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Sjefen har ordet
Kjære medarbeidere
Julen nærmer seg og vi er inne i en tøff periode,
faktisk en av de tøffeste perioder som SSA har vært
inne i. Noe måtte gjøres raskt og dermed er det flott
at alle ansatte ser alvoret i situasjonen og stiller opp
for selskapet og reduserer lønnen sin med 10% i en
tre måneders periode. Dette står det respekt av og
det viser en lojalitet og en tro på selskapet som er
unik. Noen har vi måttet permittere, og det er en enda
større belastning nå før jul, men det var ingen vei
utenom. Vi må redusere kostnadene og vi vil i
perioden snu alle steiner for å se hvilke endringer og
forbedringer vi må gjennomføre for å redusere
kostnadsnivået. Situasjonen vi nå er oppe i, legger
om mulig enda et større press på meg selv og ikke
minst på salgsavdelingen for å få kontrakter i havn.
Jeg er sikker på at vi skal komme gjennom dette,
men det forutsetter at vi klarer å gjennomføre
nødvendige tiltak. Vi sliter med krav om korte
leveringstider, høy kvalitet og lavere pris på våre
produkter, men om alle står sammen og bidrar skal vi
klare å komme over denne kneiken.
Vi har nettopp hatt jubileum for de som har jobbet 25
og 40 år på Stålverket, og det ga meg en trygghet.
Det er tre ting som beskriver jubilantene : yrkesstolthet, kompetanse og lojalitet. Det er meget viktig
at disse tre tingene overføres til de yngste som vi skal
bygge de neste 25 og 40 år med.
De svake resultatene vi nå leverer krever at vi blir mer
effektive i alle ledd, og vi vurderer alle våre arbeidsoppgaver for å få de mest mulig optimale. Ordrene
som vi nå mottar er ofte mindre og mer krevende enn
før, og det er i hovedsak nye kunder som dominerer.
Det forventes at kundelisten vil øke også i tiden
fremover, og disse kundene vil øke ordrene etter
hvert. Ny stangbenk til maskinering er nå endelig på
plass og et par måneder forsinket. Jeg må berømme
operatørene som har klart å holde produksjonen på
den gamle utslitte maskinen mens vi har ventet på
den nye. Nytt lønnssystem har vi ikke klart å få på
plass, og vi ser for oss at vi må bruke tiden fremover
til neste lønnsforhandling til å få det ferdig.

Svein Konrad Voster, prosjektleder

Vi skal innføre et kompetansesystem for å beskrive
alle stillinger og krav til dem, systemet er innført i
Bjørneborg med meget godt resultat.
Vi nærmer oss jul og vi må benytte julehøytiden
sammen med familien på en god måte og koble av og
samle energi til et utfordrende 2010.
Jeg vil med dette ønske alle en riktig God Jul og et
Godt Nytt År.
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Knusende god avtale
med ThyssenKrupp
Blant resultatene fra høstens salgsrunder i det store utland, er en samarbeidsavtale med ThyssenKrupp
Fordertechnik om å være originalleverandør av slitegods til knusere som brukes i gruveindustri.

- Denne avtalen har et stort potensial. Forhåpentligvis er vi

sammen

bare i startfasen med produksjon av slitegods til ThyssenKrupp-

Prosjektleder Svein Konrad Voster, som har 20 års erfaring

med

Scana

og

ThyssenKrupp

Fordertechnik.

knuserne, forteller prosjektleder Svein Konrad Voster og admin-

fra NorStone. forteller at det var kombinasjonen av Scanas

istrerende direktør Jan-Øyvind Jørgensen.

kompetanse og kvalitet på slitegods som var det utslagsgivende
for samarbeidsavtalen.

