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- Markedssituasjonen er i ferd med å 
snu seg til det bedre for stålverket, sier 
Tor Anders, og utdyper:
- Vi merker mindre press på pris, men 
mer press på leveringsdato. Det tyder på 
et marked med økt behov for høykvalitets 
stål, noe vi nå skal høste godene av, slår 
Tor Anders fast. 

Det er den gode og hektiske stemningen 
som hersker både inne på salgssjefens 
kontor og ute i produksjonen september-
dagene 2010 ved stålverket. Det jobbes 
både tre og fire skift i enkelte avdelinger, 

I de to forrige Stålverksnytt har salgs- 

sjef Tor Anders Skjæveland   uttrykt 

klokkertro  på at oppturen kommer. 

- Nå er oppturen her, men ingen kan hvile 

på  laurbærene. Nå skal vi vise verden 

hvor fl inke vi er, sier Tor Anders. 

Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere

Vi er nå i FULL GANG igjen, det et voldsomt trykk for å klare leveransetid og 
opprettholde kvalitet. Det er knappe tidsfrister på alt og vi må planlegge 
alle jobber godt. Vi har måttet leie inn en del personell og det er viktig at vi 
tar vare på dem slik at de fi nner seg til rette. Produkter med ”Blått Lys” er 
dagligdagse, og det er meget krevende for både ledere og operatører.

For at vi skal klare dette er KOMMUNIKASJON mellom avdelingene 
viktigere enn noensinne. Vi må gjøre våre arbeidsoppgaver enda bedre og 
mer effektivt, og det er meget viktig at det gis tilbakemelding fra neste ledd 
i produksjonslinjen for at vi skal kunne gjøre nødvendige tiltak for å forbedre  
oss. Det er også meget viktig at vedtatte tiltak gjennomføres, og at alle er 
lojale til de beslutninger som tas.

Jeg ser den utfordringen det er for mange å gå over på 3 og 4 skift, men det 
er ingen vei utenom. Det er også en utfordring for noen å tilpasse seg i den 
nye organisasjonen, men det er heller ikke her noen vei utenom det.

Markedet har på enkelte områder løsnet. Kvaliteten på slitegodset til 
ThyssenKrupp er nå blitt bra, og de er begynt å bestille produkter igjen. Det 
er her blitt gjort en meget god jobb fra metode og salg for å komme i mål 
med dette.  Aker Pusnes skal bestille fl ere kjettinghjul av oss under for ut-
setning av at vi klarer minimum 4 pr. uke. Well Innovation kommer med en 
ny bestilling i løpet av måneden. LKAB skal komme med en stor ordre på 
slitestål. Vegskjær-ordrene kommer inn jevnt og trutt. 

Lederopplæring for arbeidslederne pågår, og må gjennomføres selv om ar-
beidspresset er stort. Det samme gjelder kompetansekartleggingen. Dette 
er viktige deler i den videre utvikling av bedriften.

Selv om ordrereserven enda er for liten, er jeg overbevist om at vi vil gå inn 
i vårt 100. år i høyt tempo. Vi må også snu resultatet, og her er vi avhengig 
av hver enkelt ansatt. Med gode resultater kan vi fortsette på forbedrings-
prosessen av utstyr og bygninger. Når vi har fått gått oss til i den nye 
organi sasjonen og med de nye skiftordningene, er jeg sikker på at alle vil få 
en meningsfull og kjekk arbeidsplass på Scana. Det tar bare litt tid å justere 
seg inn.

Scana-rittet er vel overstått, og det var mange deltakere i Scana sin 
fl otte sykkeldrakt, noe som er kjekt å se. Innsatsen var meget god. 

Den gamle Hammeren i Smia er kommunen interessert i å plassere i den 
lenge etterlengtede rundkjøringen ved kommunehuset. Dersom 
 Vegvesenet ikke fi nner plass der, vil den plasseres sentralt i Jørpeland 
 sentrum. Jeg tror dette er et viktig symbol og påminnelse om at 
Stålverket  har vært meget viktig for Strand Kommune gjennom 100 år og 
vil også være det i fremtiden.

