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God sommer!
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Sjefen har ordet
Kjære medarbeidere!
Sommerferien nærmer seg, og vi har lagt første halvår av
2009 bak oss. Permitteringer er nå en realitet for svært
mange av oss, og det ser ut til å vare utover høsten. Dette
er forbigående, men vi er usikker på når det snur.
Sammenlignet med våre naboland i Sverige og Europa er
vi utrolig heldige som har permisjonsordningen. De andre
må gå til oppsigelser og det er ikke bra for noen. I
markedet er det ting som tyder på at bunnen er nådd, og
det er stor aktivitet på forespørselsiden. Derfor har vi tro
på at situasjonen vil normalisere seg utover høsten.
Vi bruker nå mye tid på å forbedre oss på alle områder,
slik at vi skal være godt forberedt når markedet tar seg
opp igjen. Ny varmebehandlingsovn i Pusseriet er på
plass, og det tar bort den flaskehalsen som har vært.
Beisen blir bygget om, slik at vi klarer å håndtere økt
produksjon av slitegods. Intensjonsavtale med ThyssenKrupp er det store forhåpninger til vil gi stort volum av
slitegods. Bardex har blitt en stor kunde av oss og de
kommer med stadig nye forespørsler. På smisiden er det
mindre, men vi håper på en ny ordre fra Carrs før ferien i
første omgang.
Vi må ha fokus på å bli bedre hele tiden, det vil gjøre oss
mer konkurransedyktig. Når jeg går rundt i produksjonen,
er jeg med få unntak meget fornøyd. Det er gjort en stor
innsats for å rydde opp. Dette gjør det triveligere og det
gjør oss mer effektive. Det pågår et prosjekt med å
forbedre kvalitet i smelteverket, og det er meget viktig for

Sur kuling fra nord var ikke nok til å stoppe de 123 stålverks-

vår konkurranseevne. Reklamasjoner fra produksjon i
2007 har vært en stor belastning for oss også i år. Det nye

arbeiderne som fullførte sykkeleventyret Nordsjørittet.

produksjonsstyringssystemet er nå i bruk og de fleste av

Sykkelbasillen har for alvor bitt seg fast under huden hos

dere merker at det krever en litt annen måte å gjøre ting

de mange sykkelglade med Scana-merket på sykkeltrøyen.

på. Men jeg er sikker på at det blir meget bra. L50 har

Oppladningen til Scanarittet i september er allerede i gang.

virkelig begynt å vise igjen og det er opp mot 90 små og
store forbedringsprosjekter som pågår nå. Vi kan ikke
slappe av på produktiviteten. Den må bli bedre om vi skal
klare å henge med. Det er viktig at alle står på i denne

- Dette ga mersmak, smiler HMS-sjef Morten Næss. Han er

fasen – tenker spesielt på salg og det vi andre kan bidra

betydelig slankere, men litt mer støl i legger og lår enn sist

med for å lykkes.

Stålverksnytt inntok besøksstolene foran kontorpulten hans.
Kalenderen viser mandag 15. juni, altså første arbeidsdag etter

Nordsjørittet som nå er gjennomført, viser at det er en

det 9,1 mil lange Nordsjørittet.

utrolig innsatsvilje i bedriften. Det var meget godt

- Før startskuddet gikk på lørdag hadde jeg 120 mil på sykkelsetet

organisert fra vår side, og de som sto for den biten skal

og 14 kilo mindre å frakte mot målpassering i Sandnes. Jeg må

ha stor takk. Det var imponerende å se så mange Scana-

bare innrømme det, jeg er alvorlig angrepet av sykkelbasillen,

medarbeidere gjennomføre de strabasiøse 91 kilometerne

humrer Næss fornøyd.

i motvind. Jeg er virkelig stolt av å være leder for en gjeng
med et pågangsmot som dette.

