
Sagbladet
Kundeblad nr.  6 oktober  2011

Barnehage for framtiden • Hendene fulle på Statoil • Leverandørportrettet: Rambøll • Jubileumstur

Endelig hjemme

Vi har lukket noen dører bak 
oss og åpnet mange nye.  
Bla om og les om vårt flotte 
nybygg.

Foto: Einar Sira



Ny giv i  
nytt bygg

Vårt mål om å flytte inn i nybygg i 2011 er oppnådd. Vi er endelig på plass i 
nye lokaler i Sjøhagen 6, og det er noe alle i administrasjonen har sett frem 
til. Den 12. august var det offisiell åpning av bygget ved ordfører Leif Johan 
Sevland. Det var nesten en selvfølge at været var på vår side denne dagen, 
med en av de fineste dagene denne sommeren. Jeg vil benytte anlednin-
gen til å takke ansatte, kunder og samarbeidspartnere for gavene som ble 
overlevert for anledningen.

På rett spor
Vi er nå kommet på rett spor når det gjelder økonomi, kvalitet og produktiv-
itet i firmaet. Fortsetter det slik ut året, er det tegn som tyder på at 2011 vil 
bli et ”mellomår”. For nå har vi ikke flere ”lik i lasten”. I de siste månedene 
har det blitt en del omorganisering i administrasjonen. Vi ser med spenning 
frem til hvordan dette virker inn på våre rutiner og arbeidsoppgaver.

Gode prognoser 
Noe som også er gledelig og varmer, er at det ikke har vært noen 
fraværsskader etter ferien, og korttidsfraværet i hele firmaet ligger nå på 
rundt to prosent. Dette er veldig bra, men jeg kunne godt tenke meg ned 
mot en prosent. Så stå på!

Det er blitt høst, og høststormene er like om hjørnet. I den forbindelse må 
alle tenke på å sikre materiell og spesielt stillaser.

Når det gjelder ordrereserven så vil jeg betegne den som relativt god med 
mange spennende og interessante prosjekter. Men vi må stadig henge i 
”stroppen” for mer oppdrag. Konkurransen blir bare tøffere og tøffere. Nå 
gjelder det å vise at vi henger med og at effektiviteten må prioriteres.

Et nytt spennende prosjekt
Min oppgave i tiden fremover blir å få tegnet og prosjektert det gamle ”Taxi-
bygget” slik at det fremstår som en del av nybygget. Dette arbeidet vil 
foregå til våren 2012. Vi regner med at byggeprosessen starter etter ferien 
neste år. Det blir et spennende prosjekt.

Vellykket tur til Dublin
Fra 9 til 11. september arrangerte firmaet jubileumstur til Dublin. Turen ble 
en enorm suksess, med mange konkurranser og en innsatsvilje som kjen-
netegner ansatte i firmaet. Neste år er det 70 år siden Byggmester Haakon 
Sagen startet som byggmester, og jeg er allerede i gang med å planlegge 
feiringen av denne begivenheten.

Da gjenstår bare å ønske dere alle en god høst.

 
Med hilsen 
Jostein Skjæveland, 
Daglig leder
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Sjefen har selv tråkket sine barnsben i bydelen, 
og synes i det hele tatt at det er stas å satse i 
Sjøhagen.
- Som ekte Hillevågsgutt må jeg si at det er helt 
spesielt å være del av dette. En god kamerat 
bodde på tomta her. Så her har jeg vært veldig 
mye i oppveksten. Vi har mange gode historier 
herfra, smiler han.

Skjæveland forteller at selskapet har inne 
søknad om byggetrinn to. Han krysser fingrene 
for at Byggmester Sagen nå får gjennomslag for 

ønskene sine, som er å rehabilitere og bygge på 
to etasjer på det gamle taxibygget og bygge bro 
mellom de to bygningene.

En ny epoke
I juni lukket Byggmester Sagen døren for godt i 
det gamle bygget lenger oppe i gata og gikk inn 
i en ny epoke i en topp moderne bygning med 
sjøutsikt og alle tenkelige fasiliteter, på tomta 
som tidligere huset to eneboliger. Nybygget er 
på fire etasjer, med en inntrukket femteetasje 
som skal benyttes som kantine og møte rom. 

