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• Bærer tradisjonen stolt videre • Markedet: Lyse utsikter • En av oss: Aage Wiese  
• Prosjekter • Kundeportrettet: Arkaden Torgterrassen

Våre lærlinger

Side 4-5 Rekruttering til byggefagene har vært lav de siste 
årene, men økningen i antall søkere i 2015 er oppløftende.  
Vi har møtt noen som satser. 
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Leder:

Det nye året ruller avgårde 
2014 gikk som forventet rimelig bra økonomisk. Dette medførte 
gode og kjekke bonusutbetalinger under julemiddagen. Jeg er 
også spesielt stolt over at det var 32 tømrere/lærlinger i firmaet 
som ikke hadde en eneste dag med fravær i 2014. Dette er 
fantastisk, og disse ble honorert. Vel fortjent. Når det nå står så 
mye negativt om utviklingen for 2015 i mediene er det særlig på 
to områder vi merker oss dette. 
 
Rekruttering til yrket 
Interessen fra ungdommer som vil begynne i lære på tømrerlinjen 
har stagnert ganske mye de siste årene.  For å snu på denne 
trenden har vi, sammen med myndighetene, en stor utfordring. 
Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle ansatte om å markedsføre 
til ungdommen et av de beste yrkene som finnes. I år satser vi 
på å ansette mellom 5 – 10 lærlinger, og per i dag har vi skrevet 
kontrakter med 6 stykker. Det gleder oss at antallet søkere til 
byggfag har økt i år. La oss håpe at det er starten på en ny og  
god trend.  
 
Utfordrende med store anbud 
Andre utfordringer vi møter er på anbudssektoren.  Det offentlige 
har begynt å sende ut store anbud på totalentrepriser, og da kan 
disse fort bli for store for vår administrasjon. Dermed går disse 
arbeidene tapt for oss.  Denne utfordringen har vi startet å gjøre 
noe med administrativt – med å bygge opp kompetanse for å 
kunne påta oss denne typen oppdrag. 
 
Kanonlag i ledelsen 
Jeg vil også nevne at det fra 1. april vil bli vesentlige endringer i 
ledelsen av firmaet.  Ledelsen vil bestå av fire personer:          
 
Bjarne – driftssjef 
Jone – markedssjef 
Snorre – daglig leder 
Andreas – økonomi- og administrasjonssjef 
 
Dette blir et kanonlag – og vi gleder oss til disse kommer i 
sving. Til slutt vil jeg takke alle ansatte for den gode innsatsen 
som er vist i året som gikk. Vi krysser fingrene  for at 2015 blir 
minst like bra. 

Jostein Skjæveland, daglig leder 

Prosjektene våre: Leilighet i St. Olav

Fant boligdrømmen på  
Stavangers tak
- Vi er privilegerte, for dette er helt makeløst, sier ekteparet Cesilie og Bob Iles  
og slår ut armene. 

FaKta
Hva: 150 kvadratmeter stor leilighet.   
Hvor: St. Olav.  
Konsept: Alt nytt.  
Stikkord: Spektakulært i høyden.
 

La oss slå fast at det er luftig. Og spektakulært. St. Olav bygget 
sin eneste leilighet i 15. etasje står fjellstøtt i egen majestet. 
Herfra har du full oversikt – mot det urbane Stavanger og 
fjellformasjonene bakenfor, ja mot fjorden. Snakk om utsikt.   
- Vi hadde bodd på Eiganes i 21 år, men begynte å bli klare for 
noe nytt. På visningen slo det oss hvor fantastisk dette kunne bli 
for oss, forteller lykkelig boligeier Bob Iles.  
 
tRiveS i HøyDen   
- Det er klart at det er litt omstilling å flytte fra stort hus med 
loft, kjeller og ellers mye lagringsplass. Men dette blir kjekkere 
for hver dag, sier Cesilie.  Hun synes ikke det er skummelt å bo 
høyt oppe i luften. - Når vi lener oss over rekkverket, ser vi rett 
ned på naboen under oss. Vi slipper den brå høyden, men vi har 
likevel den fantastiske utsikten, sier hun.   
 
en goD pRoSeSS
St. Olav ble bygget på slutten av 1980-tallet. Etter 25 år var det 
betimelig med oppgraderinger. - Vi engasjerte byggeleder fra 
Takst Team, og etter en runde ble det klart at Byggmester Sagen 
skulle utføre jobben. Det har vi ikke angret et sekund på, slår Iles 

fast. - De er flinke folk som får jobben gjort. I tillegg er de høflige 
og greie. Det har vært en god prosess, legger han til.  Godordene 
kommer også andre veien. - De har vært en veldig god kunde, 
positive og lette å forholde seg til. Det er klart at slikt smitter 
over på arbeidet, smiler bas Daniel Jacobsen hos Byggmester 
Sagen.  