HMS-sjefen er langt fra den eneste som har fått opp kondisen,
gått ned noen kilo og trent målrettet mot sommerens sykkel-

Jeg vil så til slutt ønske alle en god sommerferie!

eventyr. I tiden fram mot kraftprøven har veier og turløyper på
Strandalandet blitt godt kjent med sykkelgummi, svettedråper og
treningsivrige stålverksansatte.
- Sykling har vært den store snakkisen her på bruket lenge nå.
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123 stålverkssyklister
overvant nordavinden i Nordsjørittet
Folk har lagt ut på treningsturer sammen og delt erfaringer i

Samtidig må vi lovprise den individuelle innsatsen alle la ned.

lunsjen. Vi har blitt enda bedre kjent med hverandre og kommet i

Det er jo egentlig en stor prestasjon å sykle over Jæren i motvind

bedre form. Massevis av gevinster, altså. Og selv om Nordsjørittet

med styrke liten kuling, smiler Eystberg.

var ganske hardt, så var det skikkelig kjekt. Det er rett og slett
fantastisk at så mange fullførte, sier Næss. Selv fullførte han på

Fokus på tid eller ei, salgs- og markedssjef Tor Anders Skjæveland

4.38.13, noe som gir et snitt på 19.63 kilometer i timen.

ble stålverkets raskeste. Tiden 3.15.30 var den 126. beste av

- Neste år skal det gå enda raskere, garanterer Næss. Stålverksnytt

samtlige 6750 deltakerne som fullførte. Likevel er Skjæveland,

lover å minne han på det løftet før Nordsjørittet 2010.

Eystberg og Næss skjønt enige om at den største prestasjonen var
Stein Erik Olsens.

I gangen utenfor Næss sitt kontor viser flatskjermen på veg-

- Stein Erik la ned en enorm innsats. Det at han fullførte, var rett

gen stolt fram bilder av deltakerne. De fleste smilende, noen

og slett en enorm prestasjon. At han holdt ut i over åtte timer,

mer innbitte. Personalsjef Agnæs Eystberg er i likhet med Næss

vitner om en skikkelig vilje. Stein Erik er den store vinneren

imponert over oppslutningen blant de stålverksansatte. Og stolt.

for oss, sier Skjæveland. Med bakgrunn som aktiv idrettsmann

- Vi viste godt igjen i rittet. Alle hadde fått drakter med Scana-

synes Skjæveland tiden fram mot kraftprøven har vært minst like

logoen, og det forplikter jo! Vi ville gjøre dette til en sosial og

morsom som selve rittet.

spennende opplevelse. Tilbakemeldingene jeg har fått tyder på at

- Det har vært en skikkelig god stemning og oppslutning rundt

dette har vært en skikkelig suksess. Vi hadde vår egen matstasjon,

oppkjøringen. Vi har diskutert

og praten gikk høyt der. At så mange ble værende i målområdet

kosthold, treningsmetoder og mye mer. For meg som er ny på

for å heie inn de andre, var kjekt å se, smiler Eystberg. Det sosiale

Stålverket har dette vært en fin måte å bli kjent med folk, sier

var det som betydde mest med Scana-deltakelsen i Nordsjørittet,

Skjæveland som utvilsomt kommer til å bite godt fra seg i

mener Eystberg.

Scanarittet 13. September. Da venter 53 kilometer på de sykkel-

- Fokuset på tid er ikke det viktigste. Mye viktigere er det at

glade på Stålverket og alle andre som vil delta. Nå er det bare å

så mange deltok og fullførte. Dette var en skikkelig laginnsats.

bruke sommeren til mer trening!
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Tor Arne Skjæveland
38 år
Begynte ved stålverket april 2009
Liker å lese: Faktalitteratur og historie
Ser på TV: Sport og historieprogrammer
Musikk: Pink Floyd og U2
Gjør på fritiden: Bruker mye tid på å
følge opp ungene. Ellers går timene med
til trening og arbeid i hus og hage

Salgsdirektør
med stål i ben og armer
Du skal lete lenge etter et fastere håndtrykk enn det til stålverkets ferske salgs- og markedsdirektør Tor Anders Skjæveland.
Kanskje ikke så rart siden han “i alle år” har drevet med langrenn, friidrett og orientering. Og konkurranseinstinktet kommer
godt med når han nå skal ut i markedet og fylle ordrebøkene.

