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- Dette er et skikkelig gromt verktøy. Veldig kjekk å jobbe med, 
smiler Jan Langeland. Den nye dreiebenken ble transportert 
fra Spania og montert like etter årsskiftet, og ukene etterpå 
har gått med til å bli kjent med den datastyrte benkens mange 
 muligheter. Den nye dreiebenken kan håndtere arbeidsstykker 
på hele åtte meter, og dreier ut skinnende akslinger.

- Med denne dreiebenken sparer vi produksjonstid. Produktene  
blir meget bra, forteller Langeland som har fått omfattende 
opp læring i den nye dreiebenkens funksjoner og tekniske 
 viderverdigheter. 

- Et meget godt kjøp, konkluderer Langeland.  

Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere

En lang og kald vinter er på hell, og det begynner å 
se lysere ut. Den første kontrakten med Well 
Innovation,  som vi håpet å få i havn før jul, er nå på 
plass. Carrs melder også om en meget god start på 
året og ser for seg et høyt uttak fra oss i 2010. 

På støpt er det kontrakten med ThyssenKrupp som 
er bærebjelken, og det er en forutsetning for at vi 
skal kunne fortsette å levere at vi leverer i henhold til 
kundens  spesifi kasjoner. Jeg ble innkalt til møte 
med ThyssenKrupp i slutten av februar og de ville si 
opp kontrakten med oss. Da jeg kom ned og så hva 
vi hadde levert, forsto jeg straks hvorfor. Det var 
utenfor spesifi kasjonene vi skal levere etter. En god 
del av produktene kunne ikke brukes av kunde. 
Dette er meget alvorlig for oss, selv om vi klarte å 
overtale ThyssenKrupp til å gi oss en siste mulighet 
til å bevise  at vi kan klare å levere i henhold til 
 spesifi kasjonene. ThyssenKrupp har nesten 100 års 
erfaring med slitegods  og har mye å lære oss. De vil 
være her oppe hver 14. dag i en periode for å hjelpe 
oss inn på rett spor. SSA skal være best i verden på 
slitegods, men det krever at hver enkelt gjør jobben 
sin. Dette er en unik mulighet for oss, men det er 
opp til oss å gjøre noe ut av det. Slitegods er et av 
de få ferdig produktene som vi leverer.

Kvalitet og leveringspålitelighet er det som må ligge 
i bunn for å lykkes. Vi har i den forbindelse satt i 
gang en kompetansekartlegging for hele bedriften, 
for å se hvor vi må styrke oss. Dette er et omfattende  
arbeid og vil involvere alle ansatte.

Kostnadsnivået ved SSA er for høyt, og vi er nå inne 
i en prosess der vi ser på hvordan vi kan få det 
redusert  og bli en lønnsom bedrift selv når 
konjunkturene  ikke er på topp. Konklusjonene fra 
denne prosessen skal være ferdig til utgangen av 
første kvartal.

Tiden fremover blir krevende og det er meget viktig 
at alle tenker kvalitet og effektivitet i sine arbeids-
oppgaver. Vi må bli mer lojale til systemene som er 
etablert, slik at vi kan få ut maksimal effekt av dem. 
Når vi gjør dette blir vi en konkurransedyktig bedrift, 
som har fremtiden foran seg.

Maskineringsavdelingen er i ferd med å bli kjent med sin 

fl unka nye dreiebenk. Maskineringsarbeider Jan Langeland 

lar seg imponere over sin nye arbeidskompis.

 Ny 
dreiebenk!
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Svein Kåre Heng Warren Remedios

Det er en særdeles blid og fornøyd 
ansvars havende for P3, Svein Kåre Heng, 
som møter Stålverksnytt like innenfor 
døråpningen i den nye pusseriavdelingen.  
På gulvet står et titalls slitegodsdeler klare 
for utskiping. 

- Her går det unna. Vi har fått skikkelig  
sving på sakene her. Avdelingen har vært 
i drift siden nyttår. Vi er fremdeles  i en 
 innkjøringsfase, men så langt ser alt bra ut, 
forteller Svein Kåre. Her i P3 slipes,  pusses, 
males, tectylbehandles og dimensjons-
kontrolleres slitegodsdeler som mantler, 
konkaver og knuseplater til steinknusere. 
Disse delene leveres så til kunder som 
ThyssenKrupp og NorStone. 