- Per i dag innebærer avtalen en samlet leveranse på om lag 2000
tonn slitegods. Det dreier seg om mantler og sliteplater som skal

- Våre produkter er faktisk dyrere enn våre konkurrenters

monteres på verdens største knusere. Disse brukes i gruveindustri

produkter, men vi leverer best kvalitet. I tillegg har vi god

i hele verden, så behovet er stort. Gjør vi dette riktig allerede nå,

kjennskap til hva som kreves av deler til knusere. Mantler og

så kan slitegods til ThyssenKrupp Fordertechnik bli et betydelig

sliteplater på knusere må skiftes ut relativt ofte, og da er det viktig

volumprodukt for oss, sier Jørgensen.

at den operasjonen tar kortest mulig tid. Med våre løsninger og
produkter går skifte av mantler og sliteplater betydelig raskere

ThyssenKrupp er et av verdens største stålselskaper, og datter-

enn ved andre konkurrerende produkter. Det gir merverdi for

selskapet ThyssenKrupp Fordertechnik er deres spesialist i

kundene og det er gull verdt for oss, forteller Voster.

utvikling av maskiner til gruveindustrien. Samarbeidsavtalen
involverer også Norske Stein, som skal teste ut slitegodsdelene
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Ny
pusseriavdeling
Viktig avtale for Scana Zamech
Scana Zamech, Scana Industriers polske datterselskap,
ble 26. oktober 2009 tildelt en ordre verdt 6,2 millioner
Euro for å forsyne åtte nye fartøy med vribare propeller
og tunnel thrusters. Avtalepartner er det polske rederiet
Polsteam Ship Co. Fartøyene skal bygges av Taizhou
Sanfu Ship Engineering Co i Kina.
Kontrakten ble tildelt Scana Zamech som følge av
kombinasjonen av høy kompetanse og ledende materialteknologi. Ordren bekrefter Scanas evne til å levere
løsninger og tjenester av høy kvalitet, heter det i en
pressemelding fra Scana Industrier.

God ordreinngang i Kina

Den gamle Beisen er bygget om til nytt pusseri, P3. Her skal
slitegods slipes, pusses, males og kontrolleres før delene

Scana Industriers datterselskap i Kina, Leshan Scana,

sendes ut i verden.

mottok i november tre større ordre.
Til EXPO2010 i Shanghai skal Scana levere konstruksjonsnoder til utstillingshaller. Denne kontrakten er verdt

En ny slitegodslinje har vært inne i verkets fremtidsplaner en god

6,2 mill RMB ($ 1m). Videre har Pan Steel Group tildelt

stund. Etter avtalen om deler til ThyssenKrupp Fordertechnik

Leshan Scana en ordre verdt 6,5 mill RMB ($ 1.05m) på

ble inngått, var det på tide å realisere P3. Støperisjef Nils Terje

deler til produksjon av togskinner. Siste ordre var fra

Watland har oversikten over hva som skal foregå i P3.

Sichuan Southwest Stainless Steel Co, som har tildelt
Leshan Scana en ordre verdt 6,2 mill RMB ($ 1m) på

- Vi har satt opp tre arbeidsbåser. Det skal slipes i to av dem og

deler til et nytt valseverk.

males og lakkeres i den siste. I tillegg skal produktet kontrolleres
og måles her. De som jobber her, skal følge hvert enkelt produkt

Leshan Scana har klart å opprettholde høye nivåer av

fra det kommer inn til det er klargjort. Målet er at de ansatte her

salg og tilfredsstillende avkastning i 2009 til tross for

skal opparbeide seg spesialkompetanse og få eierskap i arbeidet

den siste uroen i et marked med press på priser og

med produktene som går gjennom denne slipegodslinjen,

svakere etterspørsel.

forteller Watland.
Når Stålverksnytt er innom P3, ligger tre-fire mantler like ved.
Og mantler blir det flere av her i P3 i tiden som kommer.

Fremtidsrettet investering
i Scana Steel Björneborg

- Det er en absolutt fordel å opparbeide enda mer kompetanse
i forbindelse med ThyssenKrupp-avtalen. Men vi skal selvsagt
utnytte kapasiteten i P3 så langt det lar seg gjøre. De som får P3

Til tross for lavkonjunktur investerer Scana Steel

som sin arbeidsplass , skal få mer å henge fingrene i enn mantler

Björneborg 200 millioner svenske kroner i virksomheten.

og sliteplater, smiler Watland.

Over en femårsperiode skal midlene brukes til å bygge et
nytt deponi, utbygging av stålverket og en manipulator.
Målet er å øke kapasiteten og driftsikkerheten.
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Strandalandets

Jan Krumsvik

sprekeste
pensjonist!

