
Sagbladet
Kundeblad nr.  4,  mars  2011

Utradisjonell barnehage i Sørmarka • Travle dager for kjøkkengjengen • Vi har vært på Sørlandscupen 

Scorer høyt 
på trivsel

I en undersøkelse blant tømmer-
menn og lærlinger i Byggmester 
Sagen, svarer nesten 100 prosent 
av deltakerne at det er trivelig 
å gå på jobb.
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Trivsel 
på arbeids-
plassen

Tiden går utrolig fort, spesielt når du har   
en spennende og utfordrende jobb. 

Trivsel på arbeidsplassen har alltid hatt en overordnet plass i min arbeids-
filosofi, og temaet er viet god plass i denne utgaven av Sagbladet. Den 
siste tiden har vi snakket mye om hva vi kan gjøre for at alle ansatte på 
byggeplassene skal glede seg til å gå på jobb – med dagens gjøremål         
i sikte. Vi i administrasjonen legger forholdene til rette så godt som vi kan, 
men vi kan ikke gjøre jobben alene. 

For å få til god trivsel på arbeidsplassen, ligger det et ansvar hos alle og 
enhver til å gi sitt bidrag i form av godt humør, positiv framtreden og god 
faglig innsikt og arbeidsvilje.

Først som sist
De siste årene har gått like fort som de har kommet, og vi har arbeidet i et 
høyt tempo og med høy produktivitet. Dette har kanskje bidratt til at vi ikke 
har hatt tid til å fokusere så mye på trivsel som vi skulle ønsket. Det gleder 
oss imidlertid at opp mot 100 prosent av de ansatte sier at de trives hos oss.

På medarbeidersamtaler gjennomført like før jul, svarte faktisk samtlige av 
de ansatte at de trives i firmaet. De nyansatte svarte at arbeidsmiljøet var 
enda bedre enn forventet. Vi fikk i det hele tatt mange gode tilbakemeld-
inger, noe som tegner bra for framtiden.
 
Ny logo, nytt bygg
Siden forrige blad kom ut, har vi fått mye skryt for vår nye logo. Selvfølgelig 
er det kjekt at den har blitt godt mottatt i markedet. Nybygget i Sjøhagen 
vokser på seg. Alle etasjer er nå oppe og snart er bygget tett. Framdriften 
holdes, men det bygger nok opp til 3-4 “superlørdager” i løpet av våren. 

Ny vår
Vi går nå heldigvis lysere og varmere tider i møte, og i Byggmester Sagen 
ser vi fram til en effektiv vår med lite fravær og skader.

Ha en riktig god og trivelig vår!

Jostein Skjæveland
Daglig leder
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I tilknytning til ishallen
Ishallen barnehage ligger på baksiden av Sørmarka Arena, i et bygg 
som er fysisk knyttet sammen med selve ishallen. Barnehagen er 
umulig å ikke få øye på, med sin knallrøde farge som lyser opp 
området. Med sine mange vinduer, vinkler og halvtak, skiller den 
seg ut fra andre mer tradisjonelle barnehagebygninger.
– Det er en spesiell barnehage, men jeg synes den er blitt veldig 
bra, sier prosjektlederen som skryter av bas Harald Åsbøes innsats 
for å få alt på plass i nybygget.

Dyrespor
Også inne skiller Ishallen barnehage seg fra de fleste andre barne- 
hager. Hele bygget har et lyst og luftig preg, med sine store     
vinduer og hvitmalte vegger. I stedet for gulvbelegg er gulvene 
malt med lys epoxy-maling, som gir et litt skinnende preg. I alle 
de fire avdelingene og rundt omkring gjennom gangene som   
binder bygningen sammen, er det malt inn ulike svarte dyrespor, 
som skal fungere som ledelinjer gjennom barnehagen.

Storkjøkken
I hjertet av barnehagen ligger et storkjøkken, som er tenkt som et 
fellesrom for alle avdelingene. I den ene enden av kjøkkenet er 
det anlagt en slags amfitrapp hvor det kan plasseres puter, og 
barnehagen får sitt eget samlingsrom. I tillegg er det to mindre 
kjøkken i barnehagen, som to og to avdelinger deler. De ulike 

avdelingene har egne tørkerom for klær, og alle barn får egne 
garderobeskap, noe som vil gjøre det enklere å holde orden på 
den enkeltes eiendeler. Barnehagen har også sitt eget stillerom. 
Her er det satt opp bokhyller langs den ene langveggen, og midt 
i rommet er det laget rund klatrebenk, kledd i lys bjørk. 
– Her kan barna sitte og lese, eller klatre rundt, ser Aage Wiese 
for seg.