Med på P3-laget er Warren Remedios, 
og det er planer om å få inn en tredje-
mann  etter hvert som innkjøringsfasen 
nærmer seg slutten. Warren, som opprin-
nelig er fra Fillippinene, har jobbet ved 
stålverket  siden 2007 og har oppgaver 
som  sliping  og stifting her i P3. De to 
 forteller at P3-lokalet er svært godt egnet 
for arbeidsoppgavene. 

- Det var bra planene om P3 ble realisert. 
Her har vi det fi nt, forteller Svein Kåre. 
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  P3 i full drift 
Stålverkets nye pusseriavdeling, P3, har hatt sin ilddåp, og er godt i gang med å 

fi npusse varer som skipes ut i den store verden. 
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Småbrukeren Jon Olav Sørskår, den avanserte hobbykokken Anelia Andreeva og lakse- 

fi skeren Jan Hersdal utgjør et sterkt team som stålverkets Planleggingsavdeling. 

- Vår jobb handler om å optimalisere 
ressurs bruken slik at stålverket fortsetter 
å være blant markedets mest leverings-
dyktige, forteller leder for planlegging, 
Jon Olav Sørskår. 

- Planleggingsavdelingen er binde leddet 
mellom salgsavdelingen og produksjonen.  
Når salgsavdelingen lander en ordre, 
setter vi opp en såkalt produktstruktur. 
Denne blir produksjonens framdriftsplan 
som styrer ressursbruken slik at kundene  
får produktene til rett tid, forteller Jon 
Olav. Store deler av dagene går med 
 andre steder enn inne i kontoravlukkene, 
de tre er også ofte ute i produksjonen 
for å holde seg oppdatert. Målinger av 
leverings dyktigheten foretas jevnlig, en 
gang i uka er normalen. 

- Dette er en veldig variert og spennende  
jobb. Vi er i kontakt med de fleste 
avdelinger ved verket, og må ha godt inn-
blikk i det meste som skjer rundt om på 
 anlegget. Og så har jeg to dyktige kollegaer  
som jeg lærer mye av.  Stålverket er en 
arbeids plass hvor man kan lære nye ting 
hele arbeidslivet, og nettopp det er noe av 
det som gjør dette til et godt sted å være, 
forteller Anelia, som er Planleggings-
avdelingens kalkyleansvarlig. Jon Olav 
har det overordnede ansvar for all plan-
legging og har et spesielt øye på støperiet,  
mens Jan Hersdal er planleggeren for 
smia. Sistnevnte har vært en del av Scana 
siden 1984, og begynte på Laboratoriet 
og var innom  Offshoreavdelingen før 
Planleggings avdelingen.  

- Vi skal være blant markedets mest 

leveringsdyktige
                             stålverk!

Jan Hersdal



Jon Olav Sørskår

Alder: 55 år
Sivilstatus: Gift, 2 barn

Ser på TV: Nyheter og idrett
Foretrekker av musikk: 70-talls. 
Særlig Pink Floyd. 
Gjør på fritiden: Trimmer litt, 
glad i å gå  på tur i fjellet. 
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- Vi er en avdeling som samarbeider godt. 
Og jeg trives meget godt med oppgavene, 
forteller Jan, som i tillegg til å planlegge 
for smia er i gang med å planlegge årets 
laksefiskesesong. 
- Det blir nok noen turer til både Årdals-
elva og Espedalselva i år også. Espedals-
elva er favoritten, og merkelig nok er det 
ikke så mange laksefiskere som vet hvor 
bra fisket kan være der, sier Jan, som på 
vinterstid også er en ivrig bridgespiller. 

Mens Jan spiller bridge og drømmer om å 
slå fiskerekorden på 9 kilo, bruker Anelia  
fritiden til matlaging. Nye oppskrifter  
prøves stadig, og hun går heller ikke av 
veien for å komponere egne oppskrifter. 

- Rettene jeg setter sammen kan få litt 
forskjellige karakterer hjemme, men 
stort sett blir det bra. Jeg er veldig glad 
i middelhavs inspirert mat med masse 
grønnsaker og gode oljer, smiler Anelia 

som også er opptatt av interiørdesign. 
Hun medgir med et smil at de hjemme 
av og til lar seg forbause over hvor 
mange ganger det går an å ominnrede og 
 ommøblere et rom. 

De siste månedene har vært av det travle 
slaget for Planleggingsavdelingen. Det 
kommer stadig inn forespørsler, men de 
skulle gjerne sett flere ordre, forteller 
 Sørskår, som driver heimegarden på 
Sørskår,  tre mil fra Jørpeland. 
- Jeg sysler med frukttrær som moreller 
og plommer, men det er ikke noe å basere 
inntekten på. Det viktige for meg er å holde 
småbruket i drift og i fi n stand. Det krever 
planlegging det også, smiler Jon Olav. 

Svein Kåre Heng

Anelia Andreeva



- En ting er sikkert: Det er slutt på de 
dagene der vi kunne sitte på kontorene og 
se ordrene strømme inn av seg selv. Likevel  
er det ting som tyder på at markedet er i 
svak bedring, forteller Tor Anders. 
- Enkelte store kunder melder om 
oppsving.  Noe har allerede forplantet  
seg hit til Jørpeland.  Ordren til ELG 
Carrs i Storbritannia  er et eksempel. Der 
snakker  vi om 235 tonn smidde emner og 
stenger. En god ordre å få i havn. Men 
den produksjonen  varer selvsagt ikke 
evig. Det er helt nødvendig at vi må ut 
i markedet  og hente mer jobb med hjem, 
slår Tor Anders fast. 

Blant signalene som tyder på et marked 
i positiv endring, er at prisene på stål har 
økt siden nyttår.
- Økte priser er tegn på økt etterspørsel.  
En del av våre kunder har solgt ned 
 lageret og trenger derfor nytt. Samtidig 
er det enormt viktig å lete i markeder 
der vi tror det er potensial. Vi må være 
nysgjerrige  og våge å tenke langsiktig, 
forklarer Tor Anders. 

En av de langsiktige satsningene til 
stålverket skjer i India. 
- India er et gigantisk marked, og et 
 krevende marked. Med godt over en 
milliard  mennesker, har India et enormt 
energibehov. Vannkraftutbygging står 
høyt på agendaen, og til det trengs 
høykvalitets rustfritt stål og kompliserte  
løsninger. Og det feltet er vi gode 

på, sier Tor Anders. Så langt er Scana 
Steel Stavanger involvert i et NORAD-
finansiert  forprosjekt sammen med Scana 
Bjørneborg og den Norske Ambassade 
i India, og målet er å finne fem gode 
 indiske samarbeidspartnere. 
-  I India er det helt nødvendig å knytte 
til seg gode kontaktpersoner som kjenner 
både det indiske markedet og det  indiske 
byråkratiet. Vi forventer oss ingen 
 resultater fra arbeidet i India før tidligst 
i august, sier Tor Anders. 
-Jeg nevnte et spennende prosjekt til Iran 
før vi gikk på juleferie. Dette prosjektet 
har dratt litt ut i tid, men lever i beste 
 velgående. Alt tyder på positive nyheter 
fra denne fronten allerede nå i mars!

Avtalen som ble inngått med Thyssen- 
Krupp  har også krevd merarbeid fra 
salgs avdelingen. 
- Avtalen som er inngått med Thyssen-
Krupp har krevd merarbeid fra salgs-
avdelingen og resten av administrasjonen.  
Dette skyldes at vi ikke har levert i 
henhold  til spesifikasjonen. Test mantelen 
sprakk og holdt mye kortere enn 
konkurrentene  sine. Noen mantler var så 
dårlig maskinert  at de ikke kunne brukes 
av kunden. ThyssenKrupp avbestilte alle 
ordrene, men vi klarte å få det omgjort. 
De vil nå følge oss nøye opp hver 14. dag. 
ThyssenKrupp har nesten 100 års erfaring  
med slitegods og vi har mye å lære av 
dem. Vi skal ut på verdensmarkedet som 
original leverandør, da nytter det ikke å 

slurve med kvaliteten.  sier Tor Anders. 
- I og for seg er alle som jobber ved 
stålverket, selgere. Vi er ikke bedre enn 
de produktene vi lager, og derfor må alle 
ta ansvar for at produktene våre er av høy 
kvalitet, mener Tor Anders. 

En avdeling som virkelig har gjort 
det godt denne vinteren, er Vegskjær. 
Selvfølgelig. 
- Med all snøen i vinter har Vegskjær hatt 
en fantastisk sesong. Folkene i Vegskjær 
fortjener all mulig honnør for innsatsen 
de har lagt ned. De har  levert høy kvalitet 
til avtalt tid, og har gitt stålverket  et løft. 
Markedene i både Norge og Finland  har vist 
stor etter spørsel etter   Vegskjær-produkter 
fra Jørpeland,  forteller Tor Anders. 

Blant markedene der det fremdeles er 
tøffe tider, er marinesektoren. 
- 2009 var et utfordrende år for marine, 
og det vil også 2010 bli. Vi har noen 
jobber  som går på vedlikehold for Rolls 
Royce, men det er lite på nybygg, sier Tor 
 Anders. At oljeselskapet ENIs utbygging 
av Goliat-plattformen gikk til Korea, og 
ikke til norske Aker, er også noe som vil 
merkes på stålverket. 
- Vi er en en meget viktig leverandør til 
Aker på støpegods, og det var uheldig 
for oss at Goliat forsvant ut av landet. Nå 
håper vi på Gudrun, sier Tor Anders om 
Statoils nye plattformsatsning. 

- Så ja, jeg har tro på bedre tider!

    Tor Anders tror på 

bedre 
        tider! 

Hele det siste året har vært sjelden hektisk for stålverkets Salgsavdeling. Salgssjef 

Tor Anders Skjæveland mener det er fl ere grunner til å se optimistisk på framtiden, 

men det kreves knallhard salgsjobbing også i 2010.  
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Tor Anders Skjæveland
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1. Hva er det beste med snøen denne vinteren?
2. Hva er ditt favoritturmål med ski på beina?
3. Hva gleder du deg mest til med våren?

- Jeg har latt meg imponere av Scana Steel Stavanger, 
 forteller Antonio, fritt oversatt fra engelsk med klingende  
italiensk aksent. Da Stålverksnytt hilser på den gjestende  
italieneren, er han midt inne i sitt to måneder lange 
 opphold på Jørpeland. Han er her for å få med seg 
sentrale  deler av produksjonsprosessen slik at han kan 
fortelle Saipem at Scana-produkter holder mål. 
- Det er en del ventetid. Det kan gå en del tid mellom 
hver gang jeg må være til stede for å gjøre min jobb, men 
det går greit. Har jo Internett, smiler Antonio. 

Antonio, som er geolog av utdannelse, forteller at han har 
møtt mange hyggelige folk her på stålverket. To måneder 
i et fremmed land er ikke så mye for en som liker  å reise, 
spesielt siden han en gang var hele ni måneder i Tyskland  
for å gjøre en tilsvarende jobb. 
- Ni måneder var lang tid. Og jeg skal ikke nekte for at det 
skal bli godt å komme hjem til Italia igjen. Jeg  kommer 
fra en liten by helt sør i Italia som heter Taranto. Der har 
vi 18-19 grader på vinteren, og da var det en ganske kald 
fornøyelse å oppleve januar-Norge med minus 20 og 
enda kaldere, humrer Antonio før han vender tilbake til 
PC-skjermen og Internett. 

 Viva
Italia!

Kjetil B. Fossmark, 
salgssjef, Slitegods

1. Har jo fått meg litt trim med
 all måkingen!
2. Har hytte i Kvinesdal, og  
 der er det herlig med en   
 skitur i skogen.  
3. Jeg gleder meg til det blir
 varmere i været. Skal bli
 kjekt med litt hagearbeid. 

Warren Remedios, 
medarbeider, P3

1. Fine dager på snowboard. 
2. Ålsheia i Sirdal. 
3. Vår er hagetid. Gleder meg 
 til det blir grønt igjen!

Jan Langeland, 
maskinarbeider, Maskinering

1. Å leke i snøen med hundene.
 Har to fi ne schäfere. 
2. Har egentlig ikke noe 
 favorittmål, men det er fi nt
 bare å være ute i terrenget. 
3. Å legge ut på tur i fjellet. 

Dennis Holthe, 
maskinarbeider, Maskinering

1. Å lage engler i snøen. 
2. Var i Lyngsheia og over-  
 nattet i lavvo. Der var det 
 fi nt. Og minus 20 grader!
3. Fiske med fl ue.  

Stålverket har hatt en vaskeekte italiener på besøk de 

siste ukene. Antonio Vanzelli er her for å følge produk-

sjonsprosessen på produkter bestilt av Saipem. 

Antonio Vanzelli
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Smelteverket, kl. 11.15, tirsdag 16. februar
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Svein Helge Sørbø

Alder: 42 år
Sivilstatus: Gift, to barn

Ser på TV: Idrett. Det var kjekt med OL!
Foretrekker av musikk: Michael Jackson
Gjør på fritiden: Jakt og fi ske. Og følge 
ungene på aktiviteter. 

    Tradisjonsrik hytteforening med 

store planer 
     for framtiden
De gleder seg til våren kommer og til å dra avgårde til ferieleilighetene i Lyngdal og til hyttene i Bogsund, styre - 

  represen tantene Svein Helge Sørbø, Alfhild Bokn og Erik F. Asbjørnsen i Hytteforeningen Scana Steel Stavanger. Minst 

like mye ser de fram til å starte byggingen av nye hytter. 

- Hyttene som står i Bogsund har sett bedre  
dager. Nå er vi i gang med å planlegge 
nye og moderne ferieboliger her. Planen 
er å rive en eller to av de gamle hyttene 
og så oppføre en eller to nye hytter. Siden 
kan det komme enda fl ere, forteller leder 
i Hytteforeningen, Svein Helge Sørbø. At 
hyttene i Bogsund er en smule utdatert, er 
de enige om, de tre representantene som 
Stålverksnytt har gleden av å ta en prat 
med om Hytte foreningens tilbud til sine 
medlemmer. Spartanske toalett forhold, 
enkle vinduer og fi nt lite isolasjon  i vegger  
og tak, gjør at det er på tide å tenke nytt 
i Bogsund. 

- Bogsund, som ligger i Erfjord, er en 
perle. Hytteforeningen er heldig som eier 
tomtene her. Og nå som vi har midler til å 
bygge nytt, er det på tide å få opp bedre 
hytter, smiler Svein Helge. 

Midlene han snakker om kommer fra 
salget  av Hytteforeningens  tidligere  anlegg 
i Lyngdal. En god slump av fortjenesten  
på dette salget gikk til kjøp av de tre 
leilighetene  og båtplassene foreningen  
eier i Skomrak, også det i Lyngdal.  
- Leilighetene i Skomrak er populære 
blant medlemmene. Ikke rart, for der er 
det kjempefi nt, forteller kasserer Alfhild 
Bokn. De tre får sommer og sol i blikket 
når de forteller om tilværelsen i Skomrak, 
med båtliv, krabbelysing, fi ske og mer. 
Kort sagt, det gode ferieliv. 
- I Skomrak er leilighetene veldig bra. 
Båtene og båtplassene er et stort pluss. 
Og er det kort vei til Kristiansand. Jeg 
vet fl ere pleier å benytte anledningen til 
å dra på dagstur med danskeferja. Mange 
tar også turen til Dyreparken når de 
først er der sør. Ellers så kan jeg anbefale 
Sørlandsbadet som ligger i Lyngdal. 

Der er det alltid godt og varmt i vannet, 
smiler Alfhild. 

Hytteforeningen har en solid medlems-
masse som alle har tilgang på hyttene i 
Bogsund og leilighetene i Skomrak. For den 
symbolske årsavgift av 250 kroner kan alle 
som er ansatt ved stålverket bli medlem, 
forteller sekretær Erik Falkeid Asbjørnsen. 
- Ferieboligene er ment som et velferds-
tilbud til alle våre medlemmer. For å få 
låne en av ferieboligene må man sette 
opp ønsker om når man ønsker å ta turen. 
På populære tidspunkt som vinterferie, 
påskeferie og fellesferie er det som  regel 
stor pågang, så da avholder vi lodd-
trekning. De som for eksempel fi kk påsken 
i fjor, kan ikke ha påsken også i år. Det er 
viktig at alle får bruke ferieboligene, sier 
Erik videre. 
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Bogsund

Hytteforeningen Scana Steel Stavanger 
har lange røtter i stålverkshistorien.  
 Opprinnelig var det en forening 
for funksjonærer  og en forening for 
 arbeiderne. Funksjonærforeningen hadde 
sitt anlegg i Lyngdal og arbeiderforeningen  
i Bogsund.  De to foreningene slo seg 
sammen  tidlig på 1970-tallet, og har siden 
den gang spilt en viktig rolle ikke bare for 
Hytteforeningens medlemmer, men også 
for bedriften. 

- En ting er at hyttene gir ansatte ved 
stålverket anledning til rekreasjon og 
 avslapning i fi ne omgivelser. En annen 
ting er at stålverket faktisk kan bruke 
 hyttene i rekrutteringsøyemed. At en 
bedrift kan lokke med hytter, er noe som 
tiltrekker potensielle gode jobbsøkere, 
mener Svein Helge. 

Leder: Svein Helge Sørbø  
Nestleder: Per Torger Fjelde 
Sekretær: Erik F. Asbjørnsen
Kasserer: Alfhild Bokn
1. styremedlem: Ståle Helgesen 
2. styremedlem: Eivind Fosså
3. styremedlem: Gunnar Naustvik
1. varamedlem: Stig Olav Melberg 
2. varamedlem: Roger Bøe 
Revisorer: Joar Ramsfjell og Karl Stokka 
Vararevisor: Ansten Bjørheim

Hytteforeningens styre:

Fra venstre: Svein Helge Sørbø, Alfhild Bokn og Erik F. Asbjørnsen

Bogsund

Skomrak



En 45 tonn  tung dreiebenk ankom Scana Steel i 
 Søderfors mandag 22. februar. Dreiebenken er en del av 
en samlet investering på 14 millioner kroner som  skal 
styrke Scana Steel Søderfors i en urolig tid. 

- Vi må se framover. Det kan være anstrengende å 
 investere i en tid der pengene ikke flyter. Vi håper at 
dette blir et løft for oss, og sikrer vår virksomhet, side 
VD Per Jarbelius. 

Dreiebenken gjør det mulig for Scana Steel Søderfors 
å få fram stålprodukter som kan være hele 180 meter 
lange og 1,5 meter i diameter, forteller Jarbelius som 
nevner akslinger til kraftstasjoner som eksempler på 
produkter dreiebenken kan trylle frem. 

M/S «HELGA» er det andre av tre fartøyer som  bygges 
ved Ching Fu Shipbuilding i Taiwan til den islandske 
sluttkunden Ingimundur hf. Fartøyet er levert med 
Scana Volda propell med diameter 2650 mm og Scana 
Volda ACG 525 reduksjonsgear. 

Båtservice Mandal AS overleverte hjelpefartøyet M/S 
LINDESNES til Kystverket Rederi, Ålesund den 9. 
desember 2009. Fartøyet er levert med styremaskin er 
fra Scana Mar-El .

Tung satsing i Søderfors

Hekktråler med deler 
levert av Scana Volda AS

M/S LINDESNES



1960 var året da hullkortmaskiner 
kom til Jørpeland. Her er utdrag av 
det Stålverksnytt  skrev om denne lille 
teknologiske  revolusjonen  den gang: 

“Dette er et skritt videre i retning av at 
maskiner overtar mer og mer av  menneskers 
arbeid. Vi har i de siste årene hørt så mye om 
Automasjon. I dette tilfelle kan vi  snakke 
om Kontorautomasjon. Hullkortmaskinene 
skal overta en del av de mest trivielle og 
tidkrevende kontorrutinene. 

Den mann som har den største æren for 
 utviklingen for utviklingen av hullkort-
maskinene fram til de moderne anlegg 
de er i dag er Watson. Han er leder for 
 verdens største hullkortfi rma, International  
 Business Machines, som vanligvis forkortes 
til IBM. Det er dette fi rma som skal levere de 
maskinene  som kommer til Staalverket.”

“Staalverkets verksområde ble ved 
årsskiftet utvidet med ca. 25 mål ved 
kjøp av eiendommen Grøtnes. Området 
er beregnet  for fremtidige utvidelser, og 
før fyllingsarbeidet begynner, skal mat-
jorden skrelles av og elveleiet legges om. 
Fyllings arbeidet vil pågå i fl ere år. Det vil 
i løpet av 1960-61 bli gravet en kanal fra 
broen over Fiskeånå ovenfor Grøtnes gård 
og frem til sjøen. 

Et særdeles verdifullt instrument vil 
i løpet av året bli innkjøpt til Kjemisk 
 laboratorium. Instrumentet - et såkalt 
spektrometer - vil kunne bestemme ca. 15 
legeringselementer i løpet av to minutter.  
Det vil si at den kjemiske analyse kan være 
klar før smelteovnene tappes.” 

Å gjengi reisebrev fra stålverksansatte var 
vanlig i Stålverksnytt for 50 år siden. Her ut 
utdrag fra et reisebrev fra Køln. 