Alder: 67
Sivilstatus: Enslig og stolt bestefar!
Pensjonist i fem år.
Ansatt ved verket siden 1961.
Liker å se på TV: Skisport.
Musikk: Må være litt ”gammelt”.
Abba er bra!
Gjør på fritiden: På vinterstid liker jeg
fjellturer på ski. Vedhogst er også kjekt.

Smiler

gjør

Krumsvik

også

når

Stålverksnytt spør om han i det hele tatt
trenger bil.
- Bilen står for det meste i garasjen, ja.
Sykkel er et herlig fremkomstmiddel
året rundt. Jeg trives faktisk best når det
blåser litt ekstra og når motbakkene er
ekstra lange. Det er bare godt å slite litt,
mener Krumsvik.
Pensjonisten var en selvsagt deltaker
under årets Nordsjøritt. Resultattiden
var han ikke helt fornøyd med, men han
lover å komme sterkere tilbake neste år.
Før den tid skal rulleskiene brukes flittig,
og når snøen kommer får suldalsheiene
garantert besøk av Krumsvik.
- Jeg skal gå Sesilåmi i år også. En ting
som irriterer meg, er at jeg har blitt litt
dårligere på ski de siste årene. Skjønner
ikke helt hvorfor, jeg er jo bare 67 år og det
er jo ikke all verden, humrer Krumsvik,
som vant førsteplass i sin klasse ”en gang
for lenge siden”.
Før

startskuddet

for

årets

Sesilåmi

runger i Setesdal, har 67-åringen planlagt
å få opp formen enda et hakk. Et virkeStålverksnytt fornærmer forhåpentligvis

fra hjemmet på Tau til verket på Jørpeland

middel i så måte, er spinning i det nye

ingen, men Jan Krumsvik er antakelig

nesten hver eneste dag i samtlige år som

treningsrommet på verket. To ganger

Strandalandets

verksarbeider.

i uka tar Krumsvik sykkelen fatt fra

sprekeste

pensjonist.

Han har blant annet gått samtlige 31

Tau til Jørpeland for å innta en av de

Sesilåmi-løp og ukentlig tilbakelegger

- Sykkeldilla fikk jeg da jeg røk korsbåndet

nye spinningssyklene som verket har

han om lag 30 mil på sykkelen.

for lenge, lenge siden. Korsbåndet røk

investert i.

- Jeg har jo god tid, forklarer Krumsvik.

under en fotballkamp, men jeg visste ikke

- Spinning er fantastisk god trening. Og

at det var så alvorlig der og da. Siden viste

mer sosialt enn å sykle på landeveien.

I skrivende stund nærmer det seg seks

det seg at operasjon ikke var å anbefale.

Jeg setter stor pris på å være innom min

år siden Krumsvik gikk av med AFP. Før

Og så lenge kneet fungerer når jeg sykler,

gamle arbeidsplass og få en prat med

den tid var han ansatt ved verket siden

ser jeg ikke poenget med å legge meg

gamle kollegaer. Jeg savner jo stålverket

1961. Sykkelen var framkomstmiddelet

under kniven, smiler Krumsvik.

en smule, smiler Krumsvik.
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Nils Terje Watland
Alder: 37 år
Sivilstatus: Singel
Liker å se på TV? Sport og nyheter
Musikk? Liker det meste
Gjør på fritiden: Spiller golf.

Metode - Stålverkets

high-tech avdeling
Lydnivået er lavt, men tempoet er høyt i kontorene der Metodeavdelingen holder hus. Foran PC-skjermene grubler
skarpe hoder, og inne i datamaskinene jobber prosessorene både dag og natt for å simulere metoder for produksjon
nede i Støperiavdelingen.

- Dette er ikke hokus-pokus, sier Nils

mulig. Simuleringene viser blant annet

Terje Watland, støperisjef og leder for

matingsprosessen, hvordan det flytende

Metodeavdelingen. Han peker og viser

stålet fordeler seg i støpeformen og selve

tegninger

størkningsprosessen, forteller Watland.

som

ruller

og

fargerike

over

simuleringer

PC-skjermen

hans.