- Vi skal ikke være ordremottakere. Vi skal

- Jeg har vel egentlig jobbet med stål hele

virksomheter kan prestere. Da kan vi

være ordrejegere, sier Skjæveland bestemt.

livet, men i litt andre legeringer enn her.

henvise forespørsler videre i de tilfeller

Vinnerinstinktet lyser av jærbuen som

Som den kvernelandsgutt jeg er, var jeg

de faller utenfor vårt område, og de

tiltrådte stillingen som salgs- og markeds-

og kompisene i hallene på plogfabrikken

andre virksomhetene kan henvise til oss,

direktør 1. april i år.

som 7-åringer for å demontere hjul på

sier 38-åringen. Selv mener han det er et

- Sjelden har det vært viktigere å ha en

ploger. Vi brukte dem til å konstruere

enormt potensial i produksjonsanlegget

salgsavdeling med vinnermentalitet enn

noen fantastiske rennebiler. Det måtte bli

her på Jørpeland innen fornybar energi.

det er i disse dager. Vi i salgsavdelingen

utdanning i teknisk og mekanisk retning,

- Innen produksjon til vind- og vann-

merker helt klart presset på å få inn

ler han før han med mer alvor i stemmen

kraftanlegg er det mye godt arbeid å

ordre slik at det er arbeid å ta fatt på i

legger til:

hente i tiden som kommer. Særlig på off-

produksjonen. Jeg håper å bidra til høy

- På mange måter er bedriftene Kverneland

shorebiten. Der ute trengs det høylegert

lagmoral, og utnytte oppgangstidene som

og Scana ganske like. De er veldig viktige

rustfritt stål, og der er vi knallgode, sier

ligger et sted der framme. I den korte tiden

for sitt nærområde, og begge er en

Skjæveland, fortsatt overbevisende.

jeg har vært her har jeg erfart at vi utgjør

spennende arbeidsplass med meget solid

en god og slagkraftig salgsgjeng. Vi skal

fremtid. Scana-produktene som skipes ut

Og overbeviste gjorde Skjæveland til

stå på, lover Skjæveland.

er førsteklasses, og da er det vår jobb å få

gangs i årets Nordsjøritt. Med start-

solgt dem. Det er et stort marked for stål

nummer 170 kjørte jærbuen inn på tiden

der ute, sier Skjæveland overbevisende.

3.15.30, det vil si den 126. beste tiden av

Når en jærbu sier slikt, ja da er det

alle de mange tusen som fullførte.

noe å lytte til. Og jærsk og jørpelandsk
stå-på-mentalitet er ganske lik, mener

De første to månedene har Skjæveland

- Jeg må jo si meg fornøyd med tiden og

Skjæveland. Før han ble ansatt i Scana,

blant annet brukt til å sette seg grundig

plasseringen. Men samtidig skulle jeg

jobbet Skjæveland

som sales manager

inn i hele Scana-konsernet. Han mener

gjerne vært inne blant de 100 beste. Jeg er,

og managing director ved gravemaskin-

det er gevinst å hente i synergieffekter de

som så mange andre her på Scana, bitt av

produsenten Komatsu KVX sin avdeling

ulike bedriftene i mellom.

sykkelbasillen. Så neste år er jeg garantert

på Kverneland. Stål er altså ikke noe nytt

- Det er viktig å knytte interne relasjoner,

klar igjen, lover Skjæveland. Igjen uten å

for mr. Skjæveland.

og ha oversikten over hva andre Scana-

etterlate tvil.
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Heia Start!
Gult og svart!
Det er noe eget med sørlandsdialekt. De

en fjelltur i, sier Løge, Tre unger i alderen

myke

assosiasjoner

fire til ett år er ingen hindring i så måte.

til sommer, kveldssol, skjærgård, hvite

Men en romslig stasjonsvogn er selvsagt

seil

og

et must for barnefaren. Bra er det også at

administrasjonssjef Olav Løge fra Søgne er

hans foreldre har forlatt Søgne til fordel for

Start-tilhenger på sin hals, og slik Viking

deres egentlige hjemsted, Vigrestad.

spiller nå om dagen, spørs det om ikke

- Med små unger er det godt å ha sine egne

Løge blir den som kan smile bredest utover

foreldre i nærheten. Familie er viktig for

fotballsesongen.

meg, sier Løge.

konsonantene
og

gir

makrellfotball.