Scana er en attraktiv arbeidsplass med dyktige og ansvarsbevisste ansatte. 
Dette ser vi blant annet ved at vi har fått redusert sykefraværet betraktelig, 
og det er rundt 4,0% som er målsetningen vår. Det er vikitg å holde dette 
nivået, da det gir store besparelser for bedriften og viser at ting fungerer.

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs og med stor innsats fra alle 
skal vi klare å løfte oss igjen. Vi skal være blant de ledende spesial-
stålverk i verden.

Lykke til.
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Tor  Anders Skjæveland



og ordrelistene er bra fulle. Hvert fall på 
kort sikt. 
- Vi har hele tiden forsøkt å tenke lang-
siktig, og samtidig ha fokus på å ha nok å 
gjøre på kort sikt. Nå har vi ordrer nok til 
å holde høyt trykk i produksjonen, mye 
takket være salgs arbeidet vi la ned før 
sommeren og enda  tidligere.  Ledehjulene 
vi lager til Aker Pusnes  sørger for høy 
 aktivitet, og Aker kommer med flere ordre.
I tillegg er vi også i gang med  produksjon 
av såkalt ”nedihullsutstyr” for Well 
Innovation.  Til sistnevnte leverer vi 
 utstyr av betydelig  mer foredlet standard 
enn vanlig, og dette passer godt inn i vår 
3-årsplan, som blant annet sier at vi skal 
levere mer foredlede produkter enn før, 
forteller Tor Anders. 

Det er nesten en slags ”ketchup-effekt” 
som oppleves på stålverket for tiden. Tor 
Anders kan blant annet nevne at Carrs er 

inne med en god bestilling på  smigods, 
at LKAB vil bestille slitegods og at 
 ThyssenKrupp også rører på seg. 
- Vi høster også fordeler av at man har 
tenkt framover i produksjonen. 
 Omleggingen til varmlinje og kaldlinje 
gjør at produksjonen går smidigere. Det 
er også helt nødvendig, tidspresset er 
 såpass stort at vi verken har tid eller råd 
til å bruke to forsøk på å lage en bestilt 
vare. I den grad vi har en ”ketchup-
effekt” så stiller den store krav til hele 
organisa sjonen. Men jeg opplever et 
skikkelig pågangsmot og en virkelig fin 
stemning overalt på verket. Det er godt å 
ha det travelt - vi har ikke lov å klage over 
travle  dager. Bare smile, ler Tor Anders.  

Salgsavdelingen har ingen planer 
om å hvile på laurbærene i tiden som 
 kommer. Det er fortsatt nødvendig  med 
både kortsiktige og langsiktige salgs-

framstøt verden over for å erklære 
 stabile framtidsutsikter. Et eksempel 
på god oppskrift, henter Tor Anders fra 
 Vegskjær-avdelingen. 
- I Vegskjær har de lenge hatt god 
 ordreinngang og bra tempo i produk-
sjonen. Men også der sikter vi oss inn 
på nye markeder. Både alpelandene og 
 Canada er markeder med stort potensial 
for våre Vegskjær-produkter. Jeg mener 
det er slik vi bør tenke - der de trenger 
våre produkter skal vi være til stede. Vi er 
fremdeles med i kappløpet om flere store 
oppdrag, hvor avgjørelsen og eventuelle  
bestillinger har blitt skjøvet på i lang 
tid. Derfor må vi være rustet og klar til 
morgendagen. Nå håper jeg at de neste 
seks månedene blir så gode at vi kan 
ønske stabiliteten et høyt ”Velkommen  
tilbake!”, sier Tor Anders. 
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     - Det er nå vi skal 

levere varene!
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Arbeidsoppgavene står i kø, og blir tatt hånd om på beste måte i stålverkets varmlinje. I Formeriet måtte det iverksettes 4-skiftsordning  

utover august og september for å klare leveringsdatoene for storbestillingene på ledehjul. 

Det er en sunn og god travelhet som  hersker 
under taket i Formeriet da Stålverks nytt 
blir vist veien inn en stor port. Fredrik 
Stark, sjef på varmlinjen, peker og forteller 
som den beste turistguide. 

