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Sjefen har ordet

Vi er nå halvveis i 2008, og har en strid periode bak 

oss. Jeg har vært her i snart 4 måneder og begynner 

å komme inn i bedriften og forstå hvordan ting henger 

sammen. 

Jeg setter pris på den måten jeg har blitt mottatt på 

her på Stålverket, og jeg merker at det er store for-

ventninger til hva vi kan få til sammen. 

Innføringen av 3 skift i Smelteverket har gått godt. 

Budsjettet la opp til 25 charger pr uke, mens vi har 

vært oppe i 28 charger. Resten av produksjonen har 

ikke vært forberedt på denne totaløkningen. I tillegg 

har vi hatt en annen produktmiks enn planlagt. Det 

har derfor hopet seg opp og vi har måttet redusere 

produksjonen i Smelteverket de siste ukene frem til 

ferien for å komme ajour. Vi prøver ut fl eksibiliteten i 

organisasjonen og fl ytter medarbeidere mellom 

avdelingene. Vi jobber kontinuerlig med å få produk-

sjonen til å gli bedre. Salg jobber for fullt for å få solgt 

mer emner og blokk for å få opp tonnasjen. Kvaliteten 

har til tider vært en utfordring for oss, og vi holder 

derfor på med å ansette kvalitetssjef  for å følge opp 

og hjelpe oss å forbedre oss. Vi må alle bli bedre til å 

følge rapporteringssystemet i produksjonen. Dette er 

det stort fokus på og det er på rett vei. 

Vedlikehold må vi forbedre, det er alt for mye uforut-

sette stans i produksjonen. Husk at alle funksjoner på 

Stålverket er viktige for å lykkes, og lykkes det skal 

vi.  Det jobbes nå med en ny plan for de neste 5 

årene. Dette for å sikre våre arbeidsplasser og å gjøre 

de rette endringer og investeringer i rett rekkefølge. 

Små endringer og justeringer vil gjøre oss enda 

bedre. Vi er avhengig av å være bedre enn konkurren-

tene! Nå står 4 uker ferie for døren for de fl este (noen 

av oss skal jobbe). Ha en god ferie, slapp av og bygg 

opp energi til det siste halve året av 2008 som blir en 

utfordrende periode med nye muligheter. 

Takk for innsatsen så langt i 2008 og god sommer!

      

Leder
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Det første som slår en når man åpner en hvilken som helst dør inn til Maskinering, er volum. Hallen rommer antakelig et 

par fotballbaner og tre, fi re rutefl y oppå dem igjen. Det neste som møter en, når man tar skrittet inn i hallen, er lukten av 

driftighet og en konstant, men ikke spesielt støyende dur av karusellmøller, dreiebenker, bor og freseverk, som skaper 

en særegen atmosfære av industrivirksomhet og produksjon. Godset det arbeides med er konkret og håndfast i en ellers 

uhåndgripelig digital verden, men for øvrig ikke til å rikke. Alt det man arbeider med her inne, er tungt. Det kalles ikke tung-

industri for ingenting. Til gjengjeld er arbeidsmiljøet og det kollegiale fellesskapet befriende lett og gemyttlig. 

Datastyrte dreiebenker: Inntil for kort tid 
siden rommet hallen Offshore Service Sør, 
som ble slått sammen med Maskinfabrik-
ken. Maskineringen er samlet under samme 
tak, med den tidligere Maskinfabrikken 
som lager. Avdelingen har 24 ansatte som 
går to skift og fordeler seg på 12 dreieben-
ker, 5 karusellmøller, ett bor- og freseverk 
og en fres. Nokså nylig er det investert i to 
nye, datastyrte dreiebenker. Tidligere har 
det meste foregått manuelt, men mange av 
benkene begynner å bli gamle og modne 
for utskiftning. Dette er en prosess som vil 
foregå gradvis og over tid. 

De nye maskinene er lukket, de lager mind-
re lyd, legger igjen mindre spon og mindre 
søppel, og bidrar i det hele tatt til et forbe-
dret arbeidsmiljø for operatørene, i tillegg 
til på sikt å kunne doble produksjonen. De 
to første nyinvesteringene sammenfaller 
med en større plan for rehabilitering av 
bygget og avdelingen, og er satt inn i ven-
tilproduksjonen, som er et typisk produkt 
for virksomheten. Ventilene kommer smid-
de til Maskineringshallen, der operatørene 
forestår grovmaskineringen ned til pluss-
minus en millimeter. Her bearbeides ven-
tiler, akslinger, rotorer, propellbosser osv. 

