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Utfordrende 
jobb på Vågen 
videregående 
skole

– Det er ingen rette vinkler på 
denne delen av skolen!
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Så var 
det høst! 

Jeg håper at alle har hatt en fin sommer 
og nå står høstklare med fornyet energi. 
Vi har fått mange fine tilbakemeldinger 
på Sagbladet i ny drakt, både fra ansatte, 

kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Det gleder oss stort – for vi 
har også mye på hjertet i tiden fremover.

Dyktige lærlinger 
I dette nummeret kan du blant annet lese om lærlingene som begynte hos 
oss rett etter ferien, om restaureringen av Åna fengsel, vår noe utradis-
jonelle kokong på Vågen videregående, og Stavangers nye spisested Egon. 
Men la oss først slå et slag for lærlingene. Seks nye stod på døren like etter 
ferien – og de har allerede overbevist oss. Som våre andre lærlinger er de 
ivrige, engasjerte og dyktige. De slår virkelig et godt slag for bransjen. 

Hvis det er disse som representerer framtiden, så er jeg svært optimistisk. 
Og til dere seks: VELKOMMEN TIL OSS! 

Holder oss på skinnene
Etter å ha tilbakelagt de første seks månedene av 2010 kan vi også slå fast 
at vi holder oss på skinnene, med god men oversiktlig fart. Vi følger bud-
sjetter og framdriftsplaner på alle våre prosjekter. Når det gjelder nybygget 
i Sjøhagen, så er også alt i rute der. Vi regner med tett bygg til nyttår. 
 
HMS – i alle ledd
HMS har vært et viktig satsingsområde for oss de siste årene. I fordums 
tid ristet man på hodet av hjelmer og vernesko. Heldigvis går det framover 
– også i byggebransjen. Selv om tidene forandrer seg, så har implementer-
ingen av et godt HMS-system vært en krevende jobb. Er man vant til å 
gjøre ting på en måte og det fungerer, så kan det være tung materie å gjøre 
endringer. Heldigvis kan vi nå stadfeste at vi har alt på plass. Vi er alle enige 
om at kurs og opplæring må prioriteres. 
 
Hjertestans på jobb 
For hva hvis man havner i en situasjon der man virkelig hadde bruk for å 
kunne førstehjelp? Det skjedde i sommer. En arbeider fra et annet firma 
fikk hjertestans på en byggeplass. Snarrådighet og tilstrekkelig opplæring i 
førstehjelp gjorde at folk på plassen klarte å holde liv i ham til  ambulansen 
kom. Det endte godt. Vi ønsker at alle hos oss skal gjennomføre førstehjelps-
kurs hvert annet år.

HMS-avdelingen vår har gjort en fremragende jobb for å redusere skader og 
andre fraværsgrunner. Jeg har en visjon om et helt skadefritt år.

En fruktbar høst
Vi skriver september. Det er en fin tid å gå inn i, og selv om mørket nå 
 kommer krypende er det tid for såing og høsting. Jobber man rasjonelt, 
holder seg til framdriftsplanen og tenker kvalitet, blir det alltid et godt 
 økonomisk prosjekt. Vi ønsker alle en energisk og produktiv høst!
 
Jostein Skjæveland
Daglig leder
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stedet for deg. Hvis du derimot 
ønsker et godt måltid i atmos-
færiske omgivelser og en høflig, 
men effektiv servering, da er 
Egon plassen for deg, forsikrer 
Røynås.

Egon på sitt beste
Den daglige lederen er strålende 
fornøyd med sine nye  om givelser 
på Strandkaien.
- Jeg har jobbet i fem av Egon-
restaurantene, og sett de fleste 
andre. Stavanger-restauranten er 
definitivt den råeste, og det er 
jeg ikke alene om å synes. Alle 
fra hovedkontoret og eier gruppen 

sier at denne Egon- restauranten overgår alt. Det handler om ut-
forming, inndelingen i båser og  atmosfæren, sier den  daglige 
lederen. Han understreker at  byggeprosessen har vært spesielt 
krevende. Det er prosjektleder Bjarne Lunde i Byggmester Sagen 
ikke uenig i.