StoRt pRoSjeKt  
Den 150 kvadratmeter store leiligheten er omhyggelig 
modernisert med nye vinduer, dører, tak og vegger. Alt er bygget 
opp på nytt. Leiligheten er beriket med både øst- og vestvendte 
terrasser og 360 graders utsikt.
 
Ifølge bas Jacobsen har høyden vært noe utfordrende.  
- Prosjektet har gått veldig greit, men det er klart at når du 
skal ha alt opp via en vanlig personalheis så blir det lett noen 
logistikkmessige utfordringer. Store komponenter som vinduer 
og kjøkken har vi derfor heist opp med heisekran, forteller 
Jacobsen. Han er godt fornøyd med resultatet. - Leiligheten er 
blitt kanonbra, slår han fast.
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  - Dette er gode nyheter og noe som bransjen virkelig trenger, sier 
lærlingeansvarlig Espen Johansen i Byggmester Sagen. - Det spås 
stor mangel på slike som oss i framtiden, og det synes vi er veldig 
trist. For det skal jo bygges mye framover. Derfor er det positivt å 
høre at søkermassen til bygg og anlegg øker i år, sier lærlingene 
Espen Hebnes og Andreas Bergem. Vi møter de to og seks andre 
lærlinger i Byggmester Sagen sine lokaler i Sjøhagen i Hillevåg. 
Konsentrerte sitter de rundt langbordet på møterommet og løser 
tentamensoppgaver. Nå skal de prøves i noe av det de har lært. 
 
StoRt engaSjeMent  
De unge mennene er stolte over yrkesvalget sitt, men har 
jo registrert at interessen for tømreryrket og andre fag har 
vært dalende i egen aldersgruppe. - Mange tenker nok lange 
utdanningsløp med høy lønn i andre enden. Jeg motiveres derimot 
av å komme meg ut i arbeid så raskt som mulig, slår Andreas 
Bergem fast. - Jeg har ingen tømrere i familien, men en far som 
er elektriker og en bror som er forskalingssnekker. Det kan nok 
ha påvirket utdanningsvalget mitt, sier han.Med en far som var 
møbelsnekker og en farfar som var betongarbeider, har også Espen 
Hebnes håndverkerblod i årene.  - Jeg har dessuten alltid likt å 
bruke hendene, og bestemte meg nok allerede i 11-12-års alderen, 
sier han.   
 
BRa oppFøLging  
De to 19-åringene kommer fra Jåttå videregående, og er 2. års 
lærlinger hos Sagen. Til sommeren er det fagprøve. Læretiden har 
gått fort, og de er godt fornøyd både med skole og bedrift.  
- Jåttå er jo en fin, ny og moderne skole og vi får jobbe med tipp 
topp utstyr. Når det gjelder Byggmester Sagen har det vært en 
glimrende læreplass.  Oppfølgingen er veldig bra, og det er et godt 
og inkluderende arbeidsmiljø, mener de. Dagens tentamen har 
vært overkommelig.  
 
SjeKKeR nivÅet  
- Oppgavene var helt greie, men det blir nok litt vanskeligere etter 
hvert på de neste prøvene som kommer utover vinteren og våren, 
smiler Bergem. - Dette er den første av flere tentamener. Det 
handler om å ta pulsen og se hvordan de ligger an mot fagprøven 
til sommeren. Oppgavene spenner fra å navngi verktøy til for 
eksempel å omgjøre tommer til centimeter, sier lærlingeansvarlig 
Espen Johansen.  - Det er gode folk med godt engasjement, legger 
han til.    
 

BÆRER  
TRADISJONEN 
STOLT VIDERE
 
Rekrutteringen til fagene har de siste 
årene vært svært lav og prognosene mot 
2030 er stor mangel på håndverkere 
og fagarbeidere. Samtidig er årets 
økning i tallet primærsøkere til bygg og 
anleggsteknikk på hele 25 prosent.

Lærlinger

Han er ny lærlingeansvarlig 
- jeg er en måned fersk, men stortrives allerede med disse  
oppgavene, sier espen johansen. Han er Byggmester Sagen sin  
nye lærlingeansvarlige. 
 