Mye av slitegodset går til pukkverk og 
gruver over hele landet, og blant de inter-
nasjonale hovedkundene fi nner vi store og 
kjente navn som Rolls-Royce, Carrs, KSB, 
Aker Kværner, Sverdrup Hansen, National 
Oilwell med fl ere. Så godt som alt Scana 
sender fra seg må gjennom en ny runde 
med bearbeiding, som kundene selv van-
ligvis tar seg av. 

   Fornyelse
   i Maskineringen



Sigve Amdal

53 år, 2 voksne barn.
18 år på stålverket.

Leser: Helst aviser.
Ser på tv: Nyheter og sport.
Gjør på fritiden: Det nærmeste ver-
ket kommer en ekstremsportutøver. 
Hyppig overnattingsgjest i Turist-
foreningens hytter, men har fore-
løpig ikke lagt noen ferieplaner.  

Eventyreren i karusellen
Denne dagen overvåker Sigve Amdal avsponingen av rotorer som skal til et fi nsk 

papirkonsern og en vannjet som til slutt vil havne hos Rolls-Royce. Den typiske 

arbeidsdagen for Amdal begynner klokken 6 og slutter klokken 15, med bånn 

gass hele dagen, som han sier. Men det er et godt miljø og en god tone, og det 

er tydeligvis ingenting å utsette på den daglige trivselen. 

Amdal er en mann i mer enn bare brukbar 
form, for å si det forsiktig. Han trener hver 
dag, helst på sykkel. Han er kjent for å være 
det nærmeste verket kommer en ekstrem-
sportutøver. Det hele startet i det små med 
turer i ryfylkeheiene, og siden har det bare 
ballet på seg. I 1991 og 1993 reiste han til 
Finse, i 1995 gikk han fra Jotunheimen og 
hjem til Lyngshei. Svalbard har han vært 
på to ganger, i 1998 og 2007. Første gangen 
reiste han i april og lå i telt i fjorten dager. 
Det var en fi n tid å gå på ski der, minnes 
han. Andre gangen var om sommeren. I 
1999 dro han til Afrika sammen med en an-
nen kar fra smelteverket, brukte fem dager 
på å komme seg til toppen av Kilimanjaro, 
og avsluttet fjorten dager på kontinentet 
med safari i tre nasjonalparker. I 2001 krys-
set han Grønland, seksti mil på ski over is 
og snø sammen med en kamerat fra Haug-
esund og to fra Strand. 

Fra varmt til kaldt, fra is til ørken, fra skog 
til sjø. Amdal trives åpenbart like godt i 
ethvert element. Og så har han tenkt å få 

med seg snøen og isen før den forsvinner, 
som han med et glimt i øyet bemerker. Men 
det må i så fall bli Sydpolen neste, sier han; 
på Nordpolen trenger vi jo snart fl ytevest. 
(Hvilket beviser at naturen i våre dager er 
det største smelteverket av dem alle?) Og 
så, i 2006, syklet han 120 mil av løypen til 
Tour de France, samtidig som han benyttet 
anledningen til å følge med på det berømte 
sykkelrittet. I år derimot har han ikke plan-
lagt noen langtur. Han kommer helt sikkert 
til å legge ut på noen fjellturer, men ellers 
har han ingen større ferieplaner. 

Det som driver ham er møtet med andre 
steder og kulturer, naturopplevelsene, ja 
bare det å være på tur, i bevegelse. Han går 
gjerne alene, men trives best når det er fl ere 
i lag. Og den perfekte dagen hadde han en 
lørdag i juni, da været var godt, han pakket 
sekken med niste og kaffe, dro til et vann 
ikke så langt fra Preikestolen, og fi kk fem 
fi ne aurer. 
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Eivind Fosså

39 år, tre barn. 
21 år på stålverket.

Leser: Lite. En del dokumenter og møtere-
ferater. Og et Tex Willer for 17-18 år siden. 
Ser på tv: Helst en god komedie. 
Gjør på fritiden: Jakt og fi ske. 
Skal i sommer personlig få oppleve 
brudeferden i Hardanger, da han gifter 
seg i Kinsarvik. 