Gammel bensinstasjon
- Det har vært store utfordringer underveis. Fra gammelt av har 
dette vært en bensinstasjon. En av utfordringene har vært at to 
etasjer skulle bli til tre, forteller Lunde, som selv er godt fornøyd 
med resultatet. 
- Restauranten er blitt kjempeflott, og man kjenner seg igjen fra 
de andre restaurantene i kjeden, med låvepanel og tresøyler. 

- Byggmester Sagen har gjort en kjempejobb når de har dratt 
lasset i denne utfordrende byggeperioden, slår Kenneth Røynås 
fast. 

Fakta:
Egon er en restaurantkjede bestående av 30 restauranter.
Restauranten har 360 sitteplasser inne, og 110 sitteplasser ute.
Egon Stavanger er byens største restaurant.

Byggmester Sagen har utført alt tømmerarbeid, og hatt ansvaret for 
alle byggfag. 

Endelig Egon
Egon sin innmarsj i  Stavanger er ren maktdemonstrasjon. Ikke bare er 
det byens største restaurant, men i følge daglig leder Kenneth Røynås 
er det den “råeste Egon-restauranten i landet”. Velkommen til bords!

- Egon er etablert i alle andre store nor-
ske byer, og har vært  ønsket i Rogaland 
lenge. Vi føler at vi fyller et tomrom i 
matfylket, sier daglig leder Kenneth 
Røynås.

Han beskriver Egon som en restaurant 
for alle, enten de er  studenter, pensjonister 
eller barnefamilier.

Folkelig og atmosfærisk
- Vi er enkle, folkelige, og vi  serverer god 
mat i store nok  porsjoner. Det vet vi at folk 
setter pris på. Hos Egon betaler du i  kassen 
og  slipper å vente på  regningen når du 
er ferdig. En stor  europeisk under søkelse 
viser at det største  irritasjonsmomentet 
med et  restaurantbesøk er å sitte og vente 
på regningen. Det slipper du hos oss.

Egon er ingen gourmet-restaurant. Øn-
sker du å bli dullet med, så er vi ikke 

Prosjektene våre:

Tekst: Øystein Bjørheim   Foto: Monica Larsen



FORNØYD VERKSMESTER: 
Hans Djuve er strålende 
fornøyd med resultatet av 
oppussingen på Åna fengsel.

inventar og alle vegger, utenom de bærende elementene. Det er 
nok ikke så ofte at innsatte i norske fengsler får gjøre noe sånt, ler 
prosjektleder Snorre Hallem. Fram til nå har de innsatte på Åna 
bodd på 4-mannsceller, mens de etter oppussingen får enerom.
- I tillegg har alle cellene nå fått egen dusj og toalett, mens 
de innsatte tidligere hadde fellesdusj, fortsetter han. Cellene har 
også fått nye rømningssikre vinduer.

- Spesiell jobb
Ifølge prosjektlederen har arbeidet på Åna vært spesielt.
- Det har vært mange sikkerhetskrav å ta hensyn til. Fengselet 
har jo vært i full drift under oppussingen, forteller han. I tillegg 
har det vært et viktig poeng at et fengsel må tåle hard bruk. 
 Byggeplasslederen for dette prosjektet har vært Heiko Midtveit. 
Han forteller at det har vært uvant å bli låst inn og ut fra bygge-
plassen, men at det hele har fungert greit.
- Den største utfordringen har vært at dette er et gammelt bygg, 
og vi fant ting i vegger og konstruksjoner underveis, som vi ikke 
hadde forventet og som ikke var prosjektert. Men vi har funnet 
gode løsninger, og har hatt et godt samarbeid med Statsbygg, 
sier han.

Totalentreprenør
Som totalentreprenør på prosjektet, er det Byggmester Sagen as 
som har stått som ansvarlig mot Statsbygg som holder til i Oslo.
- Dette samarbeidet var en ny erfaring for oss. Det har vært uvant 
å forholde seg til denne spydspissen i norsk byggebransje, men 
det har fungert greit, forteller Snorre Hallem. Byggmester Sagen 
har brukt egne folk på bygging av vegger, himlinger, innkassing av 

ventilasjon og tekniske føringer og på selve innredningen.  Videre 
har firmaet brukt en rekke underleverandører på murer arbeider, 
på alt elektrisk, ventilasjon, celledører og golv.
- En utfordring har vært at alle installasjoner skal være skjult i 
murveggene, fortsetter han. På det meste har Sagen hatt rundt 
15 egne mann i arbeid på Åna, i tillegg til cirka 20 mann fra 
underleverandørene.
- Dette har vært et stort og tøft prosjekt med høyt press og mange 
utfordringer, men vi som har jobbet her har fått et godt samhold, 
sier Hallem.