Lydisolering
– Noe av utfordringen med denne jobben for oss, har vært den 
spesielle spileveggen som går gjennom barnehagen, forteller pro-
sjektlederen. Den svartmalte veggen er en såkalt absorbent vegg, 
det vil si at den demper lyd og akustikk i barnehagen.
– Uten denne veggen ville det i et så stort og åpent bygg, blitt 
gjenklang av alle lyder, forklarer Wiese.

Lydskjermende gjerde som klatrestativ
Uteområdet i den nye barnehagen er også spesielt. Et lydskjerm-
ende gjerde som går langs store deler av området, har fått dobbel 
funksjon. I tillegg til å holde lyden fra motorveien ute, er det bygd 
som et klatrestativ for ungene. Trapper, tau og hulrom vil gi mulig- 
heter for mye kjekk lek for ungene i barnehagen.
– Det er jo ganske spesielt å bruke gjerdet på denne måten, men 
vi er veldig fornøyde med resultatet, avslutter Aage Wiese.

Utradisjonell barnehage 
i Sørmarka

Det er en arkitektonisk 
annerledes og spennende 
barnehage som i disse dager 
ferdigstilles ved Sørmarka 
Arena. Ishallen barnehage 
åpner dørene for barn, 
foreldre og ansatte i august, 
når neste barnehageår 
starter.

Tekst: Bente Henriksen   Foto: Monica Larsen

– Det har vært en spennende men utfor-
drende og arbeidskrevende jobb, forteller 
prosjektleder Aage Wiese i Byggmester 
Sagen AS. Firmaet har hatt ansvaret for alt 
av innendørs og utendørs tømmerarbeider 
i forbindelse med byggingen av barne-  
hagen, i tillegg til all innredning. 

FAKTA:

•	 Ishallen	barnehage	består	av	fire	avdelinger,	med	plass	til	totalt	100	barn.		
	 Eieren	av	barnehagen	er	Stavanger	kommune.
•	 Barnehagen	ligger	i	et	bygg	som	fysisk	er	knyttet	sammen	med	ishallen		
	 Sørmarka	Arena.	Bruttoareal	på	barnehagen	er	ca.	865	kvadratmeter.
•	 Ramp	er	arkitektfirmaet	bak	Ishallen	barnehage.	Arkitekt	for	uteområdet	
	 er	KLOROFYLL,	ved	Imke	Wojanowski.	
•	 Byggmester	Sagen	AS	har	hatt	ansvar	for	alle	tømmerarbeider	inne	og	ute,
	 i	tillegg	til	all	innredning.	Arbeidet	har	tatt	6	måneder,	i	gjennomsnitt	har		
	 bedriften	hatt	7-10	mann	i	arbeid	på	dette	prosjektet.	Jobben	har	en	verdi	
	 på	ca.	5,5	millioner	for	Byggmester	Sagen	AS.
•	 Ishallen	barnehage	ligger	i	nærheten	av	tur-	og	friluftsområdene	i	Sørmarka.		
	 Natur,	nærhet	og	fysisk	aktivitet	vil	være	satsingsområder	for	barnehagen.

Prosjektene våre:
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Travle dager 
for kjøkken-
gjengen

Kundeportrett: 
Espen Eide

Gjennom et langt liv i eiendomsbransjen var det viktig 
for	privatkunde	Espen	Eide	å	velge	en	entreprenør	med	
tilsvarende	verdier	som	ham	selv.	–	Med	Byggmester	
Sagen	har	renoveringen	av	boligen	i	Nedre	Torden-
skioldsgate	vært	en	sann	fornøyelse,	slår	han	fast.

FAKTA

•	 Hvem:	Espen	Eide,	daglig	leder	for	Ring	Eiendomsmegling		 	
	 Espen	Eide	&	Partnere	AS
•	 Hva:	Byggmester	Sagen	har	renovert	bolig	i	Nedre	Tordenskioldsgate	
•	 Hvorfor:	Fornøyd	privatkunde
•	 Hvor:	Nedre	Tordenskioldsgate,	Stavanger	

Den daglige lederen av Ring Eiendomsmegling har det travelt om 
dagen. Storprosjektet Tou Park har virkelig fått vind i seilene og 
eiendomsmarkedet forøvrig er bra. Når man har det travelt, er det 
godt å føle seg trygg når noen går løs på huset ditt.

