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Jernkvinnen
Stålverket bygger nytt deponi
Skrap til juveler
Rekordlavt sykefravær

Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere
Vi holder på å komme ajour med leveransene våre. Det er
ordrenotert så mye de siste månedene at vi skal klare det
opprinnelige ordrenoteringsbudsjettet for 2010. Kostnadene er
fremdeles for høye, men vi er blitt mer effektive i produksjonen
slik at vi blitt bedre også her.
Det er videre satt i gang ulike prosjekter: Et prosjekt er for å
øke kompetansen vår på alle områder, og det vil bli startet en

Tor Anders Skjæveland

ny runde for å få tatt fagbrev i alle avdelinger. I disse dager
pågår også prosjektet 5S, som går ut på å rydde og få etablert
systemer som gjør at vi fortsetter å holde det ryddig etter at
prosjektet er ferdig.

Når det nå går mot slutten av 2010, kan
salgsdirektør Tor Anders Skjæveland ta
juleferie lettere til sinns enn hva tilfellet

Videre vil det bli satt i gang et prosjekt der vi gjennomgår alle
prosedyrer for alle roller og arbeidsoppgaver. Prosedyrene vil
bli oppdatert og det skal lages nye der det er nødvendig. Dette
er et viktig arbeid som krever deltakelse av hver enkelt medarbeider. Hardt arbeid og endringer har gitt resultater, og vi ser

var på samme tid i fjor.
- Markedet etterspør stadig mer stål fra
Jørpeland, og innen flere av produktområdene våre samtidig. Det er utrolig
hyggelig, sier Tor Anders.

at dette skal bli bra. Vi er nødt for å gjennomføre alle disse
tiltakene for å holde oss på topp. VI ER PÅ RETT VEI!
-

Markedet

har

utvilsomt

snudd

Jeg er nettopp tilbake fra en salgsturne i Asia og besøkte også

siden samme tid i fjor. Det betyr at

Leshan Scana i Kina. Det er et imponerende verk og det gir et

arbeidsplassene våre er tryggere, og at

bilde av hva vi konkurrerer med. Dersom vi fortsetter på den

verket igjen kan tjene penger. Likevel

gode utviklingen vi er i gang med, vil vi kunne konkurrere med

må vi være klar over at vi må prestere på

resten av verden også i fremtiden.

toppnivå hele tiden. Skal vi være verdens
beste spesialstålverk, må vi levere verdens

I år skal vi ha samlet julebord for hele bedriften, og det er første

beste produkter, smiler Tor Anders.

gang i bedriftens historie. Dette er for å takke for innsatsen i

Han har nettopp greid ut om utvikling

året som er på hell. Vi er 100 år og dette blir også innledningen

og aktiviteter siste måned, en god ordre-

til feiringen av dette. Jeg planlegger at vi skal kunne ha jule-

mengde og et stålverk med generelt sunn

bord hvert år i de neste 100 år, men det forutsetter at vi klarer

helsetilstand.

å holde oss blant de ledende spesialstålverk i verden.

- Etter alt å dømme er oppgangen vi

Takk for innsatsen så langt.

kundene som for et år siden kun leverte

opplever ikke bare et blaff. Mange av
forespørsler, aktiverer nå sine ordre til oss.
Og det er kjekt. Alt arbeidet som er lagt ned

Jeg vil ønske dere alle en God Jul og Et Godt Nytt År.

i salg, viser igjen i dette kvartalet. Vi har
børsmeldt noen virkelig fine bestillinger
de siste ukene, forteller Tor Anders.
I første halvdel av året var smia litt på
hælene, men er nå i budsjett. På støpegods
er det litt mer å hente, men signalene er
positive også her, forteller salgssjefen.
- Det er egentlig gode signaler over hele
fjøla. Bardex er eksempel på en ny kunde
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- Endelig litt

forutsigbarhet!
som kommer til oss for vi har et godt

jobb innebærer tilnærmet ferdig foredlete

omdømme ute i markedet. Men jeg sier

produkter. For kort tid siden ble også et

det igjen, vi må holde fokus på å lage

større parti høyt foredlede akslinger levert

produkter av høy kvalitet for å holde

til en kunde i Japan som leverer pumper

ordrebøkene vedlike, sier Tor Anders.