Fornøyde innsatte og ansatte
Totalt har Byggmester Sagen as stått for oppussingen av 50 
 celler fordelt på de to boligblokkene. Tidligere hadde hver  etasje 
i en boligblokk fem 4-mannsceller samt en enkeltcelle. Etter 
moderniseringen har hver etasje fått ti enkeltceller. Dessuten har 
fellesrom og vaktrom blitt pusset opp.
- Møblene på cellene, det vil si seng, pult og hyller, er det de 
innsatte selv som har laget, nede på verkstedet, forteller Hans 
Djuve. Det siste året har vært hektisk, men ifølge han har både 
innsatte og ansatte tatt oppussingen fint.
- Alle ser at dette blir mye bedre enn sånn som det var, så her har 
vi ikke hatt noen klaging, slår han fast. Han er også fornøyd med 
en krisepakke som fengselet fikk fra regjerningen på 3 millioner 
kroner, som gikk til diverse vedlikeholdsarbeider innendørs.
- Nå har vi fått nye gulvbelegg og fellesområdene er malt. Her 
var det veldig slitt før, så dette betyr mye både for de innsatte 
og de ansatte som jobber her. Vi er veldig godt fornøyde med 
Byggmester Sagen as, avslutter han. 
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- Det har vært et spennende prosjekt å pusse 
opp på Åna, mens fengselet har vært i full 
drift, forteller prosjekt leder Snorre Hallem.

En uvanlig jobb

Fengslende 
på Åna

I idylliske omgivelser på Nærbø, omgitt av kornåkre og grønne 
 marker, ligger Åna fengsel. Den ruvende murbygningen ble tatt i 
bruk i 1915, og  Opstad tvangsarbeiderhus som da var navnet, var 
en anstalt med tvangsarbeid for løsgjengere. Denne anstalten var  
i drift fram til løsgjengerlovens bestemmelser om tvangsarbeid ble 
opphevet i 1970. Virksomheten skiftet navn til Åna kretsfengsel, 
og var sete for Vestre fengselsdistrikt fram til 2000. Navnet ble da 
 endret til Åna fengsel.
- Sist oppussing av fengselet ble gjennomført i 1985, så nå var det 
virkelig på tide. Dette for å oppfylle dagens krav både for de innsatte 
og de ansatte, forteller verksmester i fengselet Hans Djuve. Han har 
i byggeperioden fulgt prosjektet som brukerkontakt for Statsbygg, 
som er byggherren.

Rev alt inventar
Åna fengsel består av fire boligblokker for innsatte på lukket soning. 
Det er to av disse blokkene Byggmester Sagen as har modernisert 
det siste året.
- Det er ganske spesielt at de innsatte selv var med på å rive ut alt 

Tekst: Bente Henriksen 
Foto: Monica Larsen



Nylig begynte 850 elever nytt skoleår, i nybygde Vågen videre-
gående skole i Sandnes. Stor, moderne og flott ligger skolen 
midt i bybildet, ikke langt fra havnen.  Byggmester Sagen as har 
hatt en viktig rolle i byggingen av skolen, som har vært gjort på 
såkalt delt entreprise. På det meste har 12 mann fra bedriften 
vært i arbeid med konstruksjon av alle yt-
tervegger, og ansvar for tetting av disse 
i form av gips, papp og lekter. Innvendig 
har Sagen hatt ansvaret for isolering og 
diffusjonssperring  av veggene. Jobben 
på Vågen videregående skole har pågått 
siden januar 2009.
- Dette er jo arbeid som ikke synes nå som skolen er ferdig, men 
byggmessig er det likevel en viktig jobb, sier prosjektleder Sigurd 
Middelthon. 