Økonomi-

Jobben

på

Olav Løge
31 år
Gift, tre barn
Seks år på stålverket
Liker å lese: Bibelen
Ser på TV: Fotball

stålverket

er

mer

enn

- Jeg smilte hvert fall bredest i 2005, da

spennende, mener Løge. Med utdanning

Start vant 5-2 mot Viking. Dagen derpå

som siviløkonom finner han jobbhver-

stilte jeg i Start-trøya i kantina. Det ble

dagen utfordrende, men kjekk.

noen kommentarer da, sier han. Oppe i

- Produksjonsbedrifter er det jeg vil jobbe

det ene hjørnet på Løges kontor henger en

i. Det er her det skapes verdier. Scana

god, gammel gul og svart fotballdrakt som

passer meg utmerket. Her er det passe

lyser ned mot alle besøkende. Med hus på

store forhold, det er ikke for stort til at man

Tau går det selvsagt lenge mellom Løge

kan bli kjent med avdelingene og ansatte,

inntar Starts nye Sør Arena, men han føl-

forteller Løge.

ger nøye med.
- Jeg prater en del med gamle kamerater

Som sørlendinger flest er Løge ukuelig

om hvordan det går på banen. Og det er

optimist. Likevel er det ikke tvil om at

jo kjekt at Erik Mykland er med igjen. Det

denne sørlendingen også er realist.

er ikke sikkert at laget spiller så mye bedre

- Akkurat nå er vi inne i en fase med ekstra

forball med han på banen, men “Myggen”

store utfordringer som er krevende for oss

betyr mye for publikumsinteressen rundt

alle på stålverket. Likevel er jeg sikker på

laget. Og at Start er i toppdivisjonen, det er

at vi vil komme styrket ut av finansuroen.

jo slik det skal være, mener Løge.

Fra min rolle i administrasjonen ser jeg at
det gjøres veldig mye godt arbeid for å

Selv om avstanden til Sørlandet gjør det

holde hjulene i gang. Folk i alle avdelinger

vanskelig å gå på Start-kamper, trives Løge

er veldig flinke å ta tak i det som må

både på jobb og på Jørpeland. Han savner

gjøres. I tillegg er L50-prosjektet viktig, og

ikke den sørlandske skjærgård, han setter

jeg mener det å få ned gjennomløpstiden

mye større pris på strandalandsnaturen.

på produksjonen vil gjøre oss enda mer

Spesielt fjellet.

konkurransedyktige. For vi er flinke her på

- Det er fantastisk fint innover heiene her.

Scana, det er jeg ikke i tvil om, sier Løge.

Det finnes vel knapt bedre område å ta

7

Musikk: The Beatles
Gjør på fritiden: Trener og
er med ungene.

Ingen skjær i sjøen
hos Vegskjær-avdelingen
Arbeidsleder Sigbjørn Vatland og de fem andre i Vegskjær-avdelingen som
produserer stålskjær og hardmetallskjær til snøbrøyting, har fulle ordrebøker selv
nå om sommeren. Når snøen og vinteren melder sin ankomst, blir det garantert
enda mer å gjøre.

kroner er relativt stor for oss, spesielt på

som arbeidsleder på Vegskjær-avdelingen,

denne tiden av året. Vanligvis kommer de

var han innom støperiet, smelteverket og

fleste ordrene like etter de første snøfillene

ferdiggjøringslageret.

lander et eller annet sted på østlandet. Der
borte er det store krav til veivedlikehold

Den gulmalte stansemaskinen er fremdeles

vinterstid, og det nyter vi godt av.

i bruk, men bare til mindre og spesielle opp-

Produksjonen må holdes i gang hele året

gaver. Det aller meste stålet som bearbeides

slik at vi har lageret klart når vinteren

av den og de andre maskinene importeres

kommer, sier Vatland mellom smellene fra

fra Sverige. Vegskjærene leveres både etter

stansemaskinen.

standardmål, men også etter skisser. Det
produseres flere varianter, både med og

I tillegg til Vatland og Andersen jobber

uten tenner. JOMA 6000 er siste generasjons

Frode Sandvik, Terje Eliassen, Karleif

snøplogskjær her fra Vegskjær-avdelingen,

BANG! Det smeller så det ljomer i veggene

Tungland og Jan Strømsnes ved Vegskjær-

og denne er etterspurt over hele Norden.

fra den ene stansemaskinen i produksjons-

avdelingen. Samholdet dem i mellom er av

Blant nyvinningene med dette skjæret er

hallen der den sammensveisede gjengen i

det solide slaget.

at selve skjæret er bevegelig og innkledd i

Vegskjær-avdelingen holder hus. Maskin-

- Vi er en liten avdeling. Vi stuller og steller

gummi.