Alle stillingene i Maskinering synes besatt 
av blide, solide entusiaster. Eivind Fosså 
er en av dem. Han er den sympatiske og 
kunnskapsrike driftslederen som beskriver 
verket som en fantastisk arbeidsplass, selv 
omtales av kolleger som en god kar (som 
kanskje er toppen på kompliment i dette 
utpreget maskuline arbeidsmiljøet), og 
hver dag sørger for å tilrettelegge arbeidet 
for operatørene. Sammen med avdeling-
sleder Leif Roar Larsen, som i skrivende 
stund befi nner seg i Kina, ser Fosså det 
som sin største utfordring å kunne hol-
de produksjonen oppe samtidig med at 
fornyelsesprosessen i avdelingen foregår. 
Forhåpentligvis vil endringene være gjen-
nomført i løpet av et års tid. 

Driftsleder Fosså har bare et snaut år bak 
seg i stillingen. Til gjengjeld har han 20 års 
erfaring fra ventilproduksjon. Han vet hva 
det går i. Men det nye kjennetegnet hans 
er et hvitt slips, som arbeidskameratene 
hans vennskapelig trekker litt i ham for. 
Hvitsnippen Fosså, liksom; det er vanske-
lig å se det for seg, samme hvor hardt man 
prøver. Innerst inne er han en arbeider, sier 
han om seg selv. Og kanskje er det dette 
kollegene har gjennomskuet, at han egent-
lig trives godt i kjeledress. 
Men nettopp erfaringen hans fra dreieben-
ken gjør ham dyktig som driftsleder. Han 
kjenner behovene til dem han er satt til å 
lede. Han setter sin ære i å få det til å funke 

på gulvet. Derfor er hans overordnede opp-
gave å få folk til å trives. Resonnementet 
hans er logisk. Hvis folk trives, funker det. 
Og når det funker, kommer resultatene. 

Sjefen for pylsegrydå

Når folk rundt meg har det godt, har jeg det 
godt, sier driftslederen. Det gjelder både 
på jobb og hjemme, der han i fl ere år har 
vært alene med tre jenter. Men Fosså er en 
umiskjennelig optimist. Han ser gode tider 
og nok av arbeid, og utfordringen med å 
få nok ut gjennom dørene ser han som et 
luksusproblem, som han håper skal kunne 
løse seg med tiden. I alle fall har han fått 
inn en lærling i stangcellen, og venter inn 
enda en lærling i august. 

Men han ønsker seg et par til. Flere me-
darbeidere som han kan inkludere, få med 
i fellesskapet og innlemme i sin trivsels-
fi losofi . Han har klokkertro på dette med 
trivsel. Han har ikke like stor tro på alt 
det man i våre dager koker i hop og kaller 
teambuilding. Men han har tro på å koke 
pølser. Det er Maskineringens frynsegode, 
sier han. Hver fredag klokken 11 samles 
avdelingen rundt pølsegryten. Det byg-
ger trivsel. Og rundt pølsegryten fi nner 
driftslederen også en stor personlig glede 
i å se at medarbeiderne trives. Det har blitt 
et fast samlingspunkt, et fredagsritual som 
alle ser fram til og gleder seg over. Du kan 
gjerne stå i en gammel benk, som Fosså sier, 

men hvis du trives får du gjort så mye mer. 
Ut av alt. 

Når han kobler av, er han på jakt eller på 
sjøen. En god dag for Fosså er å stå opp i 
4-tiden, gå ut og sette seg til for å høre dyr 
og fugler våkne til liv. Han har hatt noen 
fi ne stunder når han har sittet slik, stille 
og alene på post, som han sier. En gang 
ble han plutselig var et dådyr som våknet 
og reiste seg opp bare ti, femten meter fra 
ham. Det var en uforglemmelig opplevelse, 
minnes han. 

Uforglemmelig kommer antakelig også 
sommeren 2008 til å bli for driftslederen. 
Han kommer nok til å tilbringe tid i hyt-
ten på Skifttun, kose seg i båten, sysle 
med fi ske og grilling, slik folk fl est nyter 
ferietiden, og unne seg et opphold i Spania 
med alt det innebærer. Men dypest spor 
setter antakelig bryllupet i Kinsarvik i Har-
danger, der Eivind Fosså skal feire sin brud 
og ekteskapsinngåelse tre samfulle dager 
til ende. 

Vi gratulerer, og ønsker ham lykke til!