Stålverksnytts to utsendte er likevel ikke
helt overbevist om at jobben de gjør i
Metodeavdelingen er spesielt forståelig
uten årevis med spesialisert utdanning
og erfaring.

“Det er tidvis ganske avanserte
jobber vi gjennomfører her.
Men det skal ende opp i
fysiske, håndfaste produkter”
Nils Terje Watland

- Jo da, det er tidvis ganske avanserte
jobber vi gjennomfører her. Men det

Inne hos metodeingeniør Stian Fjelde

skal ende opp i fysiske, håndfaste

står to PC-skjermer pent oppstilt i hver sin

produkter, sier Watland, og forsøker å

ende av en lang arbeidspult. Stian, som

lose Stålverknytt gjennom arbeidsproses-

tidligere har jobbet som støperisjef, viser

sen i forståelige ordelag.

med engasjement i stemmen hva Kristian
Herigstad, Watland og han selv kan trylle

- Vanligvis leverer kunden en tegning

fram av simuleringer på skjermen.

av et produkt de trenger. Dette kan

- Vi bruker et dataprogram som heter

for eksempel være en propellvinge.

Magma.

Tegningen bruker vi som utgangspunkt

simulering av støpeprosessen til en

for å datasimulere hvordan propell-

mantel, forklarer Fjelde. På skjermen

vingens støpeform skal se ut. Deretter

vises først hvordan materne fyller mantel-

kjører vi nye simuleringer for å kartlegge

formen. Etterpå skifter stålet farge etter

hvordan støpeprosessen kan løses best

hvert som stålet størkner.
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Her

ser

dere

en

Magma-

Temperature
[ºC]

Temperature
[ºC]

Empty

Empty

1511

1503

1455

1453

1396

1402

1341

1352

1284

1302

1228

1252

1171

1202

1114

1151

1057

1101

1001

1051

944

1001

887

951

831

900

774

850

717

800

Temperature
[ºC]

Temperature
[ºC]

Empty

Empty

1550

1500

1539

1493

1529

1386

1518

1479

1507

1471

1496

1464

1498

1457

1475

1450

1464

1443

1454

1436

1443

1429

1432

1421

1421

1414

1411

1407

1400

1400

- Et slikt innblikk i støpeprosessen
avslører eventuelle svakheter med både
matingen og størkningen. Resultatene
bruker vi for å forbedre både arbeidsforløpet og det ferdige produktet. På
bakgrunn av simuleringene lager vi
tegninger som blant annet benyttes

Temperature
[ºC]

for å lage de forskjellige støpeformene

Empty

og arbeidsinstrukser til Pusseriet og

4002

Maskinering, forteller Fjelde.

3716
3430
3145

På spørsmål om det ikke kan bli

2859

langdrygt og litt ensomt å sitte slik

2573

foran skjermene, svarer både Watland og

2287
2001

Fjelde et klart og tydelig ”nei”. Jobben i

1716

Metodeavdelingen skjer slett ikke bare

1430

dypt nede i kontorstolen.

1144
858

- Vi er sikkert like mye nede i Støperiet

573

og Pusseriet som her oppe på kontoret.

287

Det nytter ikke bare å se simuleringene

1

på data. Vi må selvsagt også følge opp
at simuleringene stemmer overens med
virkeligheten. For det er jo i det endelige
og virkelige produktet kvaliteten på vårt
arbeid kan bevises, smiler Watland.

7

Stålverkets samboerpar
I forrige utgave fortalte Stålverksnytt om ekteparet Gry og Stian Fjelde, som begge jobber ved stålverket. Denne gangen har
Stålverksnytt på nytt lekt Se og Hør-reportere, og funnet enda et par som jobber ved stålverket, nemlig samboerne Rose
Mari Solberg og Bjørn Helge Hinna.

- I januar 2010 har vi 10-års jubileum

Bjørn Helge har vært ved stålverket i to

voksne ser hverandre ikke så mye i ukene,

som samboere, smiler Rose Mari og Bjørn

og et halvt år, og jobber som operatør ved

men har heldigvis helgene sammen,

Helge.