Endelig på plass

I juni åpnet det seg mange nye dører når Byggmester 
Sagen flyttet inn i sitt  splitter nye bygg i Hillevåg.  
- Vi har gledet oss veldig til dette, og nå er vi endelig 
på plass. Det er et stort løft for oss, sier daglig leder 
Jostein Skjæveland.



Rambølls Regionsdirektør Jan Berge er godt fornøyd både med 
bygget og med framtidsutsiktene for Hillevåg som bydel.

- Det er blitt et flott bygg, som jeg mener vil bidra til å sette 
ny standard i dette området. Når det kommer nye bygg, ser 
man ofte at det skjer spennende ting rundt. Dobbeltsporet, den 
nye riksveien og den sentrale beliggenheten gjør bydelen til 
et attraktivt sted for næring. Den forestående og storstilte ut-
byggingen på FKRA (Felleskjøpet) sin tomt bygger opp under 
Hillevåg som en av de mest spennende bydelene, sier Berge.

 Ingeniør -og arkitektfirmaet Rambøll er 
leietakere fra andre etasje og oppover. 

Den daglige lederen er ikke den eneste 
som er fornøyd med å kunne boltre seg 
på nye kvadratmeter. Vi stanser opp hos 
Anne Berit Østebø i resepsjonen.

“Liv og leven”
- Det er en stor forandring å komme inn 
i et flunkende nytt og moderne bygg. 
Det er så lyst og trivelig her, men også 
rent praktisk er det blitt mye bedre, med 
 gjennomtenkte og funksjonelle løsninger som letter arbeids-
dagen, sier hun.
- Jeg synes også at det er kjekt at det er blitt så mye aktivitet i gan-
gene. Vi er blitt mer samlet og del av et større miljø. Det er hyggelig 
når det “ramler” folk innom og det blir litt liv og leven, legger hun til.

- Det er friskt og godt med nye flotte lokaler, og så har vi fått 
kantine og fantastisk utsikt. Det er helt storartet, sier økonomisjef 
Per Ween.

Også Sagbladets “redaktør” på huset, regnskaps - og markeds-
ansvarlig Marit Haukali, er strålende fornøyd.
- Det aller beste med dette er at vi nå er samlet på et plan.  
I tillegg kommer jo alt det andre; bygget er luftig, lyst og fint og 
på alle måter gjennomført, slår hun fast.

Tøff fremdrift 
Vi slår oss ned med Bjarne og Kristoffer, som henholdsvis har 
vært prosjektleder og byggeleder under byggeprosessen. De 
 legger en hektisk byggeperiode bak seg.
- Det har vært en fin prosess med lite problemer, men det er 

 ingen tvil om at tidsperspektivet har 
vært utfordrende. Vi satte en tøff fram-
drift for oss selv, smiler de to.

De synes forøvrig at det har vært en 
litt ny “øvelse” både å være utfører 
og  byggherre samtidig. Selve bygget 
beskriver de som et elementbygg der 
hovedingrediensen har vært betong, 
supplert med noen utsøkte detaljer i tre; 
deriblant inngangspartiet, kantinen og 
terrassen i toppetasjen og den helt sp-
esielle trappen som står som en bauta 

gjennom alle etasjene. De synes også at det er spennende å 
jobbe målbevisst mot et energieffektivt bygg.

- Vi har satt inn ekstratiltak for lufttetting og isolasjon, opp gradert 
ventilasjonsanlegg, satt inn tre lags energi vinduer, alt for å 
 imøtekomme kravene til passivhus, som igjen vil kunne gi oss ett 
energiklasse A-bygg, sier Pittmann.

Vi treffer også på prosjektutvikler Jone Skjæveland i korridoren.

- Gjør oss stolte 
- Det er selvfølgelig mange superlativer jeg kunne ha trukket 
fram, men jeg kan oppsummere med at nybygget gjør oss stolte. 
Jeg er godt fornøyd med de energibesparende tiltakene, og vi 
håper jo at dette kan bli et A-bygg. Jeg synes også at trappen 
er blitt utrolig fin. Den kostet mye, men jeg tror det er den beste 
investeringen vi kunne gjort. Alle påpeker den, og den bidrar til å 
sette en standard for bygget, slår Skjæveland fast.