Driftslederen 
med det hvite slipset



Gullfl uen

Det hele tok til i 1996. Det var en gjeng som 
dro på fi sketur sammen, og en av dem var 
Dennis. En mann fi sket med fl ue, de andre 
med stang. Det var såpass grunt der de fi s-
ket, at de som fi sket med stang satte seg fast 
støtt og stadig, mens han andre karen pluk-
ket fi sk etter fi sk med den lille fl uen sin. 
Mye godt kan oppstå av at konkurransein-
stinktet vekkes. Eller at stoltheten såres. 

Dermed var fellesskapet født. De er fi re på 
Maskinering som driver med dette, drar 
ut til fi skevann hver søndag og på to, tre 
større turer i året. Før var de fem, men den 
ene gikk ut og begynte i den til stålverket 
konkurrerende virksomheten SOT. Mye 
konkurranse er det innad i gjengen også. Og 
premier. Høyest henger utmerkelsen Gull-
fl uen. For å kunne smykke seg med denne 
gjeve tittelen må man ta den største fi sken 
for året, og fi sken må tas med tørrfl ue, det 
vil si at fl uen fl yter, i stille vann. Lakseelver 
er bannlyst. Men også ut over dette har 
konkurransen noen ytterst snedige regler. 
Hvis du vinner ett år, kan du ikke vinne tit-
telen igjen med mindre fi sken du drar både 
er større enn alle andres fangst (enkeltvis) 
og i gramvekt overgår fi sken som du selv 
vant Gullfl uen med forrige gang. Her nyt-
ter det ikke å fl yte på fjorårets tørrfl ue. 

Det perfekte kastet

Men turene er utvilsomt det viktigste, un-
derstreker Holthe og Espedal. Skjønt de er 
litt uenige om hva som skaper en perfekt 
fi sketur. For Espedal er det storfi sken. For 
Dennis Holthe må det være et noenlunde 
brukbart vær som topper seg med det per-
fekte fl uekastet. Men hvordan vet man det? 
At kastet er perfekt? Å, det kjenner man 

med en gang, forteller Dennis; det setter 
seg i hele systemet. Eller for å si det sånn, 
forklarer han, som det var en kar som sa en 
gang: Av og til, når du får et perfekt kast, er 
det nesten litt synd når fi sken biter. For da 
må du begynne å dra inn og fi sken trekker 
fl uen under, og følelsen blir ødelagt. Vi er 
kanskje litt syke også? undres Dennis, og 
legger til: Forresten vil jeg heller gå kort og 
fi ske mye enn å gå langt og fi ske lite. 

Medlemskap

Man må kanskje være litt halvgal for å bli 
opptatt i denne engere krets av spesielt 
interesserte? Vel, den som søker mer infor-
masjon kan kanskje først og fremst gå inn på 
nettstedet www.fl uen.net, som med tiden 
har blitt uhyre populært, besøkes av folk 
fra Sør-Korea til USA, og er haket av som 
favoritt til talløse entusiaster. Det er ikke 
et lukket selskap, beroliger Dennis. Men 
skal du være med, må du passe inn. Vi tar 
ikke med oss folk som skjenker seg og lager 
slåsskamp i teltet når kvelden siger på. Nei, 
det er beinharde opptakskrav, samstemmer 
Espedal med et lurt smil. Men hovedsaken 
er at du er interessert i fl uefi ske. 

Broderskapshemmeligheter

Fiskekameratene har mange hemme-
ligheter, blant annet om hvor noen av 
nærområdets beste fi skeplasser er. De har 
hemmelige plasser. Eventyrvann. Steder 
de aldri gir bort. Ikke fordi de ikke unner 
andre opplevelsen, men fordi de vil verne 
plassen. Hvis det er stor fi sk der, vil de ikke 
risikere at det kommer tolv mann med garn 
og ødelegger hele stedet. Vi vil bevare det, 
sier de to entusiastene, verne om perlene. 
Men det er ikke så mange plasser det dreier 
seg om, bedyrer de. 