De er nærmest shanghaiet av

P2. Rose Mari har et og et halvt års fartstid

forteller Bjørn Helge.

Stålverksnytt, men har heldigvis ikke så

som operatør ved smelteverket. Stålverket

alt for mye i mot å ta en prat om hvordan

skal ikke ha æren for at de fant hverandre,

I og med at begge jobber ved stålverket,

det er å være samboerpar med samme

men arbeidsdagene har blitt lagt til rette

flyttet hele familien til Jørpeland for et år

arbeidsgiver.

slik at begge kan være til stede for de tre

siden.

- I og med vi jobber ved to forskjellige

barna i familien.

- Vi bodde i Bjørheimsbygd før, og jeg fant

avdelinger, ser vi ikke så mye til hverandre

- Vi går motsatte skift slik at den ene

meg ikke helt til rette der. Dessuten er det

på jobb. Egentlig tenker vi ikke så mye på

av oss jobber dag og den andre jobber

mye mer praktisk å bo på Jørpeland siden

at vi har samme arbeidsgiver. Og stålverket

ettermiddag/kveld. Da kan en av oss

vi begge jobber her. Jobben er bare en liten

er et godt sted å arbeide, så det betyr jo at

være hjemme slik at vi kan sende ungene

sykkeltur unna, og ungene trives. Og da

vi begge trives med den jobben vi har, sier

på skolen, være der når de kommer hjem,

trives jo vi også, sier de to.

Rose Mari.

følge dem på aktiviteter og så videre. Vi
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Før: Spiserom. Nå: Treningsrom.
Takket være finfin dugnadsinnsats har det gamle spiserommet ved Maskinering blitt et ypperlig treningslokale. Nå er det bare
å troppe opp på spinning og sirkeltrening, for her er tipp topp moderne treningsutstyr på plass.

- Vi har 10 spinningssykler og trenings-

tillegg har Scana Offshore Technology to

apparater for sirkeltrening. Og vi har planer

økter i uken. Instruktør er stålverkets egen

om å anskaffe flere treningsapparater, slik

Katharina Fowler, som har stor kompetanse

at dette blir et enda bedre treningsrom,

innen trening.

forteller Morten Næss, HMS-sjef ved

- Egentlig burde Katharina vært med dere

stålverket.

her, sier Næss til Stålverksnytt under
omvisningen i treningslokalet.

Tidligere i høst inviterte Næss til dugnad

- Katharina er i USA for å delta på

for å friske opp det gamle spiserommet ved

Ironman-konkurranse.

Maskinering. Responsen var meget bra,

thriathlon hvor deltakerne først svømmer

forteller Næss.

fire kilometer, så sykler de 18 mil før

- Folk var ikke vanskelige å be. Hele rommet

konkurransen avsluttes med 42 kilometer

fikk to strøk maling på en dag. Kjempebra

jogging. Ganske tøft, spør dere meg, smiler

at folk stiller opp for å få dette trenings-

Næss.

Ironman

er

rommet i stand, sier Næss.
Sirkeltreningsøktene

ledes

av

fysio-

Spinningstimene kom kjapt i gang etter

terapeut, og er en del av stålverkets IA-

fokus på å få ned sykefraværet, og håper at

dugnadsinnsatsen var unnagjort. Per i dag

arbeid.

treningsfasilitetene her skal bidra til at folk

arrangeres spinningstimer fire ganger i

- En kombinasjon av fysioterapi og trening er

holder seg friske. Men dette tilbudet er for

uka: Mandag og onsdag fra 06.00 til 06.45

et fint virkemiddel både for å behandle og å

alle med tilknytning til stålverket. Kom og

og tirsdag og torsdag fra 15.15 til 16.00. I

forebygge skader og plager. Vi har konstant

bli med, oppfordrer Næss.
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Akan

Hvert år taper private- og offentlige
bedrifter i Norge mellom 11 og 12
milliarder kroner på grunn av alkoholbruk blant ansatte, i følge tall fra AKAN
(Arbeidslivets kompetansesenter for
rus-

og

avhengighetsproblematikk).

Også på stålverket er man oppmerksom
på utfordringene.

Ikke bare

en fredagspils?