- Arkitektfirmaet Ludo har gjort en fantastisk jobb, legger han til.
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Utsikten er utnyttet til fulle.  
I øverste etasje er det 
kantine, møterom og en 
fantastisk takterrasse. Her fra 
åpningsdagen.

“Det er et imponerende, 
innholdsrikt og utrolig 
flott bygg som er et viktig 
bidrag til opprustningen av 
Hillevåg. Dessuten er det 
veldig positivt at de satser 
på miljøvennlige løsninger”.

Ordfører Leif Johan Sevland. 

- Nybygget 
setter standard

ByGGETEkNISkE FakTa: 
TOTALKOSTNADER: 85mill     
ByggHERRE: Sjøhagen eiendom AS
TOTALENTREPRISE: Byggmester Sagen AS
ARKITEKTER: Studio Ludo
UNDERLEVERANDØRER: Bravida, gK, Hellevik VVS, 
Stålteknikk, Bo Andreasen, AS betong, T. Stangeland 
Maskin, Sagen, Holmen tre, Sundt & Vigrestad, Vest 
mur, Brann og Rømmningsteknikk, Firesafe,  
Nor consult, T Lund,  Hubro, Trappeteknikk, Høiland & 
Tveit, 4Con, Brødrene Lie, Allfug, Norrøna Storkjøkken, 
Mellon, Altivask, Oltedal golvstøp, Protan,  
Thyssen krupp, Alustar, Ramirent, Naboen m.fl.
ByggETID: 13 mnd
MATERIALVALg: Betongelementer, hulldekke og royal-
impregnert treverk.
ENERgILØSNINgER: Vannbåren oppvarming, varme-
pumpe, gasskjel, opplegg for fjernvarme er klargjort.
ANNET: Bygget er det første kontorbygget med 
 energiklasse A i Rogaland.

Næringslivet  
satser i Hillevåg:
Arbeidet med Hillevågsveien er godt i gang og 
 dobbeltsporet på plass, Felleskjøpet går med planer om 
storstilt byggeprosjekt og Kilden ønsker en betydelig 
påbygging. Nede i Sjøhagen ruver Byggmester Sagen 
sitt flunkende nye bygg, som et signal om framtidens 
Hillevåg. Bydelen er inne i en ekspansiv fase.
- Vi ønsker å bidra positivt til den utviklingen som 
Hillevåg nå er inne i, og vi ønsker å skape mer  aktivitet i 
et område som har vært nokså dødt. Vi tror det tidligere 
arbeiderstrøket kan vokse fram som en  dynamisk fram-
tidsby, sier Jostein Skjæveland, daglig leder i Byg-
gmester Sagen. 

FakTa ByGGMESTER SaGEN
Byggmester Sagen ble grunnlagt under navnet 
 Bygg mester Håkon Sagen i 1942. gjennom store 
deler av sin virketid har selskapet hatt tilholdssted i 
Hillevåg. I 1991 ble selskapet avviklet, men startet opp 
igjen med ny giv etter bare noen dager. Byggmester 
 Sagen har hatt jevn og god vekst siden, og teller i dag 
170  medarbeidere, innleid personell inkludert. Det gjør 
 Byggmester Sagen til et av de aller største byggselska-
pene i regionen. Oppdragene spenner fra det minste til 
det aller største, og selskapet er blant annet tungt inne i 
det innvendige arbeidet med det nye konserthuset. 

ENDELIg I MÅL:  
Kristoffer Pittmann har 
vært byggeleder. Han 
er glad han er i mål.

Smarte løsninger bidrar 
til en lettere og mer 
effektiv arbeids hverdag 
mener Anne Berit 
Østebø.



