Mange og varierte oppdrag for Stian
Fauske Hagemoen gjennom hele året

Snart skal hyttetakene
måkes igjen
Lange arbeidsdager sju dager
i uka har blitt en livsstil for
Stian Fauske Hagemoen (35).
Helt siden han startet Stians
vaktmestertjenester AS i fjor
høst har oppdragene stått i kø
fra hyttefolk på Skei.
Av Åse Kari Gravråk

I fjor vinter rydda Stian seksti hyttetak for
snø. Men hvor mye snø kan hyttetaket
egentlig tåle før vi bør få den ned?
- Det kommer an på hvor gammel hytta er,
gamle hytter er mindre dimensjonert enn
nye, sier Stian. – Det vi må huske på er at
det blåser mye på fjellet og snøen hoper
seg opp ujevnt, spesielt på hytter med
mange takvinkler kan dette være en utfordring. Ujevn opphopning av snø forårsaker
skjev belastning på taket.

Beltefreser
Når Stian har fått ned snøen fra taket er
han langt fra ferdig med jobben. Da må
han frem med beltefreseren og få vekk
snøen fra plattinger så ikke snøen stenger
for utsikt og lys. Med beltefreser kommer
han fram der traktoren blir for stor og tung.

Allsidig
Han har femten års erfaring som tømrer
og var ansatt i Jøra Bygg før han begynte
for seg selv. Sist vinter ble det 250 timer
på traktoren. Stian er et ja-menneske og
vil helst komme på kort varsel uavhengig
om det er små eller store oppdrag. Han
tar på seg alt fra grunnarbeid til betong og
snekring.
– Nå har jobben blitt en livsstil, det er 10-12
timers arbeidsdag sju dager i uka, sier
Stian. – Selv om jeg får god hjelp av faren
min som er pensjonist blir det mye på meg
alene. Jeg må få med flere, det er helt
klart. At det er så mange som vil bruke
lokal arbeidskraft, det setter jeg stor pris
på, understreker han.

Torv og snø
Ingen dager er like. En dag er det graving,
en annen dag er det snekring eller legging av skiferheller. Det kan være vedlikehold av torvtak, gjødsling om våren, klipping og raking om høsten. Stian har hittil
fått tretti avtaler om vedlikehold av torvtak.

Hvorfor treningssenter?
Nå har vi den fine kalde tida med mye
hvitt gull i vente, noe som betyr mange
harde tak for Stian. Eller som han selv
pleier å si: Hvorfor gå på treningssenter
10

når du kan ta et tak og få betalt for det?
Jeg får litt vondt i ryggen første uka, men
så går det over og alt blir topp!