Konkong
Noe som imidlertid viser veldig godt igjen, er den såkalte 
 kokongen som Byggmester Sagen as har hatt ansvaret for å kle 
med sibirsk lerk. Kokongen skiller seg fra resten av skolebygget, 
som er veldig firkantet og med beine linjer, og preget av overflater 
i glass og travertinstein. Kokongen er rund i formene, kledd i tre 
og gir en litt bølgende følelse når man ser oppover den ruvende 
delen av bygget. 
- Det har vært en utfordrende jobb og har krevd mye arbeid å 
få kledd kokongen i lerk. Kokongen har mange vinkler, og  ingen 

beine linjer. Her svinger og vrir treet seg i mange retninger, 
 forklarer prosjektlederen. 

Innovativt
Byggmester Sagen har aldri tidligere hatt en jobb som kokongen. 

Denne delen av bygget som strekker seg 
over fire etasjer, har en viktig rolle på 
skolen. I nederste etasje finner vi stor-
sal med plass til 380 personer, de to 
neste etasjene i kokongen rommer en 
rekke smårom, mens toppetasjen huser 
 skolens tegnesal. Kokongen skiller seg 

såpass fra resten av skolen, at den nok kan komme til å bli sett 
på som et signalbygg i Sandnes.

- Kjempefin skole
I kaoset som preger skolen de første dagene av skoleåret, treffer 
vi Ann-Christin Franzen, Anna Bakkebø, Hanna Roth og Camilla 
Finnseth som alle nettopp har startet på første året innen dans. 
De er kjempefornøyde med den nye skolen.
- Det er den fineste skolen jeg har sett, og teknologien virker 
veldig bra og moderne, sier Anna Bakkebø. Kokongen synes hun 
er litt spesiell, men hun liker at den skiller seg ut fra resten av 
bygget.
Kokongen signaliserer på en måte at det er lov å skille seg ut på 
denne skolen.

FAKTA VÅGEN VG SKOLE:
• Pris: 800 millioner kroner
• Areal: 22.000 kvadratmeter
• Arkitekt: Link Signatur
• Areal kokongen: 2000 kvadratmeter
• Medgåtte spiler i lerk: 47 000 meter.47.000 meter 

sibirsk lerk

Byggmester Sagen as har 
hatt en stor og krevende 
jobb på Vågen videregående 
skole i Sandnes, når de har 
kledd “kokongen” med sibirsk 

lerk.  – Det er ingen rette vinkler 
på denne delen av skolen, forteller 
prosjektleder Sigurd Middelthon.

Tekst: Bente Henriksen   Foto: Monica Larsen
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“Det er den fineste 
skolen jeg har sett”

Utfordrende jobb på Vågen videregående skole:



- Byggmester Sagen har gjort store jobber for oss tidligere, så vi 
har full tillit til at rehabiliteringen blir gjennomført på en bra måte 
– og med et godt resultat, sier teknisk sjef i Stavanger Bolig-
byggelag, Jostein Hauge.

Fra påske til påske 
B/L Solhøgda ble bygget i 1963 og består av seks blokker med 
til sammen 120 leiligheter. Blokkene, som er bygget i betong, har 
gjennomgått flere rehabiliteringer, sist i 1999. Byggmester Sagen 
fikk oppdraget gjennom anbudskonkurransen som  Stavanger 
 Boligbyggelag satte ut. Jobben har en kontraktssum på omtrent 
12 millioner kroner, og startet rundt påske. Etter planen skal 
 Solhøgda stå ferdig rehabilitert rundt påske 2011.

Fasadeløft 
- Oppdraget betyr mye for oss, og er både en indikasjon på at 
vi er konkurransedyktige på pris og kvalitet, og at Stavanger 
 Boligbyggelag har tillit til oss, sier prosjektleder Magnus Bøe i 
Byggmester Sagen.
- Solhøgda skal få et fasadeløft, fortsetter han. Nye vinduer skal 
settes inn, og deler av bygningene skal isoleres og kles med 
Steni-fasadeplater.

Erfaring
Byggmester Sagen har gode erfaringer med rehabiliteringsjobber, 
og har også tidligere gjort jobber for Stavanger boligbyggelag. For 
to år siden gjennomførte de en enda større jobb for borettslaget 
Soltun på Tjensvoll. 

Byggmester Sagen er en populær arbeidsplass, og mange 
 ønsker seg lærlingeplass i bedriften. Hver høst kommer 5-6 nye 
 lærlinger seg gjennom nåløyet, og får gå i lære hos Sagen. Gry 
S. Winterstø er HMS-ansvarlig i bedriften, og har det overordnede 
ansvaret for lærlingene.
- De som får læreplass hos oss trenger ikke nødvendigvis å kunne 
alt med en gang. Vi ser mye på holdningene deres, og om de 
virkelig har lyst til å jobbe innen byggebransjen, sier hun.