Små føtter løper over det nye golvet i ivrig lek, en liten jente 
gjemmer seg bak en skillevegg. Vestre Åmøy barnehage på 
 Rennesøy er nesten i mål, og både den rehabiliterte bygningen 
og det nye bygget er i full bruk. 1500 kvadratmeter å boltre 
seg på, et stort og flott uteområde og parkering i kjelleren. Den 
 restaurerte barnehagen går fram som et 
godt eksempel på framtidens barnehager.

- Vi har vært veldig spente på hvordan 
dette kom til å bli. Nybygget er langt og 
smalt, og vi har faktisk gått ned i kvadrat-
meter på de forskjellige avdelingene, sier 
styrer Laila Lunde. Hun er ikke i tvil om at 
resultatet er blitt bra.
- Vi har nå fått prøvd det ut i en måneds 
tid og synes det er fornøyelig på mange 
måter. Vi er veldig fornøyde, og må 
 benytte anledningen til å gi litt ros 
til Micheal Mair og Rune Langballe i 
 Byggmester Sagen. De har virkelig stått 
på og gjort en kjempeinnsats for å få barnehagen ferdig, sier hun.

Effektive rom
Alle de fem avdelingene har fått en fingarderobe og en grovgarde-
robe. Lekerommene er ikke mer enn 60 kvadratmeter, men vi 
snakker om effektiv og kreativ arealutnyttelse. Noen artige skillev-

egger som er så mye mer enn skillevegger brekker opp rommene. 
- Det er både skillevegger, korktavler og oppslagstavler, og de er 
organisert sånn at de lager små rom i rommet, sier Lunde.

Ny hverdag for store og små
Store vinduer som strekker seg fra golv 
til tak slipper dagslyset inn og sørger 
både for innsyn og utsyn. Et stort godt 
fellesrom har det også blitt, et rom som 
innbyr til fysisk aktivitet og som gir 
 muligheter for klatring og spennende ut-
fordringer langs en hinderløype. 

Vestre Åmøy barnehage har fått en 
 gjennomgående høy standard, blant an-
net med et solid og flott tregolv og turk-
ise og limegrønne steinplater som frisker 
opp. Dette har blitt en barnehage på 
barnas premisser, men det er også viktig 
at de voksne trives. Derfor har også de 

ansatte fått innbydende personalrom.

- Jo mer de som jobber her trives, jo større er sannsynligheten for 
at barna trives. Jeg tror også at flotte og inspirerende omgivelser 
kan ha noe å si for den fremtidige rekrutteringen av ansatte, sier 
styreren. 

Barnehage for framtiden
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Prosjektene våre: 

Vestre Åmøy barnehage på Rennesøy 
har gjennomgått en transformasjon på 
barnas premisser.



geir Haaland er en hyggelig kar. Byr på vernesko 
og kaffe, lurer på hva vi lurer på og viser oss hø-
flig rundt. Fire blokker, hver på 7000 kvadratme-
ter, hammer, spiker og selvfølgelig kaffetrakter. 
Vegger skal rives, nye kontorlandskap reises. 
 
Det er mandag morgen og vi besøker  Statoil 
Forus Vest. Det er stille i bygget. Noen 
 arbeideres skritt høres langt borte, men det er 
innlysende at bygget er forlatt og at noe nytt 
skal gjenoppstå.
- Her skjer det saker og ting, ser du. Alle disse 
fire blokkene skal oppgraderes og ombygges, 
sier Haaland med stoisk ro. Dette har han vært 
med på før.
 
Totalentreprise på byggfag 
Som formann/bas har han ansvar for tre Sagen-folk, 18 inn-
leide og flere underleverandører. Han er ansatt hos Byggmester 
Sagen as, men det er hos Statoil han har arbeidsplassen sin. 
 Rammeavtaler og anbudsjobber har holdt ham gående her ute i 
åtte år. I dette prosjektet har Byggmester Sagen as total eneprise  

på byggfag. Også Rønning Elektro, Statoil, 
Simex og flere andre selskaper har  “utplasserte” 
fagfolk på huset. 
- Statoil er en god oppdragsgiver, men også en 
krevende kunde. Det skjerper oss og gjør oss 
enda bedre, sier arbeidslederen, som sier at 
han stortrives på jobb.