- Vi ønsker ikke å løfte en streng og
moralsk pekefinger, men å være der for
de som trenger hjelp med å få kontroll
med sin alkoholbruk, sier personalsjef
Agnas Eystberg.
Studier fra AKAN viser at anslagsvis 10
til 15 prosent av norske arbeidstagere kan
ha et skadelig alkoholforbruk.
- Hvordan situasjonen er for stålverket,
vet vi selvsagt ikke sikkert.

Å tro at

alkoholproblemer er fraværende, er naivt,
sier Eystberg.
I

følge

AKAN

er

alkoholbruk

et

tabubelagt tema i norske virksomheter og
organisasjoner. HMS-sjef Morten Næss
mener hver og én må våge å engasjere seg
i andres situasjon når man merker andre
har rus- eller avhengighetsproblemer.
- Å beskytte en kollega er å gjøre dem
en bjørnetjeneste. Noen kan ha hatt et
alkoholproblem i årevis uten at noen
har gjort noe med det. I bunn og grunn
handler det å få bukt med alkoholeller andre rusproblemer om å få bedre
livskvalitet, sier Næss.
Ønsker du å signalisere at du selv, eller
kolleger, har et rusproblem, ta kontakt med
nærmeste arbeidsleder, Agnas Eystberg
eller Morten Næss. Alle henvendelser
behandles selvsagt anonymt.

Scana for 50 år siden
Stålverksnytt har lange tradisjoner. Her presenteres utdrag fra julenummeret 1959.

A/S Ryfylke Kraftanlæg 50 år
Aktieselskapet Ryfylke Kraftanlæg ble

Det var derfor naturlig at det første styret,

stiftet 14. desember 1909 og kan således

som besto av godseier Carl Løvenskiold og

se tilbake på 50 års virksomhet. Den

ingeniørene Fredrik Jacobsen og Hallvard

30. desember samme år ble selskapet

B. Sæter, arbeidet for å få en industriell

meddelt konsesjon på utbygging av

bedrift til stedet. Dette lyktes også, idet

Jørpelandselven.

der i januar 1911 ble opprettet kontrakt
med Stavanger Electro-Staalverk A/S

Kraftanlegget, som det til daglig kalles,

om leie av 1500 HK for planlagt levering

ble startet i en tid da interessen for

oktober samme år.

utbygging av våre vannfall var meget stor.
Utbygging til privat forbruk i den form vi

Staalverket har utvidet etter hvert og

kjenner den i dag med elektrisk koking,

øket sitt behov for elektrisk kraft. I dag er

boligoppvarming osv., var ikke kommet

Staalverket med sitt forbruk på henimot

riktig i gang. Interessen dreiet seg her i

50 millioner KWh den største industrielle

første rekke om å skaffe elektrisk lys til

forbruker innen samkjøringsområdet for

hjemmene, hvilket krevde relativt små

Syd-Rogaland.

kraftmengder.

I Stålverksnytt anno 1959 ble det også presentert reisebrev fra ansatte på utenlandsreise. Her kan du lese et utdrag fra Karl Christensens reportasje fra Holland.

Holland erwartet Sie
Sjåføren setter klampen i bånn og lar

trivelig kar, skjenker villig i glassene. Han

hestekreftene

De

er kanskje noe forbauset over at et norsk

hollandske riksveiene er gode. Her er

reiseselskap gir seg til å drikke genever

ingen kurver å ta hensyn til, og heller ingen

midt på blanke dagen. Men forretning er

veikryss å tenke på. Veiene er rette som

forretning, og en hollands krovert skal

linjaler og landskapet flatt som stuegulv.

også leve.

…

…

Holland er som en sammenhengende stor

Jeg for min del vil ikke være bekjent av

hage. Her er veldige arealer med blomster

å ha vært i Amsterdam uten et besøk på

og grønnsaker. Frukttrær og bærbusker

Riksmuséet. Kvinnfolk kan stundom være

strekker seg som skoger utover landet. Det

noen merkelige skapninger. De damene vi

er sommer i Holland og solen skinner i rikt

har med oss i reiseselskapet vil ikke gå på

monn over dette flate og fruktbare landet.