God oppfølging
Hos Byggmester Sagen as er det i til en hver tid 16-17 lærlinger 
i arbeid. 
- Vi tar godt vare på våre lærlinger, og er opptatt av at de skal 
få god oppfølging, forteller lærlingeansvarlig Tom Rune  Tjensvoll. 
Han har ansvar for den faglige biten av opplæringen, og er 
 lærlingenes støttespiller og kontaktperson. Han står også for en 
rekke  opplæringskurs, og setter gjerne fokus på områder som 
de ikke så ofte kommer innom i praksis. I tillegg sørger han for 
at  lærlingene alltid har tilgjengelig det de trenger av verktøy og 
 utstyr.

Bedriftens framtid
- I vår bransje er det vanskelig å få tak i skikkelige fagfolk, og 
med gode lærlinger styrker vi også framtiden til Byggmester 
Sagen, sier Tjensvoll. Bedriften bruker lærlingeordningen som 
rekrutteringsverktøy.

- Vi har fokus på god opplæring, og at lærlingene skal føle seg 
trygge på alle felt før fagprøven, fortsetter han. Lærlingenes 
 opplæringsbok blir fulgt godt opp, slik at de skal ha vært innom 
alle punkter, før den avsluttende prøven.
- Å styrke selvtilliten deres er viktig, poengterer han.

- Kanonkjekt
Sondre Torkelsen er en av de nye lærlingene hos Sagen denne 
høsten. Han er inne i sin tredje uke, og trives godt så langt.
- Det er mange trivelige folk her, og veldig lærerikt. I starten diltet 
jeg mest med, men nå begynner jeg å komme litt inn i arbeidet, 
forteller han. 

Helge Henriksen har vært ett år i bedriften, og skryter av det 
gode arbeidsmiljøet.
- Det er kanonkjekt å jobbe her, og vi får være med på alle 
mulige typer jobber. Det liker jeg, forteller han. Både han og 
Espen  Johansen, som er på voksenopplæring hos Byggmester 
Sagen, har blitt anbefalt å søke seg til bedriften av bekjente.
- Sagen tar seg godt av de ansatte, og vi lærlinger får være med 
både på fester og gutteturer. Det er klart at det drar opp inntrykket 
av bedriften, sier Johansen. I tillegg ser han på Sagen som en 
sikker arbeidsplass, med stadig nye oppdrag.

- Vi har hentet mange bra folk til fast ansettelse gjennom lærlinge-
ordningen, sier Tom Rune Tjensvoll.

Solhøgda skal skinne

Prosjektene våre:

Tekst: Øystein Bjørheim   Foto: Monica Larsen
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I mangfoldet av jobber utfører Byggmester Sagen også rehabiliteringsoppdrag. Akkurat nå 
jobbes det iherdig med fasadeløft av Solhøgda borettslag på Auglend.

Hos Byggmester Sagen as er det stort fokus på at 
lærlingene skal trives og ha det bra. – Lærlingene 
er bedriftens framtid, slår lærlingeansvarlig Tom 
Rune Tjensvoll fast.

FORNØYDE LÆRLINGER: Steinar Kvame (foran fra venstre), 

Raymond Netland, Anders Handegård, Endre N. Solberg, Eskil 

O. Salte, Helge Henriksen (bak fra venstre), Benjamin S. Søvik, 

Christian Skoglund, Andreas Ekrheim, Espen Johansen, lærlin-

geansvarlig Tom Rune Tjensvoll og Sondre Torkelsen er veldig 

fornøyde med lærlingeordningen i Byggmester Sagen as.

Lærlingene er framtiden

Tekst: Bente Henriksen   Foto: Monica Larsen

STÅLKONTROLL: Bas Roar Langvik 
og prosjektleder Magnus Bøe sørger 
for god framdrift i rehabiliteringen 
av borettslaget Solhøgda.