Godt innarbeidet gjeng 
- Det er en veldig trivelig arbeidsplass, og vi er 
en godt innarbeidet gjeng, ja, nesten som et 
konsern i konsernet, smiler han. Vi har ingen-
ting å klage over. 

Noe av det beste synes han er tilgangen på fagfolk. 
- Alle kjenner bygget, og du vet alltid hvem du skal snakke 
med. Det er korte kommunikasjonslinjer. Trenger jeg hjelp til noe 
 elektrisk, så er hjelpen aldri langt unna. Det skaper oversikt og 
forutsigbarhet, slår Haaland fast.

Hendene fulle  
på Statoil 
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Geir Haaland og gjengen hans er ansatt hos 
Byggmester Sagen as, men har for  øyeblikket 
arbeidsplassen sin ute på Statoil Forus Vest 
der fire blokker skal rehabiliteres. 

Leverandørportrett: Rambøll

- Hillevåg er inne i en oppblomstrende fase som det er 
spennende å være del av, sier Rambølls regionsdirektør  
Jan Berge. Nylig flyttet det rådgivende ingeniør- og 
arkitekt firmaet inn i Byggmester Sagen sitt flunkende 
nye bygg i Sjøhagen.

Det er med sikte på enda større vekst at Rambøll har leid seg inn 
i de fire øverste etasjene i Byggmester Sagen sitt nye høybygg 
nede i Sjøhagen i Hillevåg. 
- I vår treårige strategiplan står det at vi skal vokse fra 115 til 180 
ansatte og øke omsetningen med 50 prosent. Vi skal ikke vokse 
for å bli størst mulig, men for å dekke det markedet som vi skal 
ta vår andel av, sier Berge.

Rådgivende tjenester 
Rambøll driver med all form for rådgivning innenfor landbasert 
byggevirksomhet. 
- Det innebærer arkitektur, nesten alle typer ingeniørtjenester og 
prosjektadministrasjon. Oppdragene fordeler seg 50/50 mellom 
offentlig og privat sektor, forteller Jan Berge.

Berge var tidligere en av eierne og daglig leder av ingeniør-
firmaet Multiteknikk as, som hadde 14 ansatte. Selskapet, som 
i mange år hadde tilholdssted i Hillevåg, ble kjøpt opp av det 
internasjonale selskapet Rambøll som har avdelinger i mer enn 
20 land. Rambøll begynte smått i Stavanger-regionen, og hadde 
på dette tidspunktet 11 medarbeidere, som hovedsakelig kom fra 
ingeniørfirmaet BNO a.s. Siden har det gått slag i slag. Rambøll 
kjøpte etter hvert opp flere mindre og større selskaper, som Aros 
Arkitekter, Schönherr Norge, Pascall, Ingeniørservice og Studio 
Ludo. Nå teller bedriften 115 ansatte.

Går for grønt 
- Etter hvert som vi har blitt større, har behovet for å sam-
lokaliseres bare økt. Vi tenkte i utgangspunktet på å samle oss 
på Forus, men arkitektene våre spilte inn at vi skulle prøve en litt 

grønnere linje. Med dobbeltsporet åpnet det seg jo nye  muligheter 
i Hillevåg. Nå gir vi et bidrag til å redusere biltrafikken til fordel 
for kollektivtrafikken. En ting er at bygget på langt nær har nok 
parkeringsplasser til alle, men vi ser overraskende nok at det 
også står veldig mange parkeringsplasser ledig, sier han.
- Våre ansatte ser at det er smidig og effektivt å reise med tog. Vi 
må riktignok spasere 10 minutter fra Mariero stasjon, men det er 
jo en fin tur langs gandsfjorden, legger han til.

Rambøll subsidierer 30 prosent av reiseutgiftene for sine ansatte. 
Trenger de bil i jobbsammenheng, så har selskapet seks biler 
stående i parkeringsanlegget i underetasjen.