– Det skal være skikkelig
– Gjennom mine snart 25 år som megler har jeg sett litt av hvert. 
Dessverre har jeg også bevitnet mye dårlig håndverk. For oss var 
det avgjørende å velge en entreprenør som står for det samme 
som jeg gjør i min jobb, når vi skulle fikse opp huset vårt, sier 
Eide, som fikk Byggmester Sagen anbefalt av en kollega. Han 
følger opp:
– Det skal være skikkelig i alle ledd, det skal være forutsigbarhet, 
godt håndverk og ingen økonomiske overraskelser underveis. Jeg 
oppfattet Byggmester Sagen som et selskap som hadde disse 
verdiene intakt. Den gode håndverkstradisjonen sitter i veggene, 
og det samme gjør yrkesstoltheten. Derfor ble valget lett. 

Det ballet på seg
Restaurerings-prosjektet begynte i fjor vår da Eide ønsket å få 
bygget en dobbel garasje. Han innhentet pris hos Byggmester 
Sagen, og nevnte i en bisetning at han gjerne kunne ha fått en 
pris på nytt tak, og så bad. Og når han første var i gang; hva 
ville det koste med kjøkken, nytt golv med varme, fjerning av 
glassfiberstrie og innvendig mailing? 
– Det ene tok det andre. Restaureringen har vært omfattende, vi 
har tatt nesten alt – men ironisk nok: Vi gjorde ingenting med 
garasjen. 

Nedre Tordenskioldsgate 
Boligen i Nedre Tordenskioldsgate ble bygget i 1934 som en     
tomannsbolig. Etter hvert ble huset omgjort til enebolig, og gjen-
nomgikk en restaurasjon på midten av 1980-tallet. Familien Eide 
har eid huset i 10 år. 

Bedriftens ”selgere”
Ifølge kunden har byggeledelsen vært ryddig og utførelsen ene-
stående. 
– Prosjektlederen har gjort en god jobb, men tømmermann Karl 
Ove Kårstø er den som har gått her mest. Han har vært helt   
fantastisk og fortjener en ekstra klapp på skulderen. Han og de 
andre er bedriftens “selgere” og ansikt utad. Det er uten tvil de 
som setter spikeren som avgjør en bedrifts rykte, sier han.

Kvalitetsopplevelse 
Espen Eide beskriver prosessen og det ferdige resultatet som en 
kvalitetsopplevelse:
– Boligen vår var i helt OK stand, men vi var likevel ikke helt 
fornøyde. Derfor stod valget mellom enten å flytte, bygge nytt 
eller å gjøre noe med det gamle.  Men vi hadde et romslig hus, 
og vi liker oss i dette området. Vi valgte det siste – og er strålende 
fornøyde med det valget, sier Eide.
– Det er ingenting ekstragavant med huset vårt, det ville ikke ha 
passet inn i et interiørmagasin. Men det er gjennomført og det gir 
oss en god opplevelse. Ja, det er kjekt å komme hjem, legger 
han til.

Kjøkkenavdelingen:

Spikeren	på	hodet
Tekst: Øystein Bjørheim   Foto: Monica Larsen

Siden Kjøkkenavdelingen i Byggmester 
Sagen startet opp i 2008 har det bare gått 
én vei; nemlig oppover. – Vi har alltid nok 
å gjøre, og vi håper på snarlig ekspansjon, 
sier Morten Meland som er leder for   
avdelingen.

Tekst: Bente Henriksen   Foto: Monica Larsen 

Kjøkkenavdelingen består av fire tidligere tømrere, som har spesi- 
alisert seg på kjøkkeninnredning.
– Vi har byttet utevær med innevær, ler Morten Meland. Ute er 
det -2 grader, snø og en bitende kald vind. Han er tydelig glad for 
at arbeidsstedet hans er innendørs.
– Vi tar på oss alt av oppdrag som handler om innredning. Og 
siden vi alle opprinnelig er tømmermenn, så fikser vi det som 
skal fikses fra a til å. Det vil si at vi legger parkett, setter opp 
lettvegger og fikser tak, dersom det er en del av det som kunden 
vil ha gjort på kjøkkenet, fortsetter han.

