  Borgersen og tømrer 
Leif Gunnar Molnes kan nyte kaffe
koppen i et sjeldent  solglimt. En god 
 arbeidsprosess er ved veis ende.

Klappet og klart i  
Bjergsted Allé

Prosjektene våre: Prosjekt

Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen
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Han står med spikerpistolen i hånden og kikker mot himlin-
gen mens han legger i en snus. Hallen begynner å ta form nå. 
Fremdeles er det mye lyd og folk i bevegelse. Skoene knirker 
mot det fliselagte golvet, han har hjelmen på og nynner på en låt 
som han ikke får ut av hodet. Arbeidskarer går frem og tilbake, 
kolleger og underleverandører løfter og bærer. Plutselig – i et 
tidelssekund – skjer det som kan skje, men som vi likevel håper 
aldri skal skje. Han blir truffet i hodet av en tung gjenstand og går 
rett i bakken. En sjokkert kollega slipper det han har i hendene og 
kommer til unnsetning, men grepet av panikk faller også han og 
havner i bassenget. 

Dette var bare en øvelse, det kunne likevel ha vært virkelig.  Hva 
skjer så? Hvordan reagerer du? 

Ville teste beredskapsnivået 
- AMU (Arbeidsmiljøutvalget)  foreslo at vi burde gjennom-
føre en beredskapsøvelse for å teste i hvilken grad selskapets 
beredskapsplan virker. Vi drøftet om vi skulle kjøre en fullskala-
øvelse eller en table top. Vi bestemte oss for i første omgang 

for å gjennomføre en enkel øvelse ute på en av byggeplassene 
sammen med Optimal beredskap. Vi ville teste ut hvordan våre 
folk reagerer på en slik hendelse, sier HMSK-sjef Veslemøy 
Botnmark. Så hvordan gikk det?

Viste handlekraft 
- De reagerte litt seint, men da de først responderte handlet de 
adekvat og fornuftig. De var svært effektive, og fikk bruk for 
førstehjelpskurset som ble gjennomført for ikke lenge siden. De 
tok hånd om de skadde og ringte alle nødvendige telefonnummer.
Det som imidlertid overrasker henne litt var at de andre fagene 
som var tilstede, ikke kom på banen. 
- Det må understrekes at det var det en litt spesiell situasjon. 
Øvelsen kom som en overraskelse, samtidig som jeg og flere 
andre plutselig var til stede. Det kan være at noen av dem forstod 
at noe var regissert, sier HMSK-sjefen.

Og konklusjonen?
- Våre folk var gode på førstehjelp og de reagerte slik de skulle i 
en slik situasjon. 

HMS
TIL SALGS: SØRBØHAGANE, GANDDAL

Dette er generasjonsboliger med 
to etasjer og tre soverom – med 
mulighet for fire. Størrelsen er 
mellom 139 og 157 kvadratmeter. 
Godt plassert vis a vis Stokke-
landsvannet vil du ha kort utfart til 
både servicefunksjoner og til flotte 
rekreasjonsområder. Turen er kort 
enten du skal til Sandnes, Forus 
eller Stavanger.  

Sørbø skole skal utvides, og det 
planlegges tre nye barnehager i 
forbindelse med utbyggingen. I 
Sørbøhagane finner du dessuten 
flere godt tilrettelagte lekeplasser 
og idrettsanlegg.

Fakta: 
Boligtype: Enebolig i rekke
Soverom :
Byggeår: 2014 
Pris:  
Størrelse:  

Et av distriktets mest spennende boligområder, med et trygt, godt og variert bomiljø for alle generasjoner. 

Innholdsrike familieboliger  
i attraktivt strøk

Øvelse gjør bedre
TIL SALGS: VISTE

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, bølgesk-
vulp og solnedgang. Dette er funk-
ishus med meget høy standard. 
Boligene, tegnet av Kraftwerk, er 
godt tenkt, med gode planløs-
ninger som utnytter hver kvadrat-
meter. De er romslige og med mye 
glass som slipper dagslyset inn. 
I dette frodige kystlandskapet er 
du tett på naturelementene og tur-
mulighetene er mange; du kan for 
eksempel gå turstier både vestover 
mot Vistnes og sørover mot En-
drestø og Kvernevik. Ønsker du en 
god joggetur, ligger Hålandsvatnet 
bare en kilometer unna hvis du går 
gjennom Viste Hageby.

Fakta: 
Boligtype: Enebolig 
Soverom :
Byggeår: 2014 
Pris:  
Størrelse:  
Kontakt: 

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.

