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Sjefen har ordet

Sommerferien er over og jeg håper alle har fått slappet skikkelig av og 
ladet batteriene på nytt. Til tross for stor innsats er vi nødt til å fortsette 
på 2 skift i Smelteverket. Vi skal opp på 3 skift igjen, men det er fore-
løpig uvisst når. Maskineringen har gått over på 3 skift for å holde unna, 
og det er her for liten kapasitet. Vi jobber med å få investert i fl ere 
maskiner og ansette fl ere medarbeidere. 

Vårt hovedfokus er leveringsdyktighet og kvalitet. Fornøyde kunder 
kommer igjen, og sikrer dermed inntjeningen. I alle ledd i produksjonen 
er det småting som kan forbedres. Vi setter derfor i gang et prosjekt 
med målsetting om å halvere gjennomløpstiden i produksjonen. Vi skal 
gjennomgå alt fra ordren blir plassert til betaling står på konto. Dette vil 
involvere samtlige medarbeidere og kreve av oss at vi snur alle steiner. 
Når justeringen er gjennomført vil vi være enda bedre og mer 
konkurransedyktige i et svingende marked. 

Jeg engasjerer meg sterkt i salg for tiden. Dette er både for å bli kjent 
med våre kunder og deres behov, samt å se på hvor det er mulig å øke 
salget. Kundene gir gode tilbakemeldinger, og Scana er et merkenavn 
som vi må vite å utnytte bedre. Oljemessa gikk av stabelen i slutten av 
august, og SSA gjorde en god fi gur og fi kk vist at vi er anerkjent som en 
kvalitetsprodusent. 

Men det har vært en del reklamasjoner i det siste. Dette må vi håndtere 
skikkelig, og sikre at feilene ikke gjentar seg. Peter holder tak i det, og 
det er hver enkelt medarbeiders ansvar å følge prosedyrene som sikrer 
at vi leverer kvalitetsprodukter. Det vil bli en gjennomgang av alle 
prosedyrer på KS og HMS i løpet av høsten. 

Noen har nok registrert produksjonssjefens tavler som foreløpig bare er 
montert på kontoret. Disse vil i løpet av kort tid fi nnes i hver avdeling. 
Tavlene viser hvordan vi til enhver tid ligger an, og i de daglige morgen-
møtene gjennomgår vi eventuelle problemer. På denne måten får vi 
imøtekommet utfordringene etter hvert som de oppstår, og alle er 
informert om hva som foregår rundt om på de ulike avdelingene. 

Vi jobber nå med budsjettet for 2009. Her ligger det en del forutset-
ninger. Det planlegges blant annet investeringer i en separat produk-
sjonslinje for slitegods, varmebehandlingsovner og maskiner til maski-
neringen. Vi planlegger videre å få til en felles kantine i løpet av 2009. 

I august ble det gjennomført en meget vellykket sommerfest for hele 
familien. Vi ønsker å få dette inn som en tradisjon. Slike sammenkom-
ster er viktige for samholdet mellom oss som er ansatt i SSA, SOT og 
MTC. 

Konsernsjefen presiserte på det siste styremøtet at ”tross mange gjen-
stående utfordringer, er det gledelig å registrere den positive utviklin-
gen som skjer i produksjonen, herunder innsatsen for å komme à jour 
med leveransene og bedre utnyttelsen av maskinparken.”

Vi har noen utfordringer foran oss. Men med det pågangsmotet som 
vises blant alle ansatte, skal vi nå våre mål. 

    
 Jan-Øyvind
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Det er visse sider ved virksomheten i Formeriet som bringer tankene til kunsthåndverk. Fremgangsmåten er beslektet, i den 

forstand at det produktet Scana leverer fra seg også har gjennomgått ulike faser av kreativitet og spisskompetanse, fra idé 

og skisser via målsetting, metodesetting, modellering og forming, til det ferdige produktet foreligger, støpt og nedkjølt.