- Det er i første rekke ordrene på lede-
hjul til Aker Pusnes i Arendal som gjør 
at vi må holde aktiviteten i gang hele 
uken. Det er faktisk bare 12 timer natt til 
søndag det er stopp i produksjonen, sier 
Stark, og stopper ved noen velvoksne for-
mer som er i ferd med å fylles med den 
fineste olivinsand. Moktar Osoble styrer 
sandfyllingen. Når han er fornøyd med 
sandmengden i en form, venter den neste 
formen.  Og så videre. 
- Det er i hovedsak sammensetning og 
 utslagning av gods som krever 4-skifts-

ordningen. Resten av arbeidet her i 
Formeriet utføres for det meste på dagtid. 
Til sammen jobber nå 32 mennesker i 
denne avdelingen, hvorav noen er inn-
leid ekstra for å holde tempoet høyt nok, 
smiler Stark. 

Blant de Stålverksnytt treffer på sin vei 
gjennom Formeriet, er driftsleder John 
Arvid Sørbø. Han nikker bekreftende til 
påstanden om at det er hektiske dager.
- Utvilsomt. Men det var på tide det ble 
travelt igjen. Nå setter vi alle kluter til for å 
levere gode varer til riktig tid, sier Sørbø.

Systematisering av oppgaveløsning i 
en varmlinje og en kaldlinje, er en del av 
 effektiviseringsarbeidet ved stålverket 
de siste årene. Kort fortalt består varm-

linje av alle de ”varme” avdelingene, 
det vil si Smelteverket, Formeriet og 
Smia.  Kaldlinjen består av alle de andre 
avdelingene.  Stark mener dagens arbeids-
rutiner fungerer.
- Vi opplever at det nå går raskere fra en 
ordre settes i produksjon til produktet 
kan skipes ut. Med så korte leverings-
frister som er i dagens marked, er det helt 
 nødvendig at vi fi kser oppgavene i et høyt 
tempo - uten at det går ut over kvaliteten, 
selvsagt. Ordren fra Aker Pusnes gir oss 
et godt produksjonsvolum, og derfra vil 
det komme nye bestillinger som følge 
av den gode innsatsen vi legger ned nå. 
Produksjon  av ledehjul er noe vi kan, det 
er et produkt stålverket har jobbet med i 
”alle” år, forteller Stark.

    Hett
 i varmlinjen

Fredrik Stark
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Moktar Osoble Johannes Laugaland

Sigve Breivik



Stark kommer fra et lite sted utenfor 
Stockholm, og innrømmer med et smil 
at mange kjenner stålverkets fortid som 
 ledende ledehjuls-produsent bedre enn 
ham selv. Stillingen som sjef ved varmlinje 
er ganske fersk for svensken:
- Jeg har bare vært her ved Scana Steel 
Stavanger siden april. Før denne jobben  
var jeg to år ved Scana MTC. Jeg har 
 utdannelse som sivilingeniør i prosess-
metallurgi fra Kungliga Tekniska 
 högskolan i Stockholm, og reiste direkte 
fra skolen til MTC. Jeg har i løpet av denne 
relativt korte tiden lært mye om stålverket 
her på Jørpeland, og trives fantastisk godt 
med jobben og  oppgavene. Særlig er det 
kjekt å se hvordan vi nå takler overgangen  
til stor ordreinngang. Det er mange 
 positive mennesker ute i produksjonen, 
og det virker som om alle er villige til å yte 
mer enn det lille ekstra for at vi skal være 
med på oppturen, forteller Stark.

Som sjef for varmlinjen, ligger selvsagt 
Starks oppgaver mer i ledelse, organi-

sering, lagbygging og kommunika sjon 
enn i direkte produksjon. Forbedret 
kommunika sjon  er et av resultatene  etter 
omleggingen til en samlet varmlinje, 
mener  Stark.
- Nå har vi god kontroll med hva som 
kommer  inn av oppgaver, og hvor 
 eventuelle fl askehalser kan oppstå. 
 Sammen med driftslederne i avdeling-
ene har vi nå en fi n informasjonsfl yt og 
kontroll  på produksjons tempoet, sier 
Stark, som også henter inspirasjon fra 
sine erfaringer  på ishockeybanen når det 
kommer  til  lagbygging.
- He, he. Ja, som svensker fl est er jeg 
opptatt  av ishockey. Jeg spilte selv i mange 
år, for det meste som forward - eller løper, 
som dere vel sier her i Norge. Jeg skal få 
med meg et par Stavanger Oilers-kamper 
utover høsten, og det blir nok en del TV-
kamper. Jeg er Djurgården-fan, og prøver 
å se så mange av deres kamper som mulig, 
sier Stark.