Fasjonabel enebolig til salgs 
et steinkast fra stranden
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Prosjektene våre

- Jeg synes personlig at det er spennende med slike oppdrag. 
Vi har en del renoveringsjobber på eldre bygg. Det er kjekt med 
variasjon fra nybygg, sier Kjetil Sedberg. Han er bas hos Sagen, 
og har full kontroll over takrenoveringen.
 
Her har det vært både kjøpmannsvirksomhet og sjøhus. Historien 
om Nedre Strandgate 17-19 er også historien om Stavanger. For 
100 år siden gikk sjøen helt inntil husene, for å lette arbeidet med 
lasting og lossing av fartøyene. Siden ble en del av Strandkaien 
fylt ut, slik at sjøen ble liggende flere meter lenger ute. Området 
der vi i dag kjører bil og promenerer langs kaien var opprinnelig 
salt sjø.

Gammelt museum
Stavanger maritime museum flyttet til bygningene i 1985. Like før 
var det gjennomført en prisbelønnet rehabilitering av bygningene, 
men nå er det altså igjen på tide å ta et tak – bokstavelig talt. 
Tidens tann tærer på selv de mest robuste bygninger. 

Museet ble opprettet i 1926, og het opprinnelig Stavanger sjø-
fartsmuseum. Ved innflyttingen i bygningene på Strandkaien fikk 
byens befolkning atskillig lettere adgang til vår unike sjøfarts-
historie. Skulle det være stengt er det også lov å ta en titt 
gjennom de store vinduene som erstatter de opprinnelige tette 
sjøhusdørene. 

Om vi kunne skru tiden tilbake...
Tenk om vi kunne se hvilket folkeliv det må ha vært her for over 
200 år siden. Den gang var bygningene nesten nye, og byen var 
full av liv og røre. Her fantes det små kramboder, kaisjauere, sjø-
folk på landlov, barn som lekte, handelsmenn som prutet og stor-
karer som spradet langs terrassehagene som lå like bak husene. 
Konene hentet vann fra brønnen like ved, og vi hadde sikkert sett 
en og annen vognmann som hastet avgårde mot neste oppdrag.

Råteskader
For håndverkerne fra Sagen er hverdagen likevel langt borte fra 
hestevogner og fulle sjøfolk.  

- Da taket ble renovert i 1985 glemte de som utførte arbeidet 
luftingen i taket. Taket ble isolert på utsiden, og det har samlet seg 
kondensfukt gjennom mange år. Sammen med noen lekkasjer har 
dette ført til råteskader, sier Kjetil Sedberg. 
- Nå skifter vi papp, strø og lekter. De gamle taksteinene skal 
legges tilbake slik de lå. Det er gamle Sandnes-stein som er brukt, 
men vi har funnet tre forskjellige typer. De eldste er håndlagede, 
sier den erfarne basen.

Vi tipper det blir lenge til disse takene igjen må renoveres.

Det forplikter å ha ansvaret for renoveringen av taket på noen
av byens mest tradisjonsrike bygninger.

Ærefullt oppdrag
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Nå hjelper Ragn-Sells 

Byggmester Sagen med å 

bli blant de aller beste i 

klassen når det gjelder 

avfallshåndtering. 

- Vi valgte ikke leverandør ut fra pris, for 
alle tilbyderne lå nokså likt, sier 
HMSK-sjef Veslemøy Løvli Botnmark i 
Byggmester Sagen. Hos Ragn-Sells skal 
vi for det første få lov til å være stor kunde, 
ikke bare en i mengden. Vi satser på at de 
prioriterer oss 100 prosent, smiler hun. 
- Ragn-Sells ga oss rett og slett den beste 
avtalen. Noe av det aller viktigste er at de 
skal tilby bistand og opplæring av våre folk 
ute på plassen – og dermed bidra til at vi 
oppnår den sorteringsprosenten vi skal ha. 

Skal vokse 
Ragn-Sells, som også har markedsandeler 
ellers i Norden og i Baltikum, er en av lan-
dets største aktører innen avfallshåndtering 
og gjenvinning. Med strategisk plassering 
på Randabergveien har selskapet godt 

rotfeste i Rogaland. Målet er å bygge opp 
Stavanger-avdelingen og ta enda større 
deler av markedskaka. Avtalen med Sagen 
kom betimelig i forhold til akkurat den 
strategien. 
- Byggmester Sagen er et av de største og 
beste byggselskapene i regionen. De har et 
godt omdømme og er derfor en aktør vi er 
svært takknemlige for å assosiere oss med, 
sier markedskonsulent Ingve Bøe.