Marked for egen kjøkkenavdeling
Kjøkkenavdelingen jobber for det meste med kjøkken, men setter 
også opp garderober og tar ellers på seg oppdrag innen butikk- og 
kontorinnredning.
– Vi har 5-6 leverandører som vi monterer innredning for, og har 
både privatkunder og kommuner i porteføljen vår, forteller av-
delingslederen. De fleste jobbene gjelder eldre kjøkken som skal 
rehabiliteres. I april er ordreboka imidlertid fullbooket av en jobb 
på Sandnes, hvor Kjøkkenavdelingen skal montere 45 kjøkken     
i et nytt boligfelt.
– Vi har alltid mye å gjøre, og vi håper på å ekspandere enda 
mer. Vi ser at det er rom for det i markedet, ikke minst ut fra den 
kundekretsen vi har opparbeidet oss, fortsetter han.

Finsnekring
Byggmester Sagen sin filosofi er at sluttresultatet skal være best 
mulig, og derfor har de sin egen avdeling som tar seg av kjøkken- 
montering.
– Alle tømmermenn kan i utgangspunktet sette opp et kjøkken, 
men vi har utstyret som kreves for å få resultatet optimalt. Dess-
uten monterer vi såpass mange kjøkken i løpet av et år, at det går 
kjappere å bruke oss, sier han. I følge avdelingslederen består 
jobbene av mye tilpassing og finsnekring, og alle kjøkken er for-
skjellige.
– Jeg vil nesten kalle det for møbelsnekring, slår han fast.
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– Vi trives i Sagen
– Om jeg trives i Byggmester Sagen?  Ja er du gal, 
jeg trives kjempegodt, slår formann Kristoffer Pittman 
fast. Og han er ikke alene. I en undersøkelse gjennom- 
ført like før jul, svarer nesten 100 prosent av de ute-
arbeidende at de trives på jobb i bedriften.

Tekst: Bente Henriksen   Foto: Monica Larsen

– Jeg trives fordi jeg får drive med mye forskjellig, og det synes 
jeg er kjempeviktig. Ellers så skjer det mye sosialt, det er mange 
arrangementer som er med på å knytte folk i bedriften sammen, 
fortsetter Kristoffer Pittman. Han har jobbet i Byggmester Sagen 
i to og et halvt år, og for tiden er han opptatt av framdrifts-
planen for Sagens nye bygg i Sjøhagen i Hillevåg. 
– Bygget skal være ferdig 1. juli, og det vil holde hardt. Men det 
er også noe av det som gjør denne jobben spennende, slår han 
fast.

Fornøyd med resultatet
Like før jul gjennomførte Byggmester Sagen en trivselsunder-
søkelse blant alle tømmermenn og lærlinger i bedriften, og 
nesten 100 prosent av deltakerne svarte at de synes at det er 
trivelig å gå på jobb. Like mange svarte også at de føler at jobben 
de gjør blir satt pris på.
– Dette er tall vi er kjempefornøyde med. Det kan ikke bli bed-
re, jeg tror det er umulig å få full score på disse spørsmålene, 
sier stedfortredende HMS-ansvarlig Joel H. Young. Spesielt 
stolt er han av scoren på spørsmålet om noen av de ansatte 
opplever mobbing på jobb.

– Her fikk de ansatte direkte spørsmål, og vi må jo tro på dem 
når alle svarer at det ikke foregår mobbing, sier han. Bedriften 
har null-toleranse når det gjelder mobbing.

Ansvar og varierte oppgaver
Sagbladet har snakket med flere av de utearbeidende, og inn-
trykket vi får er at trivselen er høy i firmaet.
– Noe av det som gjør at jeg trives, er at jeg får styre hverdagen 
selv, så lenge det som skal gjøres blir gjort. Jeg liker å få ansvar, 
sier voksenlærling Andreas Ekrheim. Både han og lærling        
Andreas Dahle har lyst til å fortsette i Sagen etter endt læretid.
– Det er kjekt å gå på jobb, det er kjekke folk som jobber her og 
det er lett å komme inn i miljøet. Dessuten er det variert arbeid, 
og jeg føler at vi blir hørt dersom vi har noe på hjertet, sier 
Dahle, som for tiden jobber på en bolig på Sjøleik i Tananger.