Formeriet6
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Ledehjul til Aker Pusnes



Fredrik Stark

Stilling på verket: Sjef, varmlinje
Alder: 27 år
Sivilstatus: Samboer
Fra Jarna utenfor Stockholm, bosatt i Stavanger

Hvilken musikk liker du best?

- Hardrock!

Hva ser du helst på TV?

- Sport, helst ishockey.  Og Family Guy og Simpsons. 
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Christian Knapp
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Marit Norheim

Jan Terje Jøssang

Bjørn Magne Fjelde



”Motoren fortsetter sin seiersgang over hele 
verden. På vannet og under vannet, i luften 
og på jorden. Det er sjelden at man ser en 
hest nu om dagen. Hestens glanstid er forbi 
efter den i årtusener har vært menneskers 
viktigste trekk-kraft og befordringsmiddel. 

Motoren har ikke bare skaffet gleder, 
men også ulemper og delvis også ulykker. 
Storbyene har allerede i lengere tid måttet 
kjempe en iherdig kamp for å holde inn- 
og utkjørselsveiene åpne. Den motoriserte 
trafi kken øker fra år til år. Men verst er det 
med parkeringsplassen. Det er fremdeles et 
uløst problem, til og med i mindre byer. 

Dette problem er nu også kommet til oss. 
I begynnelsen av 30-årene fantes det på 
Jørpeland 3 biler. (…) Utenom ca 400 sykler, 
prydes innkjørselen til verksområdet i dag 
med ca. 25 biler av Jørpelands ca. 100 og ca. 
50 motorsykler og mopeder. 

Verkets ledelse kan være glad for at 
ingen foreløpig har anskaffet seg  helikopter 
og at det ikke trenges parkerings plass for 
luftkjøretøyer. ”

Vi kjørte langs fl otte Costa Brava, Spanias  
Riviera; her var velstand og fl otte luksus-
hoteller, kritthvite badestrender, og 
Middel havet hadde nesten den samme 
temperatur som luften på land. Sanden var 
så varm at en nesten måtte ha sko for å gå 
ut til  vannet. 

Vi kjørte ut til havet 10-15 meter fra sjø-
kanten ved Aiqua Blava og parkerte der. 
Ikke før vi var kommet ut i vannet, før 
vi så en spanjol med vidbremmet hatt og 
store mustasjer stå på stranden og fekte 
vilt med armene og brøle på ”cabaleros” 
og vinke oss mot land. Jeg ga ikke så mye 
akt på det først, og tok noen ekstra svøm-
metak, for jeg regnet med at det bare gjaldt 
parkerings avgift. Men så ga han seg til å 
peke på bilen og ned i sanden og fi kk oss 
til å forstå at bilen sto i kvikksand - den 
var begynt å synke. Nå fi kk vi fart på oss 

og ved hjelp av 25-30 spanjoler, som alle 
 gestikulerte vilt, fi kk vi den omsider på 
fast grunn. Det var en nifs opplevelse, og 
da vi glade kjørte  videre sto fremdeles 
spanjolene og rystet på hodene av de gale 
 ”Noruegos” som de sa. 

Vi passerer klosteret ”Mont Serrat” som 
er den eldste skole i Europa for religiøs 
musikk. Vi kommer til Valencia og ser det 
underjordiske blomstertorg, den berømte 
katedral og kvinner som vasker tøy under 
vannkranene på fortauskanten og henger 
tøyet til tørk på vinduskarmene. 

I denne byen spurte jeg en trafi kk-
politimann efter veien. Han ble i den grad 
 interessert i bilen vår at han fullstendig 
glemte å dirigere trafi kken. Da vi skulle 
videre var gatene omkring oss nesten 
tettpakket av ventende kjøretøyer.”

Den nye tid

En reise til Spania 

Stålverksnytt har lange tradisjoner. Her presenteres utdrag fra høstnummeret 1960. 