Sommerferie er fi skeferie

En uke av sommerferien drar kameratene 
på fi sketur til Hardangervidda. Dennis 
Holthe medgir at Hardangervidda trek-
ker, men han må nok være med til Bulgaria 
med resten, som han sier, uten at han ut-
dyper nærmere hvem som omfattes av den 
betegnelsen. Espedal drar rett fra fl uefi ske 
til konsert i Trondheim. Bandet heter Iron 
Maiden (Jern Jomfruen, etter et gammelt, 
middelaldersk torturinstrument). Sjangeren 
er heavy metal (tungt metall), og selv er 
han altså stålverksarbeider. For Stålverks-
nytts utsendte er det noen brikker som fall-
er på plass med det. 

De som har gått av

Kanskje er det tanken på fellesskapet i 
Maskineringen og med fi skekameratene 
som får Dennis Holthe til å tenke på alle 
dem som har gått av, de fi ne folkene han 
har jobbet med, delt arbeidsdagen med, 
som liksom alltid var der, og så, en dag, 
helt plutselig, går av og blir borte. Hvert år 
går det av folk som har jobbet her i 40 år, 
sier han ettertenksomt, folk som har bygd 
opp dette, jobbet her, levd livet sitt her. 
Og så går de av. Hvor er de? Hvor ble de 
av? Hva holder de nå på med? Kanskje vi 
skulle vært fl inkere til å samle dem? tenker 
Dennis høyt, og tilføyer at han gjerne vil be-
nytte anledningen til å sende dem en hilsen 
gjennom Stålverksnytt, som han regner 
med at de leser. Du vet, det var selve livet 
for mange av dem, dette verket. 
 
Vel talt, istemmer vi. Og skitt fi ske!

Streaking Caddis 
& Daddylongleg
Det skjuler seg så mange slags hjerter under en kjeledress. I Maskinering banker fi re av dem for fl uefi ske. Driftsleder Eivind 

Fosså understreker at de kunne kjøpt mye fi sk for pengene de bruker på utstyr. Men akkurat som jegeren Fosså ikke nød-

vendigvis drar ut i skog og mark for å felle et dyr, er det heller ikke alltid selve fangsten som først og fremst opptar den 

lidenskapelige fi sker. 
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To av de fi re fl uefi skeentusiastene i Maskineringen, er Odd 
Arild “Dennis” Holthe og André Espedal. Holthe har av en 
eller annen grunn alltid blitt kalt Dennis, selv om navnet ikke 
fi nnes på dåpsattesten. Stålverksnytt har ikke til hensikt å bli 
unntaket som bekrefter regelen. 

Dennis Holthe

43 år, lykkelig gift, tre barn. 
23 år på stålverket. 

Leser: Krim og den daglige dosen med Rogalands Avis. 
Ser på tv: Sport.

Lytter til: Har et øre for alt. 
Gjør på fritiden: Fluefi ske.
Medgründer av Fluen.net, vinner av Gullfl uen. 
Favorittstang: Loop Greyline #3.
Favorittfl ue: Streaking Caddis, Black Gnat, Daddylongleg.
Største aure på tørrfl ue: 850 gr.
Sommerferien: Drømmer om fi sketur til Hardanger med 
kameratene, men må til Bulgaria med resten (han har ikke 
defi nert hvem som er ”resten”).   

André Espedal

27 år
nær 10 år på stålverket. 

Leser: Lars Monsen og Rogalands Avis.  
Ser på tv: C.S.I og andre av seriene som går. 
Lytter til: Rock & Metal.
Gjør på fritiden: Fluefi ske. Før også pistolskyting. 
Noe sykling. 
Favorittstang: Slate #2.
Favorittfl ue: Streaking Caddis, Hareørenymfe, Daddylongleg. 
Største aure på tørrfl ue: 420 gr. 
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Vi kan ha høye tanker om oss selv, og delvis 
berettiget, men verken Rogaland, Jørpeland 
eller Stavanger kan vel med noen rimelig 
grunn gjøre krav på å være verdens navle. 
Så hva bringer da en høyt utdannet svenske 
til Jørpeland? Tja, bortsett fra at Jens Eriks-
son kanskje ikke lette etter verdens navle, 
men bare var på utkikk etter en spennende 
jobb i et givende arbeidsmiljø, hjelper det 
visst å ha en samboer som klekker ut slike 
utferdsideer. Og så hjelper det om sam-
boeren med glede og utbytte har arbeidet 
i Norge før, nærmere bestemt i Trondheim. 
Det var med andre ord Jens Erikssons sam-
boer som først tenkte tanken. Deretter gikk 
det slag i slag, gjennom et rekrutteringsbyrå 
i Sverige som søkte etter ny produksjonssjef 
til Jørpeland, med påfølgende intervjuer 
i Ørebro, til han nå altså er her, tre dager 
gammel i sin nye jobb. 