Opptatt av kvalitet
Tømrer Steffen Michel har jobbet i Byggmester Sagen i fem år, 
og fortsatt gleder han seg til å gå på jobb.
– Sagen passer på at det bedriften leverer er kvalitet. Det gjelder 
ikke bare å jobbe-jobbe-jobbe – da er det fort gjort å gjøre feil, 
og man må kanskje rive ned igjen det man har gjort. I Sagen 
må man selvsagt jobbe hele tiden, det er jo derfor vi er her, 
men vi får bruke tid på å gjøre arbeidet skikkelig, forklarer han. 
Dette var visstnok nytt for Michel som flyttet fra Tyskland til 
Norge for å begynne i Sagen.         
– Jeg trives så godt på jobb at jeg har nok flyttet til Norge for 
godt, slår han fast.           >>

Arbeidsmiljø og trivsel:

“Bedriften har null-toleranse 
når det gjelder mobbing.”

TRIVSELSGJENG: God ledelse, kjekke kolleger, varierte 
arbeidsoppgaver og sosiale tiltak, er noe av det de ansatte 
i Byggmester Sagen trekker fram som trivselsfaktorer. 
I tillegg kommer selvfølgelig følelsen av å bli verdsatt. 



8 9

Byggmesterfirmaet har lange tradisjoner for fotball, men i de seneste 
årene har også bowling, curling og fisking blitt slagere for mange 
av de ansatte i Byggmester Sagen. Også sykling og spinning, 
med Nordsjørittet som mål, har slått godt an. De sportslige aktivi-
tetene er klare bidragsytere til et godt miljø.

Lite idrettsskader 
Selv om Kristiansand-turen ikke ble historisk resultatmessig, har 
fotball-gjengen fra Byggmester Sagen bemerket seg som et av 
de aller beste bedriftsidrettslagene, etter at de gikk over fra vanlig 
11’er fotball til actionball. 
– Selv om dette er en ganske heftig sport med full fart, høy       
intensitet og bra nivå på spillerne, har skadeomfanget vært påfal-
lende lavt, sier Jone Skjæveland.
– I tillegg til at vi får trimmet, er det sosialt og veldig gøy. Det er 
en fin åpenhet i lagene, og vi blir godt kjent, supplerer fotballspiller 
Daniel Skulbru.

Miljøskapende
Den årlige turen til Kristiansand er absolutt et høydepunkt både 

for fotball- og bowlinggjengen.
– Dette er en tur som alle ser frem til, og lagaktiviteter som dette 
er helt klart med på å øke trivselen på arbeidsplassen, sier “bow-
lingsjef” Andre Pedersen. Pedersen var den som dro i gang bow-
ling for noen år siden.
– Det første året var vi 14, nå er vi 28 spillere fordelt på fire lag. 
Det vil jeg si at er en bra oppslutning, sier han.

Lagspill på jobb
At de sportslige aktivitetene er miljøskapende og at man blir kjent 
med hverandre på en annen måte, er prosjektutvikler Jone Skjæ-
veland ikke i det minste tvil om.
– Vi bygger videre på den gode tonen fra jobb, og vi har det i det 
hele tatt veldig morsomt. Det blir mye lått og løye, og vi smiler jo 
i mange måneder etterpå, medgir han.

– Lagspill på banen kan absolutt speiles med lagspill på jobb. 
Jeg håper at de sportslige aktivitetene i Byggmester Sagen får 
gode kår i årene framover, legger han til.
 

Arbeidsmiljø og trivsel:FAKTA 
SOSIALE TILTAK I BYGGMESTER	SAGEN:

•	 Bedriftsidrettslagene	i	fotball	og	bowling	har	eksistert	
	 i	flere	år.	Det	helt	nyeste	er	eget	lag	i	curling,	som	har	
	 fått	god	oppslutning.
•	 Sagen-lekene.	Teambuilding	som	arrangeres	hver	vår.	
	 De	ansatte	møtes	i	bedriftens	lokaler	og	deles	inn	i	lag.		 	
	 Lagene	konkurrerer	seg	gjennom	7-8-9	ulike	poster,	
 og det kåres en vinner til slutt. Arrangementet pleier 
 å være populært og morsomt.
•	 Sommerfest,	hvor	de	ansatte	med	følge	blir	invitert	ut	
 på middag og dans.
•	 Hvert	femte	år	får	de	ansatte	være	med	ut	og	reise.	
	 I	år	skal	Sagen	feire	20-årsjubileum,	da	går	turen	for	
	 alle	ansatte	med	følge	en	langhelg	til	Dublin.	
 Ellers arrangeres jevnlig småturer i inn- og utland.
•	 Familiearrangementer	som	juleverksted	i	Sagen	sine	
 lokaler i desember, og åpen dag i Kongeparken om 
 sommeren.
•	 Loddtrekning	av	billetter	til	diverse	arrangementer,	
 som teater, revy, Oilers- og Viking-kamper.
•	 Ny	firmahytte	til	fri	bruk	i	Røldal.
•	 Bedriftsavtale	på	treningssenteret	Elixia.
•	 Julelunsj.	Her	blir	også	alle	pensjonister	fra	Sagen	
	 invitert,	i	tillegg	til	at	de	får	blomst	og	abonnement	
 på Sagbladet.