operatør Helge Andersen følger nøye med

med vårt, litt på siden av resten av det

- Joma 6000 er en suksess. Den fjerner snø

der det stanses ut hull i de knallharde

som foregår her på anlegget. Det gjør at vi

og slaps meget effektivt og er skånsom

vegskjærene som snart skal pakkes og

kjenner hverandre godt, og har det kjekt på

mot vegbane og oppmerking. Vår største

sendes til Finland. Der langt mot øst står

jobb, forteller Vatland mens han peker og

kunde, Mesta, driver et prøveprosjekt hvor

lange rekker med veihøvler og venter på

forteller om hva de driver med. I det ene

de prøver å redusere saltforbruket, og Joma

nye, hardmetall vegskjær som skal holde

hjørnet står en gulmalt stansemaskin anno

6000 er kanskje deres viktigste redskap for

veiene mellom de tusen innsjøer fri for

1950.

å komme i mål. Og alle som har bil, må

snø og slaps. Nylig landet salgsavdelingen

- Den er det nærmeste vi kommer nostalgi

jo være glad for å slippe all saltingen. Vi

en tre millioner kroners ordre fra finske

her inne. Utenom oss selv da. Her slutter

her på Vegskjær er hvert fall glad for slike

veioperatører. Dermed har Vatland og

folk ikke før pensjonsalderen innhenter

prosjekt, det gir oss bare enda mer å gjøre,

kompani hendene fulle.

dem, flirer Vatland. Selv har han vært

smiler Vatland.

- En ordre i størrelsesorden på tre millioner

ansatt siden 1979, og før han i 1999 begynte

Status
L50-prosjektet
- Vi har snudd hver stein!

mer konkurransedyktig, forteller Kverneland med massevis av

Han begynner å få god oversikt nå, den godeste Fredrik Kverneland.

engasjement i stemmen.

Med hånden på rattet i L50-prosjektet har han gjennomført en
grundig kartlegging av det som skjer i de forskjellige arbeids-

Kartlegging av produksjonsarbeidet og opplæring i nytt

hallene, og igangsatt opplæring i et nytt planleggingssystem.

planleggingssystem krever involvering og innsats fra hele

Målet er få ned gjennomløpstiden i produksjonen slik at stålverket

organisasjonen. Og involvering og innsats har det ikke manglet

står best mulig rustet i årene som kommer.

på, forteller Kverneland. Han mener gjennomføringen av L50 har
vært meget fornuftig bruk av tid, særlig når det er mindre å gjøre

- L50 er noe av det mest spennende jeg har vært med på, forteller

enn normalt.

den frittstående konsulenten som har prosessforbedringer som

- Nå har vi hatt tid og anledning til å gjøre dette veldig grundig.

sitt spesialfelt. Han tenner opp PC-en inne i det lille kontoret sitt

L50 er en skikkelig god investering i framtiden, og det virker som

og leter frem grafer og diagrammer med piler, søyler, tall og mye

alle er enige i viktigheten av dette prosjektet. Det har så langt

mer som virker vanskelig å forstå for en lekmann.

vært kjekt å se hvor bra alle er interesserte i å få gjennomført dette

- Det er egentlig ganske logisk. Det vi har gjort er å kartlegge

prosjektet, alle nivåer i organisasjonen har virkelig levert, roser

alle prosesser fra ordre til ferdiggjøring. Hensikten er å korte

Kverneland.

ned produksjons- og leveringstiden. Dermed skal Scana bli enda

Status
på permitteringssituasjonen
- Permitteringer var beklageligvis ikke til å unngå, forteller

Personalsjefen er også imponert over NAVs bidrag.

personalsjef Agnas Eystberg. Ansatte i smia, smelteverket og

- Vi tok tidlig kontakt med NAV både lokalt og sentralt. Det var

formeriet ble derfor tatt ut i 50 prosent permittering fra uke 18. Nytt

en stor fordel at de var tilstede her hos oss da de nødvendige

50 prosents permitteringsvarsel er sendt ut, og dette involverer

dokumentene skulle fylles ut. NAV har i det store og hele vært en

resten av produksjonsavdelingene, samt funksjonærer. Eystberg

meget positiv bidragsyter, sier Eystberg.

forteller til Stålverksnytt at hun ikke kan få fullrost dialogen og
samarbeidet med klubben høyt nok.