Høy utdanning, bred erfaring

Jens Eriksson er utdannet sivilingeniør in-
nen elektroteknikk med yrkeserfaring fra 
produksjon av stål, papir og sin siste jobb 
hos Munthers, den kjente produsenten av 
avfukterapparater som brukes når det opp-
står vannskade. Noen av oss har nok hatt 

et slikt apparat hjemme, kanskje til og med 
i den senere tid, og aldeles uvitende om 
at det muligens var nettopp Jens Eriksson 
som overvåket produksjonen av apparatet. 
Eriksson kommer fra Söderfors, der Scana 
også har et stålverk, ikke så langt fra Upp-
sala. Sommerferien skal han bruke til å få 
samboer og fl yttelass trygt derfra til Jørpe-
land. 

Vår nye produksjonssjef røper at han har 
tenkt å bringe deler av sin tidligere yrkeser-
faring med seg inn i sin nye stilling. Han øn-
sker å være så nærværende og tilstede som 
mulig ute i virksomheten, og har satt seg 
fore å gjennomføre en arbeidsmåte der det 
inngår daglige oppfølgingsmøter i avdelin-
gene og generelle statusmøter på daglig ba-
sis, slik at han enklere skal kunne danne seg 
et bilde av produksjonsgangen og få overb-
likket. Gjennom slike produksjonsavstem-
mingsmøter håper han at han raskt skal 
kunne fange opp eventuelle problemer for 
deretter like raskt å løse dem. Men fremfor 
alt blir Jens Eriksson en overordnet koordi-
nator av produksjonsprosessene. 

Nok en fi sker

Når vår nye produksjonssjef ikke er 
beskjeftiget med å samkjøre stålverkets 
produksjon og avdelinger, tar han seg 
gjerne en joggetur og, hold deg fast, kopler 
av med fi ske. I så måte kunne han knapt ha 
funnet et bedre arbeidssted enn stålverket 
og en bedre plass å bosette seg enn Jørpe-
land. Flere fi skere per skift fi nnes vel ikke 
noe annet sted sør for Trøndelag. Men han 
har også en annen lidenskap: Motorsykler. 
I produksjonssjefens tilfelle dreier det seg 
om en Harley Davidson Wild Glide 1993, 
som han på grunn av kronglete norske toll-
bestemmelser dessverre sliter litt med å få 
lirket over grensen. Men vi skal nok få det 
til å ordne seg, smiler Eriksson, og slår vel 
dermed an tonen for hvordan han har tenkt 
å nærme seg de problemer og utfordringer 
han vil komme til å møte som produksjons-
sjef: Det ordner seg.

Vi håper Jens Eriksson fi nner seg vel til 
rette, får gode fi skekompiser, klarer å få 
brakt motorsykkelen over grensen uten for 
høye omkostninger, og ønsker ham og hans 
samboer hjertelig velkommen til stålverket 
og Jørpeland!

Ny produksjonssjef
Jens Eriksson

Jens Eriksson

44 år, samboer, et barn. 
3 dager på stålverket (i skrivende stund). 

Leser: Motorsykkel-magasiner. 
Ser på tv: Nyheter og kriminalfi lmer. 
Hører på: Pop og rock, med en forkjærlighet for 
engelsk depprock fra tidlig åttitall. 
Gjør på fritiden: Trener (mest løping), fi sker, kjører 
motorsykkel. Skal bruke sommerferien på å få 
samboer og fl yttelass trygt til Jørpeland. 

Noen kommer, andre går og med tiden er det mange som går av for pensjon. Sånn vil dynamikken 

alltid være i et foretak av stålverkets størrelse. Et av de siste skudd på stammen heter Jens Eriksson, 

er fra Sverige og gikk inn i stillingen som produksjonssjef fra 16. juni. 
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Treningsrommet
 - Fysioterapi, trening og akupunktur