  

Resultatet har utvilsomt noe skulpturelt 
ved seg. Men Scana-produktene ender ikke 
opp som statiske skulpturer på et torg eller 
installasjoner i mottakelsen til storkonsern-
er. I den grad parallellen har gyldighet, 
lager stålverket brukskunst, viktige be-
standdeler og enkeltelementer til gruve-, 
skips- og oljeindustrien.

Til gruveindustrien leverer stålverket 
knusemantler, knuseplater og ulike be-
skyttelsesverktøy. Til skipsindustrien går 
det mye i fremdriftsmidler, vannjeter, 
propeller og propellhus. En vannjet er en 
turbin som vannet støtes gjennom og øker 
manøvreringsdyktigheten til nokså store 
skipskonstruksjoner. Scana støper slike i 
ulike størrelser, fra 1 til 3 meter i diameter. 
Vekten på godset varierer fra 5-600 kg til 
19,5 tonn. 

Til oljeindustrien leveres det blant annet 
stoppere til kjettinger på supplybåter, og 
støpte hjørner til plattformer og semisuber. 
På en plattform sveises normalt nesten hele 
anlegget. Men der platene møtes i hjørner, 
kommer Scana inn i bildet. Stålverket 

støper hjørnene, slik at konstruksjonene 
skal kunne tåle større påkjenninger og stå 
seg bedre mot de mektige naturkreftene. I 
et pågående prosjekt i Brasil leverer Scana 
slike støpte hjørner til en semisub. 

Lukten av svovel

I Formeriet er det en særegen, høyst umis-
kjennelig lukt. Støperisjefen, Nils Terje 
Watland, kan fortelle at det er sanden og 
bindemiddelet som avgir det særegne lukt-
stoffet hvis de ikke har støpt. Og hvis de 
har støpt, er det både svovel og andre ting i 
stålet som gjør at denne litt spesielle lukten 
setter seg i hallen. Det lukter svakt brent. 
Men når ting gjerne må stå i en uke for å 
nedkjøles, er det ikke til å unngå at stålet 
gir fra seg mange slags gasser. 

Fra tegnebrettet til ferdig produkt 

Hele prosessen starter gjerne med et ønske 
fra en kunde, ofte en råtegning som Scana 
arbeider videre på i samarbeid med kun-
den. I dag tegnes også alt i 3D, og stålverket 
har avanserte dataprogrammer som kan 
simulere selve støpeprosessen. Slik danner 
de seg et bilde av hvordan støpingen og 

størkningen kommer til å forløpe. Simul-
eringen er helt avgjørende, ettersom stålet 
gjerne krymper nedover mellom 2 og 2,8 
prosent fra fl ytende til størknet tilstand.
 
Modell og forming 

Når resultatet er tilfredsstillende i simul-
eringen, begynner arbeidet med å lage 
modellen. Her benytter stålverket i stor 
grad egne ressurser, men innhenter også 
bistand fra kolleger i Sverige, Danmark og 
Finland. Det er et arbeid som ikke akku-
rat tillater slarv. Der er mange faktorer og 
variabler å ta hensyn til, der skal beregnes 
for krymp og slipp, og modellene utformes 
med en millimeters nøyaktighet. Model-
lene kommer ferdige til Formeriet, som da 
i prinsippet kan gå i gang med å fylle på 
sand, forme og støpe. 

Mens stålet krymper settes det som kalles 
matere oppå for å sørge for etterfylling av 
krympen. Om man ikke hadde gjort dette, 
ville det bare ha oppstått luftlommer og 
hull. Med simuleringen av støpeprosessen 
på forhånd, kan man beregne hva som skal 
til for å tette det som krympingen forårsaker. 

   Skulpturkunst 
i Formeriet 
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Nils Terje Watland

Støperisjef

36 år, samboer

19 år på stålverket

Fritidsinteresser: Golf og eksotisk krydder

Kanskje det nærmeste stålverket kommer 

en Tiger Woods. 

Watland begynte som lærling i modell-
verkstedet i 1989. Han er fagutdannet 
modellsnekker, har jobbet 8-9 år med mod-
eller, metodesetting og den slags, han har 
vært innom pusseriet som dimensjons-
kontrollør, og han har vært i sveisingen 
og hammerverket, før han deretter vendte 
tilbake til utgangspunktet som tegner og 
metodesetter. 