Eystberg ser imidlertid ikke helt mørkt på situasjonen. Hun håper

- Mange av våre ansatte har erfaring med håndtering av slike

og tror at dårlige tider vil snu til det bedre.

tøffe prosesser. Vi har hele tiden hatt tett dialog med klubben, og

- Det jobbes intenst for å få inn forespørsler og nye ordre. Det er

forståelsen oss i mellom har gjort prosessen lettere, sier Eystberg.

visse ting som tyder på lysning i horisonten. Vi har et visst håp om
at ordremengden vil stige mot slutten av året, men vi kan selvsagt
ikke ta noe for gitt, sier Eystberg.
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Herlig
7-topps tur!
Så var det på an igjen. Med snørte fjellsko og energirik mat i sekken la 105 sprekinger ut på årets 7-topps tur 6.juni. Turen, som
arrangeres av Scana og Ståltrim, er blitt en fin tradisjon nå tidlig i juni, og er en aldri så liten utfordring for både store og små. Likevel
besteg alle 105 turgåere de syv tinder Heiahorn, Småsilhorn, Krossfjellet, Botnafjellet, Naganibba, Slåtteknutane og Revafjellet. Vel
nede igjen ble det som vanlig delt ut T-skjorter som bevis på tilbakelagt 7-topps tur. Noen meldte seg til og med på neste års tur med
det samme.
Som mange har kommentert, gikk Strandadagene av stabelen samme dag som 7-topps turen. Derfor var det mange som ønsket å
delta som ikke hadde anledning. Neste år vil denne flotte fjellturen ikke arrangeres samtidig med Strandadagene, og da er det ingen
unnskyldning for ikke å være med ut og opp til topps.

Skadestatistikk
- og sykefravær
Skader totalt

Skadekalender 2009

Sykefravær pr år
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Ståltrimmen
Aktivitetsprogram for 2009

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

13. juni

Nordsjørittet

Styret

September

Medlemsmøte /årsmøte

Styret

13. september

Scanarittet

Styret

Oktober

Dugnad – maling og oppussing av
treningsrom ”spiserommet i Maskinering”

Alle

Ståltrim informerer
Planleggingen av Ståltrim-aktivitetene i andre halvdel av 2009 er i startgropa. Blant skal det inviteres til medlemsmøte / årsmøte i
løpet av september for å lage en kjøreplan for høsten-09 og våren-10. I september går også Scanarittet av stabelen, nærmere bestemt 13.
september. Ståltrim ønsker å ha sykkelaktiviteter både før og etter Scanarittet, men også fortsette å med fotball og andre innendørs- og
utendørsaktiviteter.
I løpet av høsten vil det også arrangeres dugnad for å oppgradere spiserommet i Maskinering slik at lokalet kan brukes til trening, blant
annet sirkeltrening sammen med fysioterapeut Gina Jones. Ståltrim vil også invitere alle sine medlemmer og alle ansatte ved stålverket
til en høstsamling hvor Hinna fysioterapi, bedriftshelsetjenesten og Gina Jones vil bidra med blant annet helserettede foredrag.
Ståltrim ønsker alle en god sommer, og oppfordrer alle til å komme seg ut på tur i de herlige
sommerdagene vi har foran oss!
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger

Personalnytt
Sluttet
Mars 2009
Kåre Bøe

Smiverk

April 2009
Ørjan Fjelldahl

Pusseri

Thomas Eriksson

Støperi

Vi ønsker lykke til videre!
Jubilanter

Begynt
April 2009
Salg

Katharina M. Fowler

Salg

60 år:
Ansten Bjørheim

18.05.09

50 år:
Avlagt fagbrev

Finn Wersland

Ali M. Hamoudy

40 år:

Formeri, støperifag

Bjørn Torwig

Vi gratulerer med fagbrev!

Følgende har gått over på AFP

12.04.09

Nezad Abedinoski

25.05.09

Frode Orre

30.05.09

30 år:
Rose Mari Solberg

18.03.09

Susanne Lyse

09.04.09

Tor Kjell Nag
Arnfinn Helland

Vi gratulerer med dagen!
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Trykk: Spesialtrykk

John Oddvar Siem

19.04.09

Tekst og design: Moment Kommunikasjon

Tor Anders Skjæveland