Vår fysioterapeut og akupunktør Gina 
Jones har fått enda et nyttig verktøy til 
rådighet. Treningsrommet har stått ferdig 
til bruk i noen måneder, og er et resultat 
av at stålverket er en aktiv IA-bedrift med 
fokus på trivsel og forebygging av syke-
fravær. Treningsrommet er et tilbud til alle 
ansatte på stålverket, og knytter sammen 
fysioterapi- og treningstilbudet med de 
øvrige tilbudene som Ståltrimmen har. Ut-
styret som er kjøpt inn kan tilfredsstille en 
begynnende treningskarriere, og planen er 
å utvide tilbudet i løpet av 2009. Tanken er 
at alle dem som har lyst, kan begynne i det 
små og i treningsrommet fi nne motivas-
jon til å fortsette også på egenhånd. Gina 
bruker treningsrommet de to dagene hun 

er på huset, og hun veileder i treningsak-
tiviteter for alle som ønsker det. Vi legger 
også opp til at Gina kan sy sammen tren-
ingsprogram for grupper av arbeidere som 
sliter med de samme problemstillinger, for 
eksempel tungt eller statisk arbeid. 

Ståltrimmen sponser medlemskap i Akilles 
med kr 100 pr/mnd i de første 6 måneder, 
dels som en motivasjon for dem som ennå 
ikke har kommet ordentlig i gang, og dels 
som et supplement til dem som trenger 
det. 

Tilbudet er der. 

Ta det i bruk. 

Du har godt av det!



 

Tidspunkt Aktivitet     Ansvar

Mai/juni   Styrkeprøven: 7 fjelltopper rundt Småsildalen Agnas Eystberg
(hvert år)  En fantastisk tur!

Juni   Sommeravslutning
  For ansatte m. Familie   Styret  Ståltrim

August  Golf arrangement    Einar 

September Kuviga - kveldstur på sykkel 
  (grill evt.reker)    Ronald

September  Fellestur Moslivarden
  Servering på Preikestolhytta etterpå.  Styret
September Fotballturnering    Terje/ Frode

Oktober  Fjelltur – Tårnfjellet  ca 3-5 timer  Styret

Andre tiltak Aktiviteter    Ansvarlig
  StålPULZ  Åpningstider 08-20 man/fred Staaltrim/styre
  Akilles - medlemskap sponses 
  med kr. 100,- i mnd.    Nils Terje 
  Dart 

 Ståltrimmen
Aktivitetsprogram for 2008

 Skadestatistikk 2007
Skader totalt

Sykefravær pr år

Styrkeprøven:
 7 fjelltopper på en dag

Ståltrim har for 2. året arrangert Styrke-
prøven som er 7 fjelltopper over 700 moh. 
på en dag. Alle toppene ligger rundt 
Småsildalen og arrangementet er et tilbud 
til hele distriktet. Vi hadde fl ere deltakere 
fra andre siden av fjorden.  I fjor var det 76 

deltakere og i år gikk 125 personer denne 
toppturen. Vi hadde fått Norsk Folke-
hjelp til å stille med mat- og vannstasjon i 
Nagaheia og dette er turens midtpunkt. 
Turværet var fantastisk, strålende sol og 
akkurat passe trekk på toppene. Alle del-

takerne fi kk en fi n T-skjorte som bevis på 
turen. Ståltrim har som mål å arrangere 
dette hvert år i mai/juni. 7-toppturen er 
ikke et løp, men en tur hvor en går i det 
tempo en selv fi nner for godt, uten tid-
taking ved start og mål. 

Styrkeprøven ble arrangert for 2. gang!
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 Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland
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 Personalnytt

Nyansatte i februar: 

Ørjan Fjelldahl  - Operatør i Smelteverk 

Nyansatt i mars: 

Wojiech Tomasikievicz  - Operatør Pusseri

Jan-Øyvind Jørgensen  - Adm.dir. 

Arve Steinsvåg  -  Operatør i Formeri 

Thomas Eriksson - Støperiteknisk ansvarlig 

Nyansatt i april: 

Kent Magne Gjøse - Operatør i Smelteverk 

Nina Krucow Jakobsen - Operatør i Smiverk 

Nyansatt i mai: 

Firas Jaradat - Operatør i Smelteverk 

Nyansatt i juni: 

John Ove Karlsen - Operatør i Smiverk 

Svein Konrad Voster  - Salg 

Nils Barkved - Operatør i Smiverk 

Jens Eriksson  - Produksjonssjef 

Vi ønsker alle nyansatte velkommen! 

Sluttet mai: 

Odd Leif  Sandvik 

Sluttet juni: 

Øyvind Holta 

Vi takker for innsatsen på stålverket 

og ønsker lykke til videre!