FAKTA

•	 Stavanger	Boligbyggelag	ble	etablert	i	1946	og	har	siden	starten	 
 bygget over 10 000 boliger.
•	 Stavanger	Boligbyggelag	(SBBL)	er	organisert	som	et	andelslag	 
	 (A/L)	som	eies	av	medlemmene.	Hovedoppgave	er	å	skaffe	og	 
 forvalte boliger for medlemmene
•	 Arbeidet	i	SBBL	fordeler	seg	i	områdene	prosjektutvikling,	bolig 
 salg, boligforvaltning, regnskap, økonomi og tekniske tjenester  
 relatert til bolig, samt administrasjon av medlemsfordeler der  
 forkjøpsretten er den viktigste.
•	 Datterselskaper:	
 - Bo og Eiendomsservice, vaktmestertjenester
 - Real prosjektutvikling, som kun driver med nybygg. 

En av
oss

Heiko  Midttveit 
Alder:	36
Stilling: Bas
Sivilstatus:	Gift	med	Anne	Kathrine,	
far	til	Ella	Marie	(3)	og	Tobias	(8	mnd)
Ble en av oss i: 2005
Jobber med nå: Åna fengsel
Fritiden: Gjøre ting sammen med familien, 
restaurere eget hus

Vi treffer basen Heiko Midttveit over en kjapp kaffekopp. Tobarns-
faren er hektisk travel om dagen og spinner mellom bygge jobben 
ved Åna Fengsel og innkjøring i barnehagen for minstemann 
 Tobias på 8 måneder. Han ser ut til å være godt fornøyd med 
tingenes tilstand. For drømmejobben fant han hos Byggmester 
Sagen.
 
Trivelig arbeidsplass 
- Jeg trives veldig godt her. Byggmester Sagen er en trivelig 
 arbeidsplass, og de som jobber her er enkle folk å forholde seg til. 
Spør man om noe får man raskt svar, og ingenting er  problematisk. 
Det er ikke alle som har en slik jobb, medgir Heiko. Etter fem år 
har han så visst ingen planer om å bytte  arbeids plass.
 
Så en annonse 
Heiko Midttveit er født og oppvokst sør for Hamburg, og kom 
altså hit for fem år siden. En annonse på arbeidsformidlingen 
i  Tyskland som fortalte om mulighet for jobb i Norge, gjorde 
utslaget. Tilfeldighetene – eller skjebnen – gjorde at det ble 
S tavanger. 
- Jeg ble tatt i mot med åpne armer, men det er klart at språket 
var en utfordring i starten. Jeg tegnet gjerne opp skisser for  

å forklare hva jeg mente, men siden det var flere tyskere, så 
hadde vi egen tolk en stund, forklarer han. Det hjalp godt.

Heiko begynte som prosjektansatt, ble siden fast ansatt og er 
nå bas. 
- Som bas er det mange ansvarsoppgaver og mye logistikk, men 
det er et arbeid jeg trives veldig godt med, sier han.

Fant drømmedama 
I kjølvannet av flyttingen til Norge traff han også drømmejenta som 
ble hans kone, og som han hittil har fått to barn sammen med.  
I tillegg til jobb og travelt familieliv, jobber han også for tiden med 
å restaurere sitt eget hus på Ganddal. Han stortrives i  bydelen og 
savner ikke Tyskland, spesielt ikke arbeids situasjonen.

- Det er stor forskjell på Norge og Tyskland. Da jeg bodde og 
jobbet i Tyskland opplevde jeg arbeidssituasjonen som meget 
stressende i motsetning til her. Jeg tar meg gjerne en ferietur til 
gamlelandet i ny og ned. Tyskland er bra, men det er Ganddal 
som er hjemme, slår “Ganddalbuen” fast.

Fra Hamburg 
til Ganddal

Kundeportrett: 
Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag er organisert i 
flere avdelinger, har mange forretningsom-
råder og stadig nye prosjekter på gang. 

Teknisk sjef Jostein Hauge er en travel mann, avdelingen han  leder 
er en travel avdeling, som hører til i en travel  bedrift.  Stavanger 
Boligbyggelag har mange jern i ilden, og tilbyr tjenester over et 
vidt spekter. 

Mange arbeidsoppgaver
- I Teknisk avdeling driver vi med vedlikeholdsplanlegging for 
vår kundeportefølje, som genererer større og mindre rehabiliter-
ingsprosjekter med forprosjekt, tilbudsinnhenting, kontrahering, 
og prosjektledelse samt oppfølging av forsikringssaker og HMS, 
sier Hauge.