Scana for 50 år siden

I høstnummeret av Stålverksnytt 1960 hadde redaktør Trygve Müller et aldri så lite 

hjertesukk over parkeringsproblemer på verket:

Leif Bjørheim hadde tilbrakt sommerferien i Spania, og kunne glede alle lesere av 

høstnummeret med et fyldig reisebrev. Her er et utdrag fra historien om den noget 

 dramatiske bilferien:
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       Scana-syklister på  

Italia-tur
Sykkelløpet Gunn-Rita Marathon var hovedmålet for Scana-syklistene som dro 

til Italia i sommer. Men det ble også satt av rikelig med tid til godbiter både i 

glasset og på tallerkenen.

- Inkludert følge var vi 11 Scana-
syklister  som syklet Gunn-Rita  Marathon, 
 forteller personalsjef ved stålverket, 
Agnas  Eystberg. 
- Dette sykkelrittet er ganske annerledes 
enn for eksempel Nordsjørittet. Det er et 
rent terrengritt og store deler av løypa går 
inne i skogen. Jeg syntes det var merkbart 
hardere enn Nordsjørittet, 1380 høyde-
meter på 54 kilometer terreng er ikke bare-
bare. Temperaturen var hvert fall betydelig 
høyere, smiler Agnas, før hun legger til:
- Men vi kom da til slutt i mål. Alle  sammen!

Løypa for Gunn-Rita Marathon holder 
høy standard, og er en del av EM-løypa i 
terrengmaratonsykling og neste års VM. 
Rittet starter i sentrum av Montebelluna, 
som er en by på 32000 mennesker like i 
nærheten av Treviso i Veneto-regionen. 

Dette er et meget naturskjønt område 
med masse kultur, samt god mat og 
drikke,  i følge de mange fra stålverket 
som dro dit på kombinert trenings- og 
ferietur.
- Treviso og Montebelluna kan så  absolutt 
anbefales som feriemål, også for de som 
vil gjøre andre ting enn å sykle. Her er 
både maten og vinen av beste merke. 
 Området er kjent for produksjon av 
Prosecco-vin, og det var blant annet en 
egen Prosecco-rute som en kunne sykle 
- den var milevis lang og gikk igjennom vin-
produsentene sine marker, forteller  Agnas.
- Vi fikk besøk av Gunn-Rita når vi var 
der nede, og det er lett å forstå hvorfor 
hun trives så godt der nede. En fantastisk  
plass, smiler Agnas. 



Værmeldingene lovet regn, men 

Scanarittet ble likefullt en suksess. 

Stemningen var super, både i løypa og 

i målområdet. 

Om lag 300 syklister stilte til start i årets 
Scanaritt. Regnbøyer gjorde asfalten 
sleip, syklistene våte og publikum kalde, 
men etter målgang var det stort sett bare 
smil å se.  
- Det var 400 påmeldte, men 100 valgte  
å holde seg hjemme. Det var nok en 
del som ble skremt av værmeldingene. 
Men nå kan de angre, humrer Morten 
Næss, stålverkssyklist og HMS-sjef 
ved  stålverket.  

For det var liten og ingen tvil om at de 
aller fleste syklistene koste seg i årets 
siste turritt. Etter målgang ble både kake 
og kaffi servert etter hvert som syklistene 
var ferdige med de om lag 55 kilometerne 
over haug og hammar langs Rv 13.
- Dette var det andre Scanarittet i 
historien,  og vi må kunne si at rittet har 
kommet for å bli. Det  er allerede godt 
kjent i sykkelmiljøet at syklistene blir 
 ekstra godt tatt vare på her på Jørpeland, 
og mange signaliserer at de stiller til start 
neste år også, forteller Morten. 

Stor stas
med Scanarittet!  
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Jarleif Sørskår punkterte 
på Nag og gikk til mål. 



Leif Roar Larsen. 
Denne har jeg lyst på!! 

Moktar Osoble,
Kjerne- og formemaker

1. Siden 1988. 
2. Det gikk jo på et vis, men 
 savnet jobben. 
3. Å ha en jobb å gå til hver dag. 
 God trygghet å ha. 

1. Hvor lenge har du jobbet ved stålverket?
2. Hvordan opplevde du tiden med permitteringer?
3. Hva er det beste med at det igjen er full aktivitet?

Vetle Bloch Ihlen, 
Sveiser, vedlikehold

1. I fi re år.
2. Det var skikkelig ringt. Ikke gøy 
 i det hele tatt. 
3. Det er en god trygghet. Jeg, som 
 så mange andre, har nok av lån. 