Trivsel og gode holdninger 

Watland trives svært godt i jobben, forteller 
han. Han omtaler arbeidsmiljøet og sam-
holdet som veldig bra. Folk står på for bed-
riften og for hverandre, og dette er en av 
årsakene til at han hele tiden jobber for å bli 

en bedre leder også. Det som driver, er først 
og fremst ønsket om å gjøre ting bedre, sier 
han. Han forteller at de gamle veggene 
mellom avdelingene har blitt mer og mer 
borte i de senere årene, og at dette har vært 
positivt både for det sosiale og for arbeids-
miljøet. Men det har også hatt en positiv 
effekt på kvaliteten vi leverer, mener Wat-
land, for vi har blitt mer bevisste på alltid 
å levere fra oss topp kvalitet til den neste 
avdelingen i produksjonslinjen. 

Alt henger sammen

Som en del av det kontinuerlige fokuset 
på kvalitet har den nye produksjonssjefen, 
Jens Eriksson, innført daglige oppfølg-

ingsmøter, som er svært nyttig for alle ledd 
i produksjonsprosessen. I tillegg opplever 
støperisjefen kommunikasjonen med le-
delsen som svært god. Det er kort vei til 
topps. Det har aldri vært en fl atere struktur 
enn det er nå, sier han. Kanskje har det mye 
å gjøre med den nye direktøren, resonnerer 
han, for Jan-Øyvind er en produksjonsrettet 
mann som er mye ute i produksjonen og tar 
opp ting direkte. Hierarkiet er der jo, sier 
støperisjefen, men for alle stålverkets med-
arbeidere er veien fra gulvet til toppen blitt 
kortere.

Støperisjefen 
som går for birdie
Sjefen for det hele, Nils Terje Watland, arbeider med stål, men bruker store deler av fritiden på å svinge golfkøller av titan. 

Han begynte i stillingen som støperisjef i april i år, men har før den tid vært innom en rekke avdelinger, gått gradene og 

kjenner virksomheten som sin egen bukselomme, der det altså ofte fi nnes en golfball som venter på å bli slått ut fra fi rst 

tee på Preikestolen golfbane. 



Golfspilleren 

Kort vei til topps har Watland også som 
golfspiller. Han er så opplagt ikke typen 
som skryter av seg selv, men det lyktes da 
Stålverksnytt å få lirket ut av ham at han 
spiller golf med formidable 4,8 i handicap. 
For den som ikke skjønner dette språket, 
skylder vi kanskje en forklaring: I golf 
starter amatørspilleren med et handicap på 
36. Handicap-systemet er internasjonalt og 
matematisk oppbygd, og gir en pekepinn 
på hvor dyktig du er som golfspiller. 

Systemet har den fordelen at folk kan spille 
golf mot hverandre samme hvor de kom-
mer fra, og gjør det også mulig for spillere 
med vidt forskjellig ferdighetsnivå å 
konkurrere med hverandre. Skalaen går fra 
36 og ned til 0. De beste spillerne i verden 
har 0 i handicap og spiller fra scratch. Når
støperisjef Watland bare har 4,8 i handicap,
sier det seg derfor selv at han er en langt 
over gjennomsnittet dyktig golfspiller. 
Men for å bli så god, må man investere tid 
og treningstimer. Derfor har han ikke så 
mange andre fritidssysler, smiler han. Golf 
er den store hobbyen. Han spiller gjerne 
tre-fi re dager i uken, og han reiser aldri 
utenlands på ferie uten at det er en golf-
bane i nærheten.  Men utfordringene som 
golfspiller blir bare større desto lavere 

handicap du har, mener støperisjefen. På et 
så høyt nivå som det Watland befi nner seg 
på, ender du opp med å konkurrere med 
deg selv, der hver eneste runde handler om 
å kunne prestere på sitt eget nivå, eller aller 
helst litt bedre. Det skal ikke mye fantasi til 
for å skjønne at støperisjefen antakelig har 
den samme holdningen i jobben. 

