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I naturskjønne omgivelser ligger «Sjøstjernen» trygt forankret i «Bugta»
i Bremanger kommune, vest mot storhavet i Sogn og Fjordane fylke.
In beautiful surroundings, the «SeaStar» is safely moored as a ﬂoating holiday bungalow
on the westcoast of Norway, famous for it’s fjords.

«Sjøstjernen» er miljøvennlig og gjør ingen ingrep i naturen.
The «SeaStar», environmental friendly with no harmfull interaction to nature.

Funksjonelt kjøkken, gass komfyr med
avtrekk, air condition og oppvaskmaskin.
Fully equipped kitchen with gas cooker,
ventilator, air condition and dishwasher.

Romslig spiseplass for seks personer,
med direkte utgang til uteplass.
Wide open dining area seating six
persons, both in- and outside.

Bad i lettstelte materialer
med alle beslag i rustfritt
stål. Badet har også egen
utgang til veranda rundt
hytta. De innvendige
dørene har «ko-øyer».
Bathroom in easily kept
materials with all ﬁttings
made of stainless steel.
The bathroom on the main
ﬂoor has it’s own door to the
veranda. Inside doors have a
porthole type window.

Stue rommer to sittegrupper, og er utstyrt med gasspeis, tv, dvd, cd og radio.
The living room has two separate sitting groups, and is equipped with a gas oven, tv, dvd, cd and radio.

Noen åretak unna, med en av de to båtene som følger «Sjøstjernen»,
er det areal på land til grilling, bading og spill som badminton og krokket.
Only at a distance of a few oar strokes in one of the two boats that comes with the «SeaStar»,
there is a nice area ashore for barbeque, baths and various games.

De to soverommene i annen etasje rommer to doble og to enkle senger.
The two bedrooms upstairs each have one double and one single bed.

«Sjøstjernen» er et
unikt utgangspunkt til
å oppleve naturen på
nært hold.
The «SeaStar» is a
unique starting point
for exploring nature
close up.

Videre vil jeg takke følgende aktører for støtte til prosjektet:
I would also convey my sincere thank you to the following companies for their willingness and sponsored products:
Innvendige dører: Dooria AS. Utvendige dører og vinduer: Bauge Trevare AS. Trelast/ferdig-behandlede
paneler: Emil Fjeld AS. Taktekking: Icopal Takshingel. Møbler: Gangsø eftf. AS.Varmepumpe/air
conditions: Foma AS. Stålarbeider: Måløy Smie. El. installasjoner: Ingve Solheim. Takvinduer/altan: Velux
Norge AS. Persienner/gardiner. Florø Interiør AS. Sanitærutstyr: Florø Rør AS. Belysning og hvitevarer:
Vest Elektro Handel AS. Baderoms paneler: Byggma ASA. Kjøkken utrustning: Sunwind.
Isolasjon: Glava ASA. Utvendig maling: Jotun ASA.
Trapp: Hagen Treindustri AS. Byggevarer: Byggeren
Bygghjelp
Florø AS. Aluminium takrenner/rustfrie beslag: H. Nygård
Sunnfjord AS
AS. Rådgiving: Deloitte. Regnskap: Råd og Regnskap
Ole Stenbakk
Florø AS. Forsikring: Gjensidige NOR. Finansiering:
Ide utvikler, tegning
Sparebanken Sogn og Fjordane, Bremanger Vekst
og bygging.
og Innovasjon Norge (SND).

«Sjøstjernen» er nytenking på mange plan...
For hver solgte Sjøstjerne garanteres at det bygges
to boliger til de fattigste av de fattige i den
Dominikanske Republikk eller andre U-land.
(verdi min. Nok. 50.000,-)
The «SeaStar» is visionary in many ways...
Each SeaStar sold will guarantee two new houses built for
the poorest of the poor people in the Dominican Republic
or other countries of the third world.
(Value min. Nok 50.000,-)
Nytenking er fremtidens håp.
Innovation gives hope for the future.
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Prototypen av «Sjøstjernen»
er blitt en realitet med hjelp fra:
The prototype «SeaStar» has become a reality
due to help and support from:
Siv. Ing. Ola Lilloe-Olsen som har stått
for konstruksjon, stabilitet og beregning av de spesiallagde
ﬂyteelementene. Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen who has been responsible for design, stability and construction of the specially made pontoons. Tine C. Stenbakk for design og interiør. Design and
Interior. Thomas Stenbakk for internett-design. Web design.