til Dødehavet.
- I Dødehavet kan man bare bruke stål av

Leveringspresisjon er et fokusområde for

høy kvalitet, mye på grunn av det høye

hele stålverket. Med beliggenhet i en rolig

saltinnholdet og varmen, og dermed fare

del av verden, har stålverket på Jørpeland

for korrosjon. Da er våre produkter blant

alle forutsetninger for å levere god kvalitet

verdens mest egnede, smiler Tor Anders.

til riktig tid.
- Thyssen Krupp er eksempel på en av

Mens

Stålverksnytt

sitter

på

salgs-

kundene som vi stadig må vise vår dyktig-

direktørens kontor, er administrerende

het til for å få flere oppdrag. Leverings-

direktør Jan-Øyvind Jørgensen på reisefot

presisjonen kommer seg, og det er iverk-

sammen med Tom Wersland og direktør i

satt tiltak som fungerer, sier Tor Anders.

Scana MTC, Erik Ødegaard. Denne gangen

- Leveringspresisjon er helt nødvendig

er de innom forskjellige land i Østen, blant

for å henge med i toppen av kvalitets-

annet Singapore og Kina. Man må være til

leverandører innen vår bransje.

stede der det er potensielle kunder, mener
Tor Anders.

Av andre spennende kunder og oppdrag,

- Kina og Singapore er eksempler på

nevner Tor Anders støpegods til LKAB,

enorme markeder. En eller flere avtaler

integralprosjekt sammen med Sheffield

der nede kan bety mye for oss. Ja, vi har

og nye ordrer på smigods til Well

kommet langt siden førjulstiden i fjor, men

Innovation. Sistnevnte er et område med

vi gir oss ikke med dette, slår Tor Anders

stort potensial, særlig siden denne typen

ettertrykkelig fast.
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Hun

kan

helt

sikkert

være

både

temperamentsfull og sint hvis det skulle
være nødvendig, men det er hvert fall mye
latter og smil når Katharina lar seg overtale
til et lite intervju med Stålverksnytt.
- Smiler du hele tiden?, vil Stålverksnytt vite?
- Gjør jeg det? Vel, jeg prøver hvert fall å
ha en positiv innstilling til alt. Og da er
det jo naturlig å smile. Er det ikke?, spør
Katharina tilbake med glimt i øyet. Og
jo, det er vanskelig å være uenig med
Katharina i det.
Årsaken til at denne artikkelen egentlig
skulle hete ”Jernkvinnen”, er at Katharina
mest sannsynlig er blant de best trente
kvinner over 50 år Strandalandet har sett.
Bak seg har hun 26 maratonløp og flere
Ironman-konkurranser.
Ironman er nok en konkurranseform som
er ukjent for mange, så her følger en liten
innføring: Først svømme 3,86 kilometer,
deretter sykle 180 kilometer for å avslutte
med et fullverdig maraton, som er 42,195
kilometer langt.
- Mitt mål, eller drøm om du vil, er å
kvalifisere meg til Ironman Hawaii, som
er det samme som VM i Ironman. I min
årsklasse, selvsagt, smiler Katharina.
Katharina er opprinnelig fra Sveits, og har
også bodd i USA i 13 år. Det var ikke før
i 2008 hun flyttet til Norge og et småbruk
på Svines. Og det var selvsagt kjærligheten
som brakte henne hit.
- Jeg møtte mannen som ble min samboer
under et Ultraløp (78 km, journ. anm.) i
Sveits. Dermed bar det til Norge, og nå
jobber jeg altså her på stålverket, forteller
Katarina, som er litt av en ressurs når det

Kvinnen med

kommer til trening i Ståltrims regi. Fire
ganger i uken er Katharina spinning-

smilet!
Tittelen på denne artikkelen skulle egentlig være ”Jernkvinnen”.
Men når man treffer Katharina Fowler er det smilet og den positive
innstillingen som gjør størst inntrykk.

instruktør, og mange kommer også til henne
for andre treningstips og ernæringsråd.
Selv om hun er et realt konkurransemenneske, så er det lite som slår det å
hjelpe andre i å lykkes i idrett og trening,
mener Katharina.
- Trening kan være en veldig fin sosial
aktivitet, og en god måte å bli kjent med
andre mennesker på. Og hvem vet, kanskje
kan det ende opp med at andre fra verket
en gang våger seg på et maratonløp? I så
fall kan jeg anbefale New York Maraton.
Det er bare fantastisk å stille på startstreken
sammen med 37 000 løpeglade mennesker
og løpe gjennom verdensmetropolens gater,
slår Katharina fast med nok et bredt smil