Krydder i hverdagen

Krydder i hverdagen; dette er jo noe det så 
ofte snakkes om i våre dager, kanskje sær-
lig av samlivsekspertene i tabloidavisene 
og damebladene. Støperisjefen har tatt 
det litt mer bokstavelig, for å si det sånn. 
Han og en kollega i Formeriet fi kk for en 
tid tilbake importert noen spennende frø 
fra USA for å forsøke å dyrke fram chili på 
egenhånd. Det lyktes over all forventning. 
Og da snakker vi ikke om en alminnelig hot 
salsa, men om chilifrukter som bokstavelig 
talt lammer munnhulen. Han og kamer-
aten har med vekslende hell lurt folk opp 
i stry og fratatt dem lysten på sterk mat 
for all fremtid. Det neste målet er å tørke 
chilien og lage pulver. Så det er nok dette 
støperisjefen  forbinder med krydder i hver-
dagen: En brennende fajitas, krydret med 
chili fra egen produksjon. 
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Marit Norheim

Operatør/Former
52 år
Fritidsinteresser: Friluftsliv og  
stålverkets treningsrom. 

En enslig svale i Formeriet
Folk blir lenge i jobben på stålverket. Støperisjefen har vært her i 19 år, Marit Nor-

heim har vært her i 20 år, og kollegaen Marit jobber sammen med denne dagen, 

har vært her i 27 år. Marit Norheim er den eneste damen i Formeriet, og den av 

damene som har vært lengst på stålverket. Hun begynte som sliper, men fi kk et-

ter hvert mer og mer å gjøre på Formeriet. Der tok hun fagbrevet, og nå kan hun 

egentlig ikke se seg selv i noen annen jobb, forteller hun. 

Marit Norheims arbeidsdag begynner van-
ligvis klokken 5.55, da hun går hjemmefra, 
og slutter klokken 14.05, da hun har kom-
met hjem igjen. Hun bor bare en kort spa-
sertur fra stålverket. Når vi besøker henne, 
rett etter middagspausen, er arbeidet 
så vidt kommet i gang igjen. Formene 
klargjøres til støping, kranen som løfter 6 
tonn styres av kyndige hender, lydnivået 
er moderat. I bakgrunnen passerer Erik 
Asbjørnsen, stålverkets kulepennsamler; 
det sies at han i tidens løp har samlet seg 
fl ere tusen reklamepenner. 

Det er et maskulint miljø, og det er et inter-
nasjonalt miljø. Her er folk fra blant annet 

Bosnia og Somalia, forteller Marit Norheim. 
Trivselen er høy, det er liten gjennomtrekk. 
Av og til kjenner hun at det kunne vært 
hyggelig med fl ere damer i Formeriet. 
Drøsen blir en annen da. Men mannfolkå 
er jo voldsomt greie, som hun sier.   

På fritiden setter Marit Norheim pris på 
å være ute i friluft. Her er jo både sjø og 
fjell praktisk talt rett utenfor stuedøren, 
påpeker hun, og hun benytter seg av det 
så ofte som hun kan. Ellers er stålverkets 
eget treningsstudio fl ittig besøkt. Vi kan 
ikke annet enn å oppfordre fl est mulig til å 
følge Marit Norheims eksempel. 

Stålverket får sanden fra feltet Åheim på 
Sunnmøre, som er verdens største og beste 
forekomst av olivin, og verdens største 
leverandør av olivinsand til stålindustrien. 
Før i tiden gikk det mye i kvartssand, men 
Scana var tidlig ute med å gå over til en 
bedre  og mer miljøvennlig sandtype. 