Riksmuséet. De vil heller gå på de store

…

varemagasinene og se på kjoler, strømper,

Vi stopper ved en landsens kro for å få oss

hh og bh. Du slette tid! Gi blaffen i både

en kopp kaffe eller et glass øl. Her i denne

h og b!

lille kroen stiftet vi et nytt bekjentskap

…

med noe nytt - nemlig den hollandske

Jeg vil bare tilslutt ha sagt, at Holland er

geneveren av det berømte merke Bols. Det

et utmerket ferieland og at hollenderne er

som særpreger geneveren, er prisen. Vi får

et gjestfritt folk.

få

fritt

spillerom.

glasset fullt for noen øre. Kroverten, en
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25 ÅRS JUBILANTER
Første rekke fra venstre: Karl Holta, Kjell Steinar Moen, Tor Egil Jørmeland, Njål Århaug
Andre rekke fra venstre: Jan-Øyvind Jørgensen (ikke jubilant), Joar Ramsfjell, Trond Kjetil Sørskår, Kent Arild Wenberg, Per Torger Fjelde

40 ÅRS JUBILANTER
Første rekke fra venstre: Thor Ravnås, Magne Bjørheim, Torbjørn Siem
Andre rekke fra venstre: Jan-Øyvind Jørgensen (ikke jubilant)

Redaksjonen i Stålverksnytt ønsker alle lesere en fredelig julehøytid.

god
jul
og godt nytt år!
12

Herlig
høsttur til
Viglesdalen

1. Hva er det viktigste med julen for deg?
2. Hva ønsker du deg til jul?
3. Hva serverer du helst til jul?

Leif Strøm,
elektrikerlærling, Vedlikeholdsavdelingen
1. Å treffe familien og venner.
Og julebudskapet i bibelen.
2. Jeg har fått meg ny leilighet, så jeg
trenger alt mulig. Penger til å kjøpe
forskjellig utstyr, hadde vært bra.
3. Ribbe. Fruktcocktail med krem til dessert.
Det er digg, det.

Anelia Andreeva,
kalkulatør, Plan- og kalkyleavdelingen
1. Å være sammen med familien i Bulgaria.
2. At det snart tar slutt på alle disse
virusene som herjer.
3. I Bulgaria har vi en tradisjon med å ikke
spise kjøtt fra 1. desember til og med
julaften. På selve julaften spiser vi syv
retter uten kjøtt. Dagen etter feirer vi med
en eller annen kjøttrett.

Øystein Larssen,
sveiseinspektør, Pusseriet
1. Mye rart. Skal bli godt å slappe av!
Og samle familien rundt bordet.
2. Jeg har det meste, men en bok er alltid
kjekt. Spesielt kokebøker!
3. Marinert elgsteik.

Per Steinar Håvardsen,
driftsleder, Smelteverket

Årets høsttur med Ståltrim gikk av stabelen lørdag 17.

1. Det sosiale. Alltid kjekt å få god tid
med familien.
2. Snille barn.
3. Pinnekjøtt på julaften og viltsteik
på 1. juledag.

oktober. Hele 38 turglade turmennesker la turen innover
mot Viglesdalen i bra vær og med godt humør. Selve
turen inn til Viglesdalen, hvor Stavanger Turistforening

Alfhild Bokn,

har hytter, er 7 kilometer lang, og går langs en gammel

administrasjonssekretær

drifteveg bygget av svenske slusker i årene 1907 til 1912.

1. Å være med familien.
Det gleder jeg meg til!
2. Snille og friske unger.
3. Pinnekjøtt tilberedt på sirdalsmåten.
Svigermors oppskrift!