Han har fartstid på entreprenørsiden av byggebransjen, og gikk 
inn i stillingen som teknisk sjef i Stavanger Boligbyggelag for 
fem år siden. Han fikk en travel, men spennende arbeidsplass. 
Telefonen kimer i korridorene. 
- En kundeportefølje bestående av 270 boligselskaper og 13.000 
boenheter genererer et visst antall henvendelser. Det blir mange 
eposter, telefoner og sms`er, medgir den tekniske sjefen.

Forvaltning 
Njål Nessa har det ikke mindre travelt. Som forvaltningssjef har 

han hovedansvar for forvaltningen av borettslag og sameier.
- Du kan si vi er rådgiver for styrene i boligselskapene, og da 
spesielt når det gjelder økonomiske og juridiske spørsmål. Vi er 
også en bidragsyter i forhold til bomiljøet, og deltar aktivt på 
generalforsamlingene til de enkelte boenhetene.

Rehabilitering 
Stavanger Boligbyggelag utarbeider vedlikeholdsplaner for sine 
kunder i 10-års perspektiv. Solhøgda B/L er et av rehabiliterings-
prosjektene som pågår for tiden, med Byggmester Sagen som 
oppdragsutfører. Hauge og Nessa er godt fornøyde med sam-
arbeidet så langt.
- Byggmester Sagen gir inntrykk av å være en ryddig og godt 
organisert bedrift, og de har gjort flere jobber for oss tidligere med 
vellykket resultat, deriblant en veldig stor jobb på Tjensvoll med 
en kontraktssum på 45 millioner kroner, forteller de to.

De er krystallklare hva som kreves for et vellykket prosjekt.
- Det er viktig at det er høy kvalitet på den som er byggeplass-
leder, og at vedkommende er til stede på plassen og følger 
 byggeprosessen kontinuerlig opp. Basen er selve nøkkelen til 
 suksess, slår Jostein Hauge fast.

Boligbygger 
for folket

Tekst: Øystein Bjørheim   Foto: Monica Larsen

Tekst: Øystein Bjørheim   Foto: Monica Larsen
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Når Heiko fra Tyskland sier borte bra men hjemme best, 
så mener han hjemme på Ganddal.



www.sagen.no

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

Småsager

Laksefiske

Fredag 3. september inviterte vi kunder 
til laksefiske på Sele.  30 kunder hadde 
en kjempekjekk natt/dag/kveld med 

fantastisk vær, og deilig mat servert 
av kokken vår, Geir Haaland. Av ren 
høflighet lot vi fisken være igjen til 
kongen som skulle fiske dagen etter. 

Sagenstatus
Vi er nå 123 ansatte
8 nasjonaliteter
Omsetning i 2009: 
287 mill.kr.

Nytt kontorbygg

Nybygget i Sjøhagen begynner nå å ta 
form. Rambøll Norge AS skal leie de 3 
øverste etasjene.

Nylig avsluttede prosjekter:
Elvegården, Vågen VGS., Randaberg VGS., Åsen barnebolig

Nye prosjekter:
Vestre Åmøy barnehage, Statoil vent.rom, Kvitsøygt., Sjøleik (Sola), 
Sørbø Panorama

Hvem? 
Svein Sæbø, 
50 år, bor på 
Grannes.
Hva? Hjelpe-
arbeider.
Hvorfor 
Byggmester 
Sagen? Bra 
personalpolitikk, god ledelse og trivelige 
kolleger. 
Fartstid? 2 ½ år.
Fritid? Hytta på Lutsi, fisking.

 

Hvem? 
Eirik Ryland, 22 
år, bor på Tasta.
Hva? Lærling.
Hvorfor 
Byggmester 
Sagen? De tar 
vare på folka 
sine.
Fartstid? 3 år.
Fritid? Dyrker yrket mitt.

 

Hvem? 
Roar Langvik, 
41 år, bor på 
Gausel.
Hva? Bas.
Hvorfor 
Byggmester 
Sagen? Kjekke 
folk, kjekk 
 arbeidsplass. Jeg stortrives.
Fartstid? 23 år.
Fritid? Reiser så ofte jeg kan til Skiftun.
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Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 2, 4016 Stavanger

3 på prosjekt: Solhøgda