Offensiv satsing 
Å ha ambisjoner og hårete mål er en ting, 
men Ingve Bøe og kollega Ragnvald Soma 
har skjønt at det aller mest handler om å 
være tilstede i nået. 
- Vi skal være tett på – også etter at kon-
trakten er undertegnet, sier de to tidligere 
offensive midtstopperne.
-  Service er kanskje et utbrukt ord, men 
vi skal gjennom tilstedeværelse, kunn-
skap og engasjement vise at vi er din rette 
samarbeidspartner. For å få nye bedrifter 
inn i porteføljen, må vi også vise at vi kan 
beholde eksisterende kunder gjennom å 
holde det man lover. 

Godt bevart hemmelighet
Ragn-Sells har tillatelse til å håndtere alle 
typer avfall.

- Det mange ikke vet, er at vi tilbyr de 
samme funksjonene som anlegget ute 
på Forus. I tillegg ligger vi strategisk godt 
plassert. For mange er anlegget her ute en 
godt bevart hemmelighet. Vi har derfor stor 
kapasitet til å kunne ta imot ditt avfall hur-
tig. Det er absolutt et konkurransefortrinn.
 At vi er landsomfattende gir gode synergi-
er for de av kundene våre som har lokasjo-
ner andre steder, sier Bøe og legger til:

- Ta gjerne kontakt for en uforpliktende 
prat, så skal vi fortelle hva vi kan tilby. Det 
vil lønne seg.

- Dette er ikke nytt, vi har tidligere satt opp både elementmodu-
ler, modulbaserte barnehager og kontorbygg – men det er veldig 
spennende. Vi skal være her også de neste 100 årene – da er 
vi nødt til å tenke framtidsrettet. At dette huset isolert sett er et 
kvalitetshus, er én sak. Nå skal vi også se om det er økonomisk 
bærekraftig. For det handler fremdeles om tid, kvalitet og pris, 
sier prosjektutvikler Jone Skjæveland smilende. 

Framskynder prosessen
Prosjektet er en 224 kvadratmeter stor enebolig med kjeller. 
Skjæveland er så langt begeistret. 
- Vi snakker om å forkorte byggetiden med cirka seks måneder.

Fra grunnmuren er ferdig og elementene ankommer byggeplass, 
vil det ta cirka tre dager før bygget er tett og cirka en måned før 
bygget er ferdig. 
- Dette vil igjen bety kortere finansieringstid og kunden kan flytte 
inn tidligere. I tillegg får vi en tørr byggeprosess som reduserer 
potensielle fuktutfordringer, slår Skjæveland fast.

Fiks ferdige yttervegger 
Ferdige yttervegger blir transportert fra fabrikken i Finland. Veg-
gene er ferdig kledt med elektriske bokser montert. Bjelkelaget 
er spesielt med Posi-bjelker, som har veldig lett egenvekt og som 
muliggjør at ventilasjon og rørlegger kan legge rørene uten å lage 
hull. Dette forkorter også installasjonstiden til de tekniske fagene. 

Passivhus 
Huset i Novkroken er bygget i passivhus-standard, noe tømrerne 
fikk erfare med en gang toppetasjen ble ferdig. Hele huset ble 
oppvarmet av en ovn på 400W, og det måtte åpnes vinduer for å 
få ned arbeidstemperaturen inne.

- Tanken med elementleveranse fra Finland er at Byggmester 
Sagen får flere bein å stå på, for å stå bedre rustet for framtiden.

Elementbygg

Tett på

RAGN-
SELLS

Leverandørportrettet
HVEM: RAGN-SELLS

HVOR: Randabergveien 304

KONTAKTINFO: ingve.boe@ragnsells.no / 95885965

Ny samarbeidspartner

FAKTA

Ragn-Sells sine tjenesteområder: 

innsamling, transport og 
gjenvinning av restprodukter og 
restavfall.

Utleie og salg av alle typer 
containere. Stort utvalg av 
komprimatorer samt presser som 
forenkler håndteringen av ditt 
avfall og reduserer antall 
transporter.

I disse dager reiser Byggmester Sagen et 

flott hus i Novkroken på Ullandhaug. 

Elementene er prefabrikerte i Finland. 

Er dette veien å gå?

Effektivt 
element-
bygg 
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En av
oss

Navn: Kjartan Skjørestad

Sivilstatus: Samboer

Hva: Tømrer hos Sagen, rocker og whisky-entusiast

Fartstid: Snart 10 år

Fritid: Samboeren, sitt eget band Ad Undas, 

 whiskysmaking og en gryende interesse for astrofysikk

- Det ligger i genene, sier han. Farfar var tømrer og jeg har en 
onkel som er tømrer. Hjemme syslet alltid far min med snekker-
arbeid, og han var selv med på å bygge barndomshjemmet. Så 
ja – jeg er godt oppdratt i den tradisjonen. Det er fint lite som kan 
måle seg med duften av tre, smiler han. 