Et løft for selskapet 
Rask vekst kan fort gi voksesmerter, å kjøpe opp ulike gründer-
bedrifter med hver sine respektive kulturer kan by på utfordringer, 
men ifølge Berge har også dette gått overraskende bra.
- Slike prosesser er ofte forbundet med store utfordringer, men 
det har gått bra. At de ulike avdelingene, som tidligere har vært 
på forskjellige steder, flytter sammen vil utvilsomt gi et løft i 
positiv retning. Vi får et tverrfaglig felleskap samlet under ett tak, 
samtidig som det vil gi oss tyngde utad at vi står som et samlet 
selskap, slår regionsdirektøren fast.

Hva er Rambøll sin suksessoppskrift?
- gode medarbeidere, ubetinget. Det er menneskene som betyr 
noe. Når vi er så store som vi er, er vi også avhengig av gode og 
inspirerende mellomledere og medarbeidere. Har man det, så har 
man de beste forutsetninger for å lykkes.

FakTa
Rambøll er Nordens ledende rådgiver innen plan, design og teknikk. 
I Norge har selskapet cirka 1200 medarbeidere fordelt på 28 
kontorer. Virksomheten har totalt 9000 medarbeidere lokalisert i 
20 land. Rambøll tilbyr komplett, uavhengig rådgivning innen hele 
verdikjeden innenfor landbasert byggevirksomhet, fra planlegging 
og design til drift og vedlikehold.

Rigget  
for vekst

“Statoil er en god 
oppdragsgiver, men 
også en krevende 
kunde. Det skjerper 
oss og gjør oss enda 
bedre.”



En av
oss

Michael Mair   
Alder: 41
Stilling: Bas
Sivilstatus: Gift, en sønn på 19 og en datter på 16 år.
Ble en av oss i: 1989
Jobber med nå: Simex på Forus.
Fritiden: Da restaurerer jeg på en hytte på Horve som jeg har arvet.  
Den er fra 1939, så det er nok å gjøre.

Stort 
er best
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Byggmester Sagen aS er 20 år i år, og det ble markert med 
 jubileumstur til Dublin.

Alle ansatte med følge ble invitert, og 9. september satte 140 
oppstemte personer seg på flyet.

Vi ankom Dublin fredag morgen i kjempefint, varmt vær. En av 
de beste sommerdagene i år, ifølge en av de ”innfødte”. Etter at 
bagasjen var plassert på hotellet, samlet vi oss for diverse leker 
på et nydelig grøntområde like ved hotellet. Vi ble delt opp i 10 
lag og konkurrerte i mange morsomme og forskjellige oppgaver, 
som pil og bue, trillebårkjøring med bind for øynene, tårnbygging, 
puslespill, og diverse andre kjekke ting. Vi var i aktivitet hele 
dagen, og ble enda bedre kjent med hverandre.

Fredag kveld var det tid for jubileumsmiddag. I fine omgivelser og 
med festkledde folk, ble det en flott feiring med god mat.  Lørdag 
ble det tid for bybesøk og shopping i fint vær. Om kvelden var 
vi invitert på middag med irsk folkemusikk og Riverdance. En 
fantastisk opplevelse og god stemning. Her ble også vinnerne fra 
aktivitetene på fredag kåret.

På søndagen fikk vi omvisning på guiness Storehouse før bussen 
kjørte oss til flyplassen.

Dette var en fantastisk tur med strålende mennesker, som alle 
bidro til en god opplevelse.

Tusen takk for turen!

Michael Mair stiger ned på bakkeplan, hilser og tar oss 
med til brakka ute på Forus. Det er yr i luften og vi 
omgis av grus og lyd. Det bygges i det hele tatt mye på 
Forus for tiden. For hans del er det Simex som gjelder. 
Ferdigstillelse i mars. Armer og bein. Dokumentasjon og 
sement. 

22 års tjeneste 
Hver morgen fem dager i uka tar 41-åringen på seg 
 arbeidsklærne, setter seg i bilen og gyver løs på en eller 
annen byggeplass. Det har han gjort i 22 år nå. Furete 
arbeidshender, betong og plank, Sagen-logoen godt 
plantet på brystet.
- Byggmester Sagen gir meg alt jeg trenger på en 
 arbeidsplass. Jeg kan ikke se at det er andre plasser 
som er bedre, så det er ingen vits i å leke med tanken 
om å forlate skipet engang, sier Mair.