Gjenvinning

Før forming og støping tilføres sanden 
herder og bindemiddel, og dynkes des-
suten med et spritprodukt som skal for-
hindre det vi kaller black og det svenskene 

kaller svarta, altså at sanden brenner seg 
fast. Det går med veldige mye sand, gjerne 
et par hundre tonn, men virksomheten er i 
stor grad basert på gjenvinning. All sanden 
kjøres gjennom et regenereringsanlegg, 
som gjør at sanden gjerne kan brukes om 
igjen over fl ere år. Regenereringsanleg-
get sto operativt rundt påsketider 2007, 
og er den største enkeltinvesteringen på 
stålverket de siste årene. Målsettingen er 
et blandings forhold på 80 prosent gjenvin-
ningssand og 20 prosent ny sand. Noe vil 
alltid gå til spille. Fra gammelt av ble sand, 

slagg og murstein gjerne deponert i sjø-
kanten, men på den andre siden har dette 
også medvirket til at stålverkstomten har 
blitt en god del større siden starten. 

Det grønne gullet fra Åheim
Det er en spesiell sand som brukes, forteller støperisjef Watland: Olivinsand fra Åheim. Olivin er et verdifullt mineral som 

kjennetegnes ved sin olivengrønne farge og et høyt smeltepunkt (1780 grader). Den spesielle grønnfargen og industriens 

store fortjeneste på mineralet har gitt det tilnavnet det grønne gullet. 



Svein Christensen

Modellsnekker
45 år, far til to gutter 
2 år på stålverket
Fritidsinteresser: Liker å kople 
av med sjøfi ske

I et miljø der alle tenker stål dukker det 
plutselig opp en hyggelig, imøtekommende 
mann som arbeider med tre. Han holder til 
i et trivelig, rødmalt trehus midt inniblant 
de store hallene. Det er Svein Christensen, 
en av stålverkets modellsnekkere. Han har 
arbeidet som tømrer i mange år, men fant 
det vanskelig å motstå fristelsen da mu-
ligheten som modellsnekker dukket opp. 
Nå har han vært på stålverket i to år. 

Også innvendig er modellverkstedet 
preget av tregulv og trepaneler, som en 
klar kontrast til for eksempel Formeriet og 
Støperiet. Verkstedet er en fi n blanding av 
gammelt og nytt. På veggene henger gamle 
fotografi er som kan påkalle nostalgien hos 
noen og enhver, og gamle og nye redskaper 
side om side. På den ene veggen henger en 
form av nobelprisvinner Nansens ansikt. 
Vi kan støpe ham i stål, om vi vil, bedyrer 
Christensen. Og det ville kanskje vært 
høvelig, tatt i betraktning den betydning 
som Nansen-stålet har hatt for stålverket. 
King Kongs knyttneve kan de visst også 
støpe i stål; i alle fall står det en modell av 
gorillaneven på den ene benken. 

Men her går altså ellers det meste i trear-
beider. Det merkes også på lydnivået. 
Christensen kan faktisk arbeide med radi-
oen på, og få med seg det som sies. 
Denne dagen jobber han med modellene til 
vannjetskovler. Han forklarer hvorfor noe 
på modellen får blå maling og noe annet 
svart. Den blå modellmalingen markerer 
selve modellen, mens den svarte påføres 
de såkalte utviserne, elementer som ikke 
egentlig hører til selve modellen. Utviserne 
er en styring, men ikke en del av selve 
kjernen. 

Som i alle deler av prosessen stilles det 
høye krav til kvalitet og presisjon. Dette er 
et fag som krever sin mann. Christensen til-
virker modeller med en nøyaktighet innen-
for 1 millimeter. Det kan fort bli kostbart å 
blingse, smiler han. Men nesten like viktig 
som presisjon og nøyaktighet, er det å ha 
en forståelse for formingen og oppbyggin-
gen av modellene. Det må jo være slipp i 
modellen, forklarer han; det skal være mu-
lig å få modellen ut igjen. Her legger stort 
sett metode- og avdelingslederen grunn-
laget med møysommelig planlegging. Men 
så blir det Christensens oppgave å omsette 
det de har festet til papiret til noe håndfast, 
konkret og brukbart. 