EN STOLT HÅNDVERKER
Etter endt tjeneste på Gosen skole gikk ferden til Godalen vide-
regående. Læretiden gikk han hos Byggmester Sagen. Det ble 
en god match, for plutselig er han inne i sitt tiende år i bedriften. 
Han synes det er trist at interessen for byggfag lenge har vært 
dalende. Selv er han svært stolt av yrket sitt. 
- Å være med på å skape noe er fantastisk. Det har også vært 
veldig nyttig å kunne på privaten, for eksempel når jeg pusser 
opp eget hus, medgir han.

AD UNDAS
Når han ikke pusser opp egen bolig har Kjartan ingen problemer 
med å fylle fritiden. Hjemme har han nemlig innredet studio. Her 
får duoen Ad Undas herje fritt, og han er ikke i tvil om at tømre-
rens egenskaper kommer til nytte også her.
- Vi spiller black metal, såkalt «piggtrådmusikk», men vi vet at 
for å lykkes må vi gjøre ting skikkelig og gå opp nye stier – så vi 
skaper et nytt uttrykk. Vi øver hver eneste uke, for vi har ambisjo-
ner og har mye materiale som vi jobber med. Når det er sagt vil 

det være en milepæl den dagen vi spiller en live-konsert nesten 
uansett hvor det måtte være. Vi starter i det små. 

WHISKY OG ASTROFYSIKK 
Ellers har whisky og astrofysikk blitt to høyaktuelle tema for dette 
magasinets portretterte. 
- Jeg har aldri røykt, men dersom jeg hadde ville jeg ha vekslet 
mellom alle sortene. Nå kan jeg gjøre det med whisky. Det er en 
fantastisk verden av smaker, nyanser og variasjoner. Dessuten har 
jeg aldri likt øl og vin, smiler han. 
Om den gryende interessen for astrofysikk sier han følgende: Fas-
cinasjonen for universet har alltid ligget i underbevisstheten, men 
først nå har jeg latt det bli et tema. Dersom jeg ikke hadde vært 
tømrer, skulle jeg ha blitt astrofysiker eller psykolog, humrer han. 

VARIASJON ER BRA
Det finnes også en hverdag, og da spinner Kjartan rundt som 
sevicetekniker. 
- Omtrent som en vaktmester, små og store oppgaver som for 
eksempel skifte et vindu her, en dør der, fikse en liten lekkasje, 
sette opp en vegg, rive ned en vegg eller henge opp et brannsluk-
kingsapparat. Ingen dager er like, det nytter ikke å planlegge. Det 
er derfor jeg liker denne jobben så godt. Godt og variert arbeid og 
kjekke folk. Rett og slett en god arbeidsplass. 

Det var selvfølgelig tømrer han skulle bli, men 
interessene for øvrig skulle spenne vidt – fra 
forkjærlighet for whisky til piggtrådmusikk og 
astrofysikk. 

Hils på Kjartan, han går gjerne motstrøms.   

Juleverksted

Duften av tre, 
lyden av metall

Foto: Annette Storlid Horvei

Juleverksted hos Byggmester Sagen.
Julekos for små og store! 

Annette Storlid Horvei
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Nylig avsluttede prosjekter:
Halliburton Campus East & West, Bårehus Sola, Gann videregående skole, 
Skeiehagen barnehage, Varatun barnehage.

Nye prosjekter:
St.Olav videregående skole – utvendig arbeid, Nordbøgaten, 
Stavanger Golf.
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Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 6, 4016 Stavanger

3 på prosjekt: 
Hvem:
Bo Forsberg
28 år, Hafrsfjord
Hva: Tømrer.
Hvorfor Bygg -
mester Sagen: 
Kjekke folk. 
Trives fordi det 
er så godt miljø.
Fartstid: 6-7 år.
Fritid: Synkronsvømming (ler..), Jeg er en 
altmulig-mann. Liker å mekke bil og drive 
med jakt og friluftsliv.

Hvem:
Andreas Bergem
19 år, Mariero
Hva: Lærling.
Hvorfor Bygg-
mester Sagen: 
Veldig bra 
arbeidsmiljø. 
Sagen er et 
stort firma med 
mange muligheter. Variert arbeid, så en 
blir aldri lei.
Fartstid: 1,5 år. 
Fritid: Liker å drive med dykking og 
kampsport.

Hvem:
Murat Yildirim
26 år, Våland
Hva: Tømmer-
mann.
Hvorfor Bygg-
mester Sagen: 
Det er spennen-
de og lærerikt. 
Alltid noe nytt 
som skjer. Sagen er et stort firma med 
stort potensiale.
Fartstid: 8 år.
Fritid: Pusser opp huset mitt for tiden. 
Liker ellers å drive med fotball og sport.

Vi ønsker 
alle en riktig 
god og 
fredelig jul!

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