Unikt sosialt miljø
Basen trekker fram det sosiale miljøet som det mest 
unike med arbeidsplassen. 
- Det er godt tilrettelagt for sosialisering, og det har 
blitt en del turer i årens løp, medgir han. Jeg føler jo 
nesten at vi er kamerater, vi som jobber her. Vi kjenner 
 hverandre i alle fall veldig godt, legger han smilende til.

Erfaren som han er gjennom lang og tro tjeneste, har 
han rukket over utallige prosjekter. Men hva liker han 
best å jobbe med?
- Jeg liker meg nok best på de store prosjektene, det er 
flere folk involvert, mer logistikk og i det hele tatt mer av 
alt. Dette prosjektet som jeg jobber på nå, passer meg 
for eksempel helt perfekt, sier han. 

- gjenreisningen av Revheimkirken etter brannen i 1992 
var et helt spesielt prosjekt, sier han når vi ber ham om 
å trekke fram det mest spennende prosjektet. 
- Det å jobbe med så gammelt reisverk med så store 
dimensjoner, og stå der med kjedesagen, er ikke akkurat 
hverdagskost. Jeg synes også at Stavanger Aftenblad 
sitt nybygg var et spennende prosjekt.

Hva er drivkraften for å gå på jobb?
- Det å produsere, og være med på å lage noe.

Drømmehytta 
På privaten har Michael et aldri så “lite” prosjekt på gang.
- Vi har arvet en gammel hytte på Horve i nærheten 
av Lutsi. Hytta er fra 1939, og skal få seg en kraftig 
 restaurering, med nytt tak, kjøkken og golv. Vi håper å 
ha den klar til neste sommer.

Ja visst har han bakke kontakt, 
men han liker seg aller best 
på de store prosjektene. Da vi 
lette etter ham, fant vi ham 
veivende med armene på 
 toppen av en bygning.

Jubileumstur til Dublin

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

Småsager

:-)

Nylig avsluttede prosjekter:
Sjøhagen 6, Kvitsøygaten, Vestre Åmøy barnehage

Har du hørt om han som ville kjøpe seg papegøye?
Jo, han gikk ned til dyrebutikken, og riktignok sto det en 
papegøye og plystret i et hjørne.  
Ekspeditøren skrøt og sa at hvis du trekker papegøyen  
i høyre foten så sier den ”Hallo”, og hvis du trekker den i 
venstre foten så sier den ”god natt”.
”Men hva hvis jeg trekker den i begge beina samtidig?”, 
spurte kunden.
”Herregud, da ramler jeg av pinnen”, svarte papegøyen.

Nye prosjekter:
Rammeavtale Entra Eiendom, Rehabilitering div. barnehager i Stavanger 
kommune, 24 leiligheter Kannik Park, Sola golf – garderobe- og verksted-
bygg, 11 leiligheter Sørbø Panorama, Halliburton – verkstedbygg Klepp.

Hvem?  
Karol Zurowski, 
31 år. Bor i 
 sentrum.
Hvorfor  
Byggmester 
Sagen? Veldig 
trivelige og 
kjekke folk.
Fartstid: 2 mnd.
Fritid: Da er jeg med forloveden min. 
Ellers så liker jeg å slappe av med en 
god bok.

Hvem? Arvid 
Clemetsen, 
50 år. Bor i 
Sandnes.  
Hvorfor 
 Byggmester 
Sagen? Jeg 
trives godt, og 
jeg synes de er 
flinke til å ta vare på de ansatte.
Fartstid: 7 – 8 år.
Fritid: Da er jeg på hytta så ofte jeg kan.

Hvem? Endre 
Nyman, 19 år, 
bor på Storhaug.
Hvorfor 
 Byggmester 
 Sagen? Jeg 
trives utrolig 
godt i sagen. 
Det har mye 
med arbeidsmiljøet og folka å gjøre. Og 
så er det et utrolig kjekt yrke.
Fartstid: 1 år.
Fritid: Spiller gitar, trener og er sammen 
med venner.
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Returadresse: Byggmester Sagen, Sjøhagen 6, 4016 Stavanger
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