Det desidert kjekkeste modellsnekkeren 
vet, er å få en ny modelloppgave. For en 
del rutinearbeid, rehabilitering og gjenbruk 
hører også med til det daglige arbeidet. 
Oppussing av gamle modeller, fjerning av 
modellmaling, pussing av treverket og så 
videre. Slike ting. Men når det kommer en 
helt ny oppgave med helt nye utfordringer 
på bordet, da er det fest i modellverkst-
edet til Christensen. Eller i alle fall en indre 
jubel. For det er vel sånt det til syvende og 
sist blir kvalitet av? spør han Stålverks-
nytts utsendte. At folk trives og brenner for 
det de holder på med? Christensen smiler. 
Og jo da, nikker vi, det er nok sånn det må 
henge sammen, da vi lukker døren til det 
fredelige modellverkstedet og lar Chris-
tensen i fred med sitt nøyaktighetsarbeid. 

  Modellsnekker 
Christensen 
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Rolls-Royce AB
Rolls-Royce AB er en av Scanas største, vik-

tigste og mest krevende kunder, og har i peri-

oder stått for om lag 40 prosent av belegget. 

Selskapet holder til i Kristinehamn i Sverige, 

dit vi sender vårt støpegods. Vi leverer impel-

lerakslinger, vannjet støpegods og detaljer til 

propellanlegg. 

Thomas Eriksson

Metoder/ Design/ Kvalitet
42 år
Begynte på stålverket i april 
Fritidsinteresser: Trening , sport 
og fotball.

Det har vært et svensk inntog i Scana. Også Thomas Eriksson 
dro med seg fl yttelasset fra Sverige etter at et rekrutterings-
fi rma hadde vært i kontakt med ham. Han har hatt beslektede 
arbeidsoppgaver i tilsvarende bedrifter i Sverige, og hadde 
egentlig ikke tenkt å fl ytte på seg. Men så ble han invitert over 
til Jørpeland, og falt straks for stedet, omgivelsene, naturen, 
arbeidsforholdene. 

Thomas Eriksson har vært metodesetter og tegner for Scana 
siden april. Det er ham vi må spørre om kiljagerprosjektet, har 
vi fått høre. Skjønt Thomas Eriksson  kaller det ikke for kil-
jager. Han har hørt navnet, sier han, men selv kaller han det 
kanon. Vel, samme hva vi kaller det: Prosjektet er svært inter-
essant og løfterikt. Saken er den, forklarer Thomas Eriksson, 
at normalt brennes det overfl ødige stålet fra materne av med 
propan eller acetylen. Det skaper røyk, gasser, varme og gjør 
det sånn sett mindre trivelig. Men det som har vist seg er at før 
stålet herdes, så er det nokså sprøtt. Hvis vi fi nner kragkjernen 
og knekksporet, og lager en brukbar knekkanvisning, så er det 
mulig å slå eller blåse materne av med kanonen eller kiljag-
eren, og siden skytes resten av det overfl ødige av. 

I kiljagerprosjektet har vi testet ut virkeområdene, forteller 
Thomas Eriksson, og oppmuntrende nok har metoden vist seg 
like effektiv på vannjetgodset og rustfritt stål. Den luftbaserte 
kiljageren er simpelthen en sylinder som blåser eller slår stålet 
av, med betydelige besparelser i el-tid og store gevinster for 
arbeidsmiljøet. 

Ja, kanon eller kiljager: Vi konstaterer at stålverket har gjen-
nomført enda en forbedring. 

Kiljagerprosjektet: 
En miljøgevinst

Årlig leverer vi rundt 200 akslinger som varierer i 
vekt og dimensjon, fra om lag 162 kg til 2195 kg, og i 
størrelser fra 71 til 200, som betegner vanninntaksdi-
ameteren. De små anleggene leverer vi to av i uken, 
de større leveres med ett sett hver fjortende dag. 

Et propellanlegg består vanligvis av et nav, en nav-
sylinder og fi re propellblader, eventuelt 1-2 reserve-
blader. Det er som regel rederen og isklassen som 
bestemmer om et anlegg skal være rustfritt. Alle de-
taljer med unntak av propellblader leveres til Rolls-
Royce i grovmaskinert utførelse. Propellanleggene 
leveres som skreddersøm, det vil si at de samme 
modellene gjerne benyttes fl ere ganger. 