Peter Lidegran, 
Kvalitetssjef

1. I tre år. 
2. Den tiden var trist. Det var tungt 
 for de fl este med usikkerheten. 
3. At framtiden nå ligger i våre hender.  
 Vi kommer til å få bruk for all 
 kompetanse vi har på verket. 

Jan Terje Jøssang, 
Kjerne- og formemaker

1. I 29 år. 
2. Det er mye bedre å være på jobb!   
 Alltid tungt å gå hjemme i slike tider. 
3. Det er godt å ha de vante rutinene,  
 og være i vanlig gjenge. 

”Jeg har heller aldri sett et så stort kake- 
og kaffi bord ved målgang på et sykkel ritt 
før, det var bare å proppe i seg de søteste 
saker. Fine deltaker premier også, vi fi kk 
både buff og  t-skjorte. Et sykkelritt jeg 
gjerne gjør en gang til.”

Sitat, syklist fra Hafrsfjord sykkelklubb. 

Marit Norheim, 
Kjerne- og formemaker

1. I 22 år. 
2. Kjedelig. Veldig kjedelig. 
 Savnet å gå på jobb. 
3. Bare det å være på jobben er kjekt.  
 Det er bra å ha masse å gjøre. 

Scanarittet tiltrekker seg syklister fra hele regionen. 
Blant de som tok turen til Jørpeland var syklister fra 
Flekkefjord sykkelklubb. Flekkefjord sykkelklubbs 
nett side var fulle av lovord. Her er et utdrag:

”Dette er et av de kjekkeste rittene jeg har syklet og 
kan absolutt anbefales! Variert løype i flotte om-
givelser på lite trafikkerte veier. Løypen på 55 km har 
det meste, både når det gjelder flate “tempoetapper”, 
harde bakker  og mer kuperte strekk. I målområdet 
 frister gratis  skoleboller, kake, saft og kaffi. Det ble 
også delt ut buff og T-skjorte til samtlige deltakere. Så 
da regner  jeg med Flekkefjord SK stiller mannsterke til 
neste år!” 

Det deltok til sammen 32 syklister fra stålverket  under 
årets Scanaritt. Av disse fikk Tor Anders Skjæveland 
bestenotering med tiden 1.32.42. i klasse 1 racer. I klasse 
2 offroad kom både Finn Wersland og Øystein Bjor inn 
på 1.40.07. Men den som kanskje la ned den største 
innsatsen, var Jarleif Sørskår. Han punkterte på Nag, 
6-7 kilometer før mål og måtte leie sykkelen helt til 
mållinjen på tide 3.09.48. Med godt humør, selvsagt. 



Tidspunkt Aktivitet
 
Oktober Sirkeltrening organiseres ukentlig – egne grupper kan etableres etter ønske.
 Sykkeltrening mandag og onsdag kl. 17.00 fra Bedehuset – passer for alle.

 Temakveld i oktober – tema annonseres.

  Tirsdagsturer, hver tirsdag kl. 17.00  
 
5. okt.   Tur Gryteknuten

12. okt.   Tur Førlandsåsen

19. okt.   Tur Barkafjellet  

26. okt.  Tur Almåsen utg. Vannverket

November Sirkeltrening i grupper.

 Spinning: mandag og onsdag kl. 06.00 - 06.45,  samt tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.00.

Desember Sirkeltrening i grupper.

 Spinning mandag og onsdag kl. 06.00 – 06.45, samt tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.00.

2011

Januar Sirkeltrening.
 
 Spinning mandag og onsdag kl. 06.00 – 06.45, samt tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.00.

 Temakveld:  Italia – Montebelluna – Gunn-Rita Marathon 2011.

Februar Sirkeltrening.

 Spinning mandag og onsdag kl. 06.00 – 06.45, samt tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.00.

Mars Oppstart av fellessykling fra bedehuset mandag og onsdag kl. 17.00.

 ”Ti på tur” kart sponses til ansatte.

 Tirsdagsturer oppstart – Program varsles i forkant.

April Temakveld – Motivasjon – Aktivitet.

 Fellessykling mandag og onsdag kl. 17.00 fra Bedehuset.