>>
Følger opp undersøkelsen
Undersøkelsen tar også opp punkter som kommunikasjonen 
mellom administrasjonen og de utearbeidende, tilstrekkelig   
informasjon om nye prosjekter, faglig utvikling, trygghet på   
arbeidsplassen og sosiale tiltak i bedriften. Her får administra-
sjonen en pekepinn om hvordan de ansatte egentlig har det på 
jobb, og Sagen scorer høyt på alle punkter.
– Undersøkelsen er anonym, men vi følger den opp gjennom 
medarbeidersamtaler. Vi tar da opp spørsmål som går på trivsel 
og ting som om noen har spesielle ønsker om type jobber de 
ønsker å være på. Prosjektlederne prøver å følge opp slike    
ønsker så godt de kan, forteller Joel H. Young. De ansatte skal 
få følelsen av å bli hørt.
– Byggmester Sagen har en filosofi som går ut på at vi skal 
gjøre alt hva vi kan for at medarbeiderne skal trives både på 
jobb og utenfor jobb, og det føler jeg at vi er flinke på, fortsetter 
han.

“Det er kjekt å gå på jobb, det  er 
trivelige folk som jobber her – og 
det er lett å komme inn i miljøet. 
Dessuten blir vi hørt”.
Andreas Dahle, lærling.

Steffen Michel fra Tyskland 
trives så godt på jobb at han 
har flyttet til Norge for godt.

HAMMEREN GÅR: 
Lærling Andreas Dahle trives 
i Byggmester Sagen og synes 
det er kjekt å gå på jobb.

Fotball, bowling 
og lått og løye

Byggmester Sagens håpefulle fotballag og bowlinggjeng deltok nylig på Sørlands-
cupen i Kristiansand. Selv om konkurranseinstinktet er intakt, fikk de bekreftet at 
det viktigste ikke er å vinne hver gang – men å ha det kjekt sammen.

Tekst: Øystein Bjørheim   Foto: Byggmester Sagen



En av
oss

Jarle Abrahamsen     
Alder:	33
Stilling:	Ny	prosjektleder	for	Skade-	og	forsikringsavdelingen	
Sivilstatus:	Gift,	far	til	Cecilia	5	år	og	Christina	2	år.
Ble	en	av	oss	i:	1995
Jobber	med	nå:	Ombygging	av	enebolig.	
Fritiden:	Familieting,	oppussing	av	hus	og	det	glade	båtliv.

Mer enn hammer og spiker
16 år i samme bedrift. Det er lenge!
– Ja. Enten så er jeg redd for å prøve noe nytt eller så trives jeg? 
Det blir helt klart det siste. Jeg tar glatt 16 år til – hvis ting fort-
setter på samme måten. Det er en god bedrift å jobbe i.

Hva setter du mest pris på?
– Først og fremst at det er et godt miljø, men også at det en flat 
organisasjon. Man trenger ikke audiens for å snakke med sjefene, 
det er høyt under taket. Gjennom disse årene har jeg også hatt 
mange varierte oppgaver, og jeg har blitt gitt ansvar og følt       
ansvar. Det har vært mer enn hammer og spiker.

Hva blir nytt?
– Alt. Jeg har gjort mye forskjellig tidligere, men dette blir helt 
nytt. Derfor er det også veldig spennende. Det kommer til å 
handle mye om fuktskader, vannskader og brannskader framover. 
Før jobbet jeg for folk som ønsket å pusse opp, nå skal jeg jobbe 
for folk som dessverre må pusse opp.
– Det blir dessuten mye kontakt både med privatkunder og for-
sikringsselskaper, “forsikrer” den nye prosjektlederen. 

Liker å lede
Du har tidligere vært prosjektleder, men ba om pause da det var 
som travlest med de to små. Du har erfaring i å delegere arbeid?
– Jeg trives godt med å lede andre, jeg har jo etter hvert lang 
erfaring og mange av håndverkerne er yngre enn meg. Jo, jeg 
trives med det.

Slagkraftig prosjektleder
Som tidligere trommeslager er du vel ganske slagkraftig?
– Etter mange år la jeg trommene på hylla i fjor. Man må velge, 
og når jobb og familie tar så mye tid, så ble det sånn.

Hva skjer i fritiden?
– Jeg har en Uttern 68, så i sommerhalvåret er vi mye ute på 
sjøen. Ellers så krever jo ungene sitt, og så holder jeg på med 
restaureringen av huset som vi kjøpte i juni (vårt andre oppuss-
ingsprosjekt). 

Snart ferdig?
– Vi har badet igjen, men man blir vel egentlig aldri helt ferdig.

Kaster 
seg ut 
i det

Tekst: Øystein Bjørheim     
Foto: Monica Larsen
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Jarle Abrahamsen er veteran hos Byggmester 
Sagen, sin unge alder til tross. Etter 16 år
kaster han seg ut i helt nytt farvann, 
som prosjektleder for Skade-   
og forsikringsavdelingen.

Rehabiliteringsprosjektet på Solhøgda  
nærmer seg slutten. Blokkene i boretts- 
laget har fått fasadeløft med blant annet 
nye vinduer og Steni-fasadeplater.

Tekst: Øystein Bjørheim   Foto: Monica Larsen

– Dette har vært et viktig oppdrag for oss. Jobben er en indikator 
på at vi er konkurransedyktige på pris og kvalitet, og at Stavanger 
Boligbyggelag har tillit til oss, sier prosjektleder Magnus Bøe        
i Byggmester Sagen.

B/L Solhøgda på Auglend 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. Bygg-
mester Sagen fikk oppdraget gjennom en anbudskonkurranse 
som Stavanger Boligbyggelag satte ut. Jobben har en kontrakts-
sum på omtrent 12 millioner kroner, og startet på vårparten i fjor. 
Etter planen skal Solhøgda stå helt ferdig rehabilitert rundt påske.

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 boretts-
laget Soltun på Tjensvoll.

Prosjektene våre:

Nå skinner Solhøgda

FORVANDLING: 
Restaureringen av 
blokkene har gitt 
borettslaget Solhøgda 
et nytt løft.

- 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. 

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.

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



Hvem?	
Thomas	Giese, 
47 år, Madla/
Tyskland.
Hva? Tømrer.
Hvorfor	 
Byggmester 
Sagen? Godt 
miljø, bra sjef og trivelige kolleger.
Fartstid? 6 år.
Fritid? Trener på Elixia, sysler litt med 
ishockey om vinteren og sandvolley om 
sommeren. Det blir endel sport, ettersom 
kona og ungene bor i Tyskland og jeg 
pendler.

Hvem? 
Kristoffer	
Pittmann,  
28 år, bor 
i Sandnes.
Hva? Formann.
Hvorfor	
Byggmester 
Sagen? Jeg stortrives. Her får jeg 
utfordringer og blir satt pris på.   
I tillegg er det et godt sosialt miljø. 
Fartstid? 2,5 år.
Fritid? Golf, trening på Elixia og selv-
følgelig bodypump. :-) 

Hvem?	
Tore  Normann, 
19 år, 
Hommersåk.
Hva? Lærling.
Hvorfor	
Byggmester 
Sagen? Det er 
et vanvittig bra miljø, trygt og godt,   
og mange varierte arbeidsoppgaver.   
Jeg lærer mye.
Fartstid? Sju måneder.
Fritid? Trener og er med dåmå.

www.sagen.no

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

Småsager Nylig avsluttede prosjekter:
Ishallen barnehage, Åsen barneboliger, Vegvesenet E39

Nye prosjekter:
Coop-Hana, Hillevågsveien støyskjerming, Øygard boliger for funksjons-
hemmede, Stavanger Legevakt, Sandnes barnevern - Minde
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Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 2, 4016 Stavanger

3 på prosjekt: Sjøhagen

Mot nye høyder
Nybygget vårt i Sjøhagen er nå snart tett, og arbeidet 
går etter planen. I sommer flytter Byggmester Sagen 
og leietaker Rambøll inn. 