Rolls-Royce har et høyt fokus på leveringspålite-
lighet. Derfor bestreber vi oss alltid på å levere rett 
kvalitet til rett tid. Detaljene vi leverer til Roll-Royce 
er kompliserte, og kunden krever mye av oss. For 
2009 har vi forhandlet fram en prisøkning som fo-
rutsetter at vi holder kvaliteten og leveringsdyk-
tigheten oppe. Dette krever at alle følger opp, for 
Rolls-Royce er en kunde for fremtiden! 
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Sommerfesten 2008
 - En familiebegivenhet 

I august var vi alle spente på om værgudene 
ville stå oss bi, da vi dekket langbord ute 
og ventet storinnrykk fra mer enn 250 
påmeldte feststemte deltakere på sommer-
festen 2008. På menyen sto reker, krabbe og 
grillmat med alt mulig slags tilbehør, og på 
programmet sto aktiviteter for barna, leker, 
tryllekunster og musikalsk underholdning. 
Foruten det trivelige sosiale samværet, som 
fi kk alle til å storkose seg i godværet. 

Tryllekunster, musikk, paintball 

og bruskassestabling

Tryllekunstner (og fysioterapeut) Trond 
Hagen underholdt små og store med triks 
og løyer, og for barna viste paintballskyt-
ing og bruskassestabling seg som en stor 

hit. Arrangørene trodde de skulle kunne 
holde tett for paintballkulene med en solid 
presenning, men fargen gikk tvers gjen-
nom. Da presenningen ble tatt bort, liknet 
veggen bak et modernistisk, abstrakt mal-
eri. Bruskassestablingen var en suksess, 
men ingenting for folk med høydeskrekk. 
Rekorden som skal utfordres neste år: 21 
kasser oppå hverandre. Magnhild Næss 
var den eneste jenten som klarte det i år. 
Frode Orre i smieverket bidro med den 
musikalske underholdningen. 

Takk til arrangører og deltakere som 

gjorde sommerfesten til en minneverdig 

familiebegivenhet! Vi gleder oss alt til 

sommerfesten 2009!
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Skader totalt

Skadestatistikk
 - og sykefravær

Skader smelteverket

Skader pusseriet

Sykefravær
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Tidspunkt Aktivitet Ansvar

September Sykkeltur til Haukali  (for alle) 
 Start fra Vågen og start fra Landa 
 Transport arrangeres for oppstart på Landa Terje 

September  Ettermiddagstur til Moslivarden Agnas 

September Fotball turnering Terje/ Frode

Oktober Høsttur fellestur  (under planlegging) Agnas 

November Bordtennisturnering Ronald

November Bowling Terje

Januar Forberedelse til Nordsjørittet på 8,5 mil i juni
 - hensikten er å gjennomføre –  Styret

2009 (Foreløpig plan for vår 2009)

Januar/ Febr Spinning på Akilles – felles Styret
 
Mai  STYRKEPRØVEN 
 7 Topp tur over 700 m. Agnas 

Juni Sommerfest for ansatte m. fam.  Styret

Andre tiltak Aktiviteter Ansvarlig

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

 Ståltrimmen
Aktivitetsprogram høsten 2008 og våren 2009
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 Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland
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 Personalnytt

Odd Roger Mauno 
– Vedlikehold, mekanisk

Jubilanter 

50 år: 

Jan-Øyvind Jørgensen     24.08.08      Vi gratulerer sjefen med vel overstått!

Nyansatte juni:

Anelia Andreeva 
– Planlegging/kalkyle

Nyansatte juli:

Nyansatte august:

Peter Lidegran 
– Kvalitetssjef

Eline Hardeland Saua 
– Operatør 
Smiverk

Frode Honve 
– Operatør 
Pusseri

Ahmed Mohammed 
– Lærling 
Pusseri/Vedlikehold, sveis

Ole Rosså Langeland 
– Lærling Maskinering

Marius Eriksen 
– Lærling 
Vedlikehold,mekanisk

Leif Strøm 
– Lærling 
Vedlikehold,elektrisk

Steffen Kristiansen 
– Operatør 
Smiverk

Vi ønsker alle nye medarbeidere 
hjertelig velkommen til stålverket!