Foto: Tor Inge Jøssang

Ja til midlertidig
lønnsreduksjon
170 stålverksarbeidere er med på en felles dugnad som skal
redusere lønns- og kostnadsnivået ved verket. 10 prosent mindre
lønn i tre måneder er et godt bidrag til at verket kommer seg

Fra venstre: Grim Lura, Kjell Ravnaas, Agnas Eystberg

gjennom en urolig tid på en god måte.
Stålverket sparer cirka 1 million kroner per måned i perioden den

- Dette hjelper betraktelig på situasjonen nå som kostnadsnivået

midlertidige lønnsreduksjonen varer. Lønnsreduksjonen gjelder

er for høyt i forhold til inntektsnivået. Bedriften setter utrolig stor

ikke de som er permittert, de som har fått beskjed om permittering

pris på at de ansatte blir med på denne dugnaden, sier controller

og lærlinger. Tiltaket gjelder fra slutten av november og i tre

Kjell Ravnås.

måneder framover. Håpet er at markedssituasjonen da vil ha snudd
til stålverkets fordel og ordrebøkene igjen tilsier høy aktivitet.

Alle klubbene på stålverket har sagt ja til å gå ned 10 prosent i tre
måneder. Vilkåret klubbene satte var at lønna oppjusteres etterpå.

Skadestatistikk
- og sykefravær
Skader totalt

Sykefravær pr år

Skadekalender 2009
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Foto: Tor Inge Jøssang

RRB rengjør stålverket

Stålverket på yrkesmessa

Det lokale renholdsbyrået RRB har inngått en millionkontrakt

Stålverket var til stede med stand under årets yrkesmesse 4.-5.

med Scana Steel Stavanger AS.

november i Tau aktivitetshus. Om lag 1000 ungdommer mellom

– Kontrakten med Scana Steel Stavanger er den største enkelt-

14 og 18 år besøkte messen for å få innblikk i jobb- og karrieremu-

stående rengjøringsavtalen i Strand. At Scana Steel Stavanger

lighetene Ryfylke byr på.

inngår kontrakt med RRB betyr at arbeidet vårt viser igjen, og at
vi har et godt rykte og fornøyde kunde, sier konsulent Glenn Tore
Holstein hos RRB til Strandbuen.

Ståltrimmen
Aktivitetsprogram vinteren 2009 og året 2010
Tidspunkt

Aktivitet

2009
Desember

Preikestolen 26. desember, 2. Juledag møt opp på parkeringsplassen
ved Preikestolhytta kl. 11.00.

2010
Januar

12. juni Nordsjørittet - Avspark! Vi er i gang igjen. Vi går for å gjennomføre
og kanskje forbedre oss - bli med da!
Gunn-Rita marathon 43 km. Rittet går 27. juni i nord Italia - Montebelluna.
Syklister og heiagjeng er velkomne å melde seg på. Eget info møte om denne turen.
Årsmøte.

Februar

Aktivitetsforedrag – Tema kunngjøres senere. Spinning og sirkeltrening pågår.
Lagledermøte – Bloggen brukes aktivt

Mars

”10 på TUR” – Tilbud om å delta. Egen ekstra intern trekning blant deltakere.

April

Sykling ute i det fri – Laglederne er i full sving med motiveringsarbeidet.
Fellestrening starter ute. Mandager og onsdager kl. 17.00 fremmøte ved Bedehuset

Mai

5. mai - Blåtur på sykkel med Tor Anders.
29. mai ”7 topp turen ”

Juni

Nordsjørittet 12. juni
Grillfest 12. juni
Gunn Rita Marathon – sykkelritt 43 km i Italia

Juli

Ferie – Det er lov å være aktiv i ferien. Riktig god ferie!

August

29. aug. Fellestur / familietur – grilling og bading

September

12. sept. Scanarittet for 2. gang. Her må vi mobilisere - dette er ”vårt” ritt og her
har vi muligheten - Det viktigste er å delta og gjennomføre
Fotballturnering

Oktober
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Personalnytt
Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger

Sluttet
November 2009
Sindre Solberg

Smelteverk

Vi ønsker lykke til videre!

Jubilanter
60 år:
Svein Svela

30.11.09

50 år:
05.10.09

Kjell Steinar Moen

28.10.09

Tekst og design: Moment Kommunikasjon

Ståle Vathne

40 år:
Øyvind Dyrdal

23.10.09

Magnar Østerhus

27.10.09

Bjørnar Berntsen

02.11.09

30 år:
Warren Joevic Remedios

16.09.09

Torbjørn Log

10.10.09

20 år:
10.11.09

Trykk: Spesialtrykk

Halvard Berge

Vi gratulerer med dagen!
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