“Ikke noe tall er internasjonalt mer kjent 
enn 4711.  Det er også det eneste varemerke  
som bare består av ett tall. ”Eau de 
Cologne”,  det duftende vann fra Køln, har i 
dag sine arvtagere i fem verdensdeler. 

I laboratoriet fi kk vi lov til å stikke nesen 
ned i ca. 25 forskjellige fl asker, hver med sin 

egen duft. Det ble oss fortalt at 1 kg  rosenolje 
som importeres fra Bulgaria,  koster DM. 
36 000 (ca. 61 000 kr), og er en av de mest 
 konsentrerte ingrediensene i 4711. 

I avdelingen hvor fl askene  i alle mulige 
former fylles, korkes, etiketteres, forsegles 
og pakkes, har man et løpende bånd. Der 
sitter omtrent 50 jenter på begge sider av 
båndet, tilsynelatende smilende og vel 
fornøyde med sitt monotone yrke.” 

Hullkortrevolusjon

Stålverksnytt har lange tradisjoner. Her presenteres utdrag fra 1960. 

Nytt fra driften, 1960:

Reisebrev fra et parfymert 
besøk i Tyskland

Scana for 50 år siden
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Tidspunkt Aktivitet
 
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.
 20. april - Blåtur  på sykkel med Tor Anders. 

Mai   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.
 
Oktober Fotballturnering.  

 Ståltrimmen
Aktivitetsprogram for 2010

     Oppkjøring til Nordsjørittet
Mange er allerede godt i gang med å bygge kondisjon og oksygenopptak til Nordsjørittet. Tirsdag 20. april er alle 

stålverks syklister velkommen til kickoff-treningstur med fjorårets raskeste stålverkssyklist, Tor Anders Skjæveland. 

- Mitt håp er at flest mulig blir med på tur 20. april. Det er vel 
ikke så mange som har vært med på blåtur på sykkelsetet før, og 
tanken er at det skal være en kjekk og sosial tur som motiverer 
til å trene litt ekstra før Nordsjørittet går av stabelen 1 juni. Det 
vanker også en overraskelse for de som blir med på blåturen, 
lover Tor Anders med et lurt smil. 

Tor Anders fikk beste tid av samtlige 123 stålverkssyklister som 
deltok i Nordsjørittet 2009. Vintersnøen har forhindret han i å 
legge seg i hardtrening på landeveien så langt i år, men sykkel-
rullen  i kjelleren hjemme på Bogafjell har vært flittig  brukt.  
- Det har blitt meg fortalt at enkelte  virkelig har lagt seg i selen 
for å slå meg i årets Nordsjøritt. En slik holdning liker jeg. Men 
jeg skal gi dem god kamp, smiler Tor Anders. 

- Nå håper jeg at folk kommer seg ut på veien når forholdene  tillater 
det. Det er fantastisk å se hvor godt vi viser igjen i  sykkelantrekket 
vårt. Utstyret er det ingenting å si på, sier Tor Anders. 

Stålverket har fått 100 startplasser til Nordsjørittet 2010. HMS-
sjef ved stålverket, Morten Næss, kan fortelle at plassene 
begynner  å fylles opp. 
- Det er kjekt å se at sykkelinteressen ikke bare var et blaff. Det 
er som regel bra oppmøte på de fire ukentlige spinningtimene 
vi har i det nye treningsrommet, men det er fremdeles plass til 
enda flere i disse morgentimene, oppfordrer Morten, som selv 
skal delta i Nordsjørittet også i år. 
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Skadestatistikk
 - og sykefravær

Sykefravær pr år

Skadekalender 2010

Skader totalt
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 Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland

 Personalnytt

Sluttet i perioden desember 2009 – februar 2010 

Remi Andre Eie

Gry Austigard Fjelde

Finn Wersland  (tilbake hos MTC)

Harald Sporaland

Stian Brekke

Trond Rune Tjentland

Ernst Henrik Johansen

 

 Vi ønsker lykke til videre!

Begynt i perioden desember 2009 – februar 2010

Oliver Eckeberg Prosjektingeniør

Helge Skjellevik Salgssjef Smidd & HIP

Jubilanter 

60 år: 

Helge Andersen 28.02.10

50 år:

Asbjørn Vervik 15.02.10

Jan Hersdal 26.02.10

40 år:

Rolf Conny Jernberg 12.01.10

30 år:

Thor Øyvind Waszink 02.02.10

Vi gratulerer med dagen!
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