Mai 7-topp-turen – Den lokale Styrkeprøven 28. mai 2011 i samarbeid  med turlaget.

 Sykkelblåtur med Tor-Anders – Varsles.

 Sykkeltrening mandag og onsdag kl. 17.00 fra Bedehuset.

Juni Nordsjørittet  11. juni.

Juli Fellesferie – Nyt dagene. De er dine. Ta en velfortjent ferie.

August Sykle Rallarvegen  - Start: Haugastøl til Finse og videre til Myrdal og Flåm – detaljer kommer (Helg – egenandel).
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     Tidenes Ståltrim-satsning
Nå er planene lagt for et særs aktivt år i Ståltrims regi. I programmet er det aktiviteter og arrangementer som passer de aller, 

aller fl estes tempo og ønsker. Det er ingenting i veien for å engasjere familien - ja, kanskje du til og med kan lufte naboen? 



15

Skadestatistikk
 - og sykefravær

Sykefravær pr. årSkader totalt

Sirkeltrening organisert 
i mindre grupper
Har du lyst å bli i litt bedre form? Bli 
med på organisert sirkeltrening - alle kan 
være med.  Når programmet sitter kan en 
 organisere treningen til andre tidspunkt.

Spinning  fra  1. november 
Har du lyst å komme i gang med sykling? 
Bli med på spinning timer med instruktør 
- tempoet styrer du selv. 

Individuell treningsplan
Kunne du tenke deg å komme i gang med 
fysisk aktivitet? Kontakt fysioterapeuten/
treningsinstruktør og få utarbeidet ditt 
personlige program. 

Scana ønsker å kunne tilby aktiviteter av 
ymse slag både innendørs og utendørs. 
Vi er i mange sammenhenger et forbilde  
for andre bedrifter  i området når det 
gjelder aktive ansatte og dette ønsker vi 
å  opprettholde. 

Scana -tur på tirsdager      

Turene er RUSLETURER i rolig tempo 
og passer for de fleste. Ta med kona, 
 mannen, typen, ungen, kollegaen eller 
naboen med på tur.
 

Rallarveien aug. 2011 er under plan-
legging i forhold til trasé, bosted og 
 kostnad. Fredag avreise til Haugastøl og 
sykling 2.8 mil til Finse. Lørdag sykles de 
resterende 5,4 mil til Flåm. Overnatting 
i Flåm og hjemreise på søndagen. Flere 
 alternativer sjekkes. 

Temakvelder:     
Vi tar gjerne imot forslag til tema:
- Intervalltrening - hvorfor er det så bra?
- Spennende turer.
- Bruk av kart/kompass/GPS.
- Kosthold og spennende god mat.
- Hvordan bruke pulsklokke og hvorfor.
 
”Jorden rundt på 80 dager” 
Bli med å gå – sammen blir det mange 
skritt. Alle som melder seg på får en god 
skritteller – og en startpakke. Egenandel 
kr. 150. Registrer lag eller enkeltvis. All 
aktivitet registreres og regnes automatisk 
om til skritt. Trekning blant deltakerne. 
Les mer på www.dytt.no 
 
Aktivitetsloggen kan føres i fred og 
ro hjemme på  nett. Mer info om dette 
 tiltaket kommer. 

Om aktivitetene

Her er mye aktivitet for enhver smak! Bli med du og!

I juni var sykefraværet 3,7 %. Vi er absolutt på rett vei!
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 Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland

 Personalnytt

Sluttet i perioden juli - september  2010 

Odd Kjetil Larsen - begynt i MTC

Trond Kjetil Sørskår

Odd Roger Mauno

Roar Helgeland

Vi ønsker lykke til videre.

Begynt i perioden juli - september 2010

Lars Eimund Haaland Supply Chain Koordinator 

Rolf Andre Larsen Hølleslid IKT-lærling

Anders Bråtveit Industrimekanikerlærling

Svein Håvard Mikkelsen Sveiselærling

Jubilanter 

60 år: 

Torulv Fjelde 16.07.10

Erik F. Asbjørnsen 17.09.10

50 år:

Tor Egil Jørmeland 30.08.10

Kent Arild Wenberg 10.09.10

Jin Chen Hong 28.09.10

40 år:

Kenneth Bøe 11.07.10

Vi gratulerer med dagen!
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