Johansen har vært ansatt i Sagen i flere år, men det er nye oppgaver han nå tar fatt 
på. - Jeg synes det er spennende, og for min egen del gir det en variert hverdag, sier 
han. Som ansvarlig for lærlingene har han som ansvar å følge opp hver enkelt av de 13 
lærlingene i selskapet – nærmest som en fadder. - De ringer meg hvis det er noe de lurer 
på, og jeg ser til at alt går riktig for seg, at de har orden på utstyret sitt og om det er noe 
de trenger – og jeg strammer dem selvfølgelig opp hvis det trengs, smiler han.  
- Spesielt viktig er det å se til at de føler seg trygge fram mot fagprøven.   
 
Han mener det er mange gode kandidater blant lærlingene. Men hva kjennetegner et 
godt potensial? - Et stort engasjement og løsningsvilje – og evne til å omsette en beskjed 
til praktisk handling, svarer han kontant. 

Selv er de stolte over yrkesvalget sitt, men registrerer  
at interessen for tømreryrket og andre fag har vært 
dalende i egen aldersgruppe. 
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En av
oss

navn: aage Wiese
Alder 59 år.
Sivilstatus: Gift.
Ansatt som prosjektleder hos Byggmester Sagen.
Fritid: Bowling, golf, hytten i Lyngdal, barn og barnebarn.Tekst: Øystein Bjørheim 

Foto: Monica Larsen

-Kvalitet lønner seg
Selv om ikke Byggmester Sagen har satset stort på boligmarkedet er 
ikke Jostein Skjæveland bekymret for framtiden. – Noen mørke skyer 
vil helt sikkert dukke opp, men det tåler vi godt. Etter hvert som jeg er 
blitt eldre har jeg blitt enda mer oppmerksom på hva det er som gjør 
oss ettertraktet i markedet nærmest uansett hvordan tidene er – det er 
folkene våre!  
 
Vi har noen fantastiske fagfolk som leverer topp kvalitet. Vi har 
omtrent ikke reklamasjoner, og min mening er at kundene vil sette 
enda mer pris på gode folk og topp kvalitet i leveransene når tidene 
ikke er fullt så gode som de har vært.

Over hele landet er det tendenser til stagnasjon i utviklingen av 
næringsbygg. På privat -markedet er det annerledes. På tross av 
usikkerhet i næringslivet er folk villige til å betale mer for boligen 
enn noen gang tidligere. På landsbasis startet 2015 med rekordhøy 
prisstigning – men det finnes unntak. Et av dem er Vestlandet, der 
prisene på boliger øker markant mindre enn landsgjennomsnittet.
 
goD oRDReReSeRve innen BoLigBygging,  
Men tiLBaKegang i næRingSBygg
Den samme tendensen gjør seg gjeldende innen nybygg. Tall fra 
Statistisk Sentralbyrå viser at bygge- og anleggsbransjen hadde  
4 prosent høyere tilgang på ordre i fjerde kvartal 2014 enn i 
tilsvarende periode året før. Dette gjelder for boligbygg. 
Ser vi på næringsbygg er situasjonen annerledes. Fra fjerde kvartal 
2013 til fjerde kvartal 2014 sank ordretilgangen med 10 prosent. 
Tallene viser at mens næringslivet strammer inn beltespennen 
satser folk i det private markedet mer enn noen gang.
 
-FoRStÅR SitUaSjonen innen næRingSBygg
Administrerende direktør i Byggmester Sagen, Jostein Skjæveland 
sier at det er en markant stopp i bygging av næringsbygg i 
Stavanger-regionen. – Jeg tror det vil ta 2-3 år før vi igjen ser 
en oppgang innen næringsbygg. Det har vært bygget mye her i 
distriktet de senere årene, og det har vært vanlig å legge til ekstra 
areal med tanke på utleie. Noen har bygget ekstra etasjer, tanken 
har vært at en alltid er sikret gode leieinntekter. Slik er det ikke 
lenger, sier Skjæveland.
Selv om Byggmester Sagen aldri har satset på å bli store innen 
boligbygg ser Jostein Skjæveland lyst på framtiden. – Faktisk 
bygger vi 5-6 boliger for tiden, men etter det er det ikke planlagt 
noen nye boligbygg. Men vi går mye på rehabiliteringsoppdrag, 
og har for tiden ca 125 millioner kroner i ordrereserve. Det er litt 
mindre enn normalt, men vi har mange tilbud ute og det kommer 
inn spennende oppdrag nesten daglig. Faktisk har vi tilbud ute på 
oppdrag til en verdi på rundt 100 millioner kroner.
 
SjeFøKonoM: - FoLK FLeSt HaR goD øKonoMi.
Terje Strøm er sjeføkonom i analysebyrået NyAnalyse. Den erfarne 
samfunnsanalytikeren  har synspunkter på den sterke optimismen i 
privatdelen av markedet:
-Det er viktig å være klar over at det nesten er gratis å låne penger 
i Norge, spesielt til boligformål. Bankene er langt mer opptatt av 
boliglånskunden og konkurransen er bedret. Videre har kjøpekraften 
de siste 10 årene, det vil si lønninger justert for prisvekst, steget 
kraftigere enn noen gang før.

Lyse utsikter 

- Jeg har jobbet i bransjen i rundt 40 år. 
I denne perioden har mye blitt bedre og 
Byggmester Sagen er nok blant de beste 
selskapene du kan jobbe i. Jeg blir nok 
her så lenge jeg kan jobbe – det er et kjekt 
selskap, smiler Aage Wiese. 
59-åringen er utdannet tømrer og har  
opplevd det meste i faget. 
– Ta HMS for eksempel, forholdene er blitt 
mye bedre for dem som jobber ute. Før 
i tiden var du heldig om du kunne ta en 
skive til lunsj i bilen. Stillas var nesten ikke 
funnet opp, det ble mye til at vi satte sam-
men noen stiger og la på noen planker. Nå 
er alt regulert og lovfestet. Det er mye som 
er blitt bedre i bransjen siden jeg startet 
opp. Forholdene er mye ryddigere, og det 
er bra for alle.
 
BoWLing og goLF
Nå er det ikke bare oppgavene som 
prosjektleder som sikrer at den erfarne 
bransjemannen  lover langvarig troskap  
til Byggmester Sagen.  
– Det er mye trivelige folk her og vi gjør 
en del sammen også på fritiden. Alle får 
tilbud om å ta grønt kort-kurs i golf,  
og vi deltar fast i bedriftsturneringen  
«Sagen Open». Også bowling står på 
programmet, og Aage avslører at han selv 
deltar på laget som konkurrerer i tredje 
divisjon, men Byggmester Sagen har også 
to lag i fjerde divisjon.  
– Det foregår på et avslappet amatørnivå, 
og vi konkurrerer mot andre bedrifter i 
området - som Stavanger Aftenblad og 
Avinor. Vi er fire deltakere på hvert lag, og 

har det veldig trivelig sammen. I gjennom-
snitt blir det vel til at vi bowler ca en gang 
i uken, sier Aage. 
Også golfspillet ligger i den behagelige 
enden av skalaen.
– Det viktigste er å ha det trivelig. Jeg har 
aldri blitt god i golf, men vi er en gjeng 
som reiser litt sammen. I fjor var vi noen 
arbeidskollegaer som dro tre dager til 
Spania og spilte golf. Vi har også interne 
turneringer på jobben, så bedriften  
legger virkelig til rette for at vi skal trives. 
Mange i Byggmester Sagen spiller etter 
hvert golf, og mye  skyldes at ledelsen 
motiverer for dette.
 
StoRt anSvaR
Med fagbrev som tømrer i bunn har Aage 
gått gradene hos Byggmester Sagen. 
– Jeg startet i 1997 som tømrer. Siden 
har det blitt en del kurs. Jeg var bas noen 
år, og en periode hadde jeg ansvar for 
lærlingene. Jeg var også ansvarlig for 
forsikrings-og skadeavdelingen før jeg 
havnet i den jobben jeg har i dag. De siste 
8-10 årene har jeg vært prosjektleder.
Jobben som prosjektleder er ansvarsfull. 
– Noen selskap har splittet opp oppgaver i 
tilbudsfasen, hos oss er det prosjektleder 
som har helhetsansvaret – fra vi starter 
med å regne på priser og helt fram til vi 
sluttfører oppdraget. Det er krevende, men 
også veldig spennende å jobbe slik. 
Den erfarne fagmannen har ikke mistet 
entusisasmen og brenner for nye  
oppgaver.
 

Akkurat nå skal vi i gang med et nytt  
prosjekt. Det er et seksetasjes kontorbygg 
som skal bygges i Nordbøgaten. Bygget 
blir veldig spesielt, grunnflaten er blant 
annet ikke mer enn 70 kvadratmeter. Det 
blir kjempespennende å gjennomføre 
dette prosjektet, sier Aage Wiese engasjert 
mens han ikke kan få lagt nok vekt på alle 
de gode folkene som bidrar.  
– Uten gode folk ute blir ikke jobben min 
noe verd, det er de som til syvende og 
sist gjør at et prosjekt kommer i mål på en 
skikkelig måte. 

-FoLK viL Ha SeRiøSe FiRMa  
Aage er ikke redd for konkurranse fra  
mindre seriøse firma som tilsynelatende 
tilbyr tjenester til lavpris. 
– Mitt inntrykk er at folk vil ha trygghet.  
Vi konkurrerer i et marked der det er mye 
rart ute og går. Det verserer etter hvert 
mange historier om hvordan billig er endt 
opp med å bli både dyrt og dårlig, og 
det virker som folk er opptatt av tryg-
ghet i dag. De følger med på program 
som TV2 hjelper deg og blir informert om 
hvor mange fallgruver det er ved å bruke 
useriøse aktører. Da ender flere opp med 
å velge seriøse firma som gir papirer og 
dokumentasjon på jobbene som gjøres. 
For erfarne folk som Aage Wiese gir slikt 
trøst etter lange tider med uro i bygge- 
bransjen. 
– Jeg tror det er de seriøse aktørene som 
greier seg best på lang sikt.

Kommet  
for å bli
 

Aage Wiese har bestemt seg.  
Det blir Byggmester Sagen  
resten av yrkeslivet.

nasjonale tall: Oppgang i boligbygging -  
næringsbygg daler.

Administrerende direktør i Byggmester Sagen, Jostein Skjæveland
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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, bølge- 
skvulp og solnedgang. Dette er 
funkishus med meget høy  
standard. Boligene, tegnet av 
Kraftwerk, er godt tenkt, med 
gode planløsninger som utnytter 
hver kvadratmeter. De er romslige 
og med mye glass som slipper 
dagslyset inn. I dette frodige 
kystlandskapet er du tett på na-
turelementene 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.

Fakta: 
Boligtype: Enebolig med godkjent 
leilighet i kjeller 
Soverom: 4 + leilighet 
Byggeår: 2015 
Pris: 10 500 000 
Størrelse: 225 
Kontakt: Jone Skjæveland 
mob. 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.

Fasjonabel enebolig til salgs 
et steinkast fra stranden

TIL SALGS: SørbøhAGAnE

Boligene ligger plassert i et stort 
og populært nybyggerfelt som 
samlet vil romme 600 boliger. 
Dette er generasjonsboliger 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 Stokke-
landsvannet vil du ha kort utfart 
til både joggeløyper og flotte tur 
– og rekreasjonsområder. Turen 
er også kort til Sandvedparken, 
Rogaland Arborét og til Melsheia. 
Har du ærender i Sandnes 
sentrum, er turen tre kilometer 
kort. Togstoppet på Ganddal ligger 
der turstien gjennom Sandved-
parken starter. Herfra reiser du 
både effektivt og miljøvennlig 
nordover 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 
servicetilbud. 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 
utbyggingen. I Sørbøhagane finner 
du dessuten flere godt tilrettelagte 
lekeplasser, basketballbane, sand-
vollyballbane og BMX-bane.

Fakta: 
Boligtype: Enebolig i rekke
Soverom: 4
Byggeår: 2015 
Pris: 5 200 000  
Størrelse: 157
Kontakt: Jone Skjæveland
mob. 930 13 161  

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 
spennende boligområder, med et trygt, godt og variert bomiljø for alle generasjoner. 

Innholdsrike familieboliger  
i attraktivt strøk
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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.

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.

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 Prosjektene våre: Prosjekt

Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen

10

arkaden torgterrassen er et levende og 
dynamisk kjøpesenter i stadig utvikling –  
og en sentral del av Stavanger sentrum. 
 
Hver uke strømmer 80 – 90.000 mennesker gjennom 
Stavanger sentrums største kjøpesenter. Det utgjør i løpet av et 
år nesten hele landets befolkning. Arkaden rommer i dag cirka 
60 butikker.
- I disse dager har vi ferdigstilt nytt apotek. Ellers er det ikke 
noen større byggeprosjekter på gang akkurat nå - men det 
mangler ikke på planer, sier eiendomssjef Thomas Moseng.  
– Vi ønsker å vokse og bli et enda bedre senter for kundene 
våre. 
 
poSitivt SaMaRBeiD
Byggmester Sagen har utført håndverkertjenester for Arkaden i 
snart 15 år, men det var først i desember at rammeavtalen kom 
på plass. Sagen bistår Arkaden med stort og smått, fra mindre 
tilpasninger hos leietakerne til større prosjekter i fellesarealet.  
I høst gjorde de ferdig senterkontoret. - Vi er godt fornøyde med 
dette samarbeidet – og vi vet alltid hva vi får. Sagen leverer 
kvalitet og overholder tidsfristene. Vi får ingen reklamasjoner på 
arbeidet som de utfører. I tillegg er de flinke på å følge opp og 
komme med gode forslag til løsninger, sier Moseng.  
 
URBan SHopping
Arkaden er et urbant handlesenter. Den største målgruppen 
er de under 30 år. - Jeg vil påstå at cirka 60 prosent av våre 
gjester er under 40 år. Urban retail er vårt konsept – og det 
er her lojaliteten ligger. Alt handler egentlig om å utvikle og 
videreforedle dette gjennom butikkutvalget og de fysiske 
omgivelsene, slår Moseng fast.  Blir Arkaden større? - Vi ser på 
mulighetene for å vokse – først innenfor de rammene vi har nå, 
deretter i form av utvidelse.  

URBANT  
SHOPPINg-
TORg

FaKta
Hvem: Arkaden Torgterrassen, etablert 1988 av  
Halvor Eik i daværende Eik Maskin. Kjøpt av Steen & 
Strøm i 1994.  
eiere: Steen & Strøm Norge AS.  
antall butikker: 60.  
Kjennetegn: Urbant kjøpesenter.   
antall besøkende: Cirka 90.000 per uke.

TIL SALGS: nOVKrOKEn 7A KUnDEPOrTrETT:  
ArKADEn TOrGTErrASSEn

Novkroken er nylig ferdigstilt og 
framstår som en svært innholdsrikt 
og funksjonell enebolig til passet de 
fleste familiestørrelser.  
Her er boltreplass for både mine, 
dine og våre barn. Boligen er praktisk 
inndelt. Store vindusflater bygger 
opp under en allerede stor og god 
romfølelse. Boligen er satt opp med 
fire soverom – med mulighet for et 
ekstra. Det er også mulighet for egen 
seksjon på hele 60 kvadratmeter, 
som for eksempel kan brukes som 
«ungdomsavdeling».
 
To flotte bad og gjestetoalett 
hører med, pluss kjeller/tv-stue 
og vaskerom. Beliggenheten er 
veldig sentral. Utfarten til Forus 
og Stavanger er kun sju minutter 
med bil. Utsikten er fantastisk og 
du får med deg hele landskapet der 
Hafrsfjord åpner seg mot storhavet.  
Boligen er energieffektiv – og svært 
nær passivhus-standard (bedre enn 
Tek10-utførelse). 
 
Fakta:
Boligtype: Enebolig
Soverom: 4+(1)
Byggeår: 2015
Pris: 8 990 000
Størrelse: BTA: 275 m²
Kontakt: Jone Skjæveland 
mob. 930 13 161

-Et kvalitetsprodukt fra Finnskogene
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Eiendomssjef Thomas Moseng.

 
Snakk om innholdsrik bolig – og for en utsikt mot Hafrsfjord!

Flott utsikt fra terrasse mot Hafrsfjord
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www.sagen.no

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

Småsager

Påske
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Nylig avsluttede prosjekter:
Sandnes Helsesenter, Tasta senter, St.Olav – leilighet.

Nye prosjekter:
Høyblokk på Kristianslyst – dører,  Vitenfabrikken Sandnes 
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Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 6, 4016 Stavanger

3 på prosjekt: 
Hvem:  
erlend Myrstad 
Hva: Tømrer 
Hvorfor  
Byggmester Sagen:  
Gode kollegaer, kjekke 
arbeidsoppgaver 
Fartstid: 4 år 
Fritid: Familien 

Vi i Byggmester Sagen AS vil 
benytte anledningen til å ønske 
alle en riktig god påske!

 
Hvem:  
Cato Meland 
Hva: lærling 
Hvorfor Byggmester 
Sagen: Bra firma 
med kjekke folk 
Fartstid: 1,5 år 
Fritid:  Fotball, 
venner, data  

Hvem:  
Steffen Michel, 40 år 
Hvorfor Byggmester 
Sagen: En superfin 
arbeidsplass, med 
kjekke folk og mye 
sosialt. Jeg stortrives 
Fartstid: Fra 2006-
2011 og fra 2013 
Fritid: Jeg liker å dra 
på fisketur og spille 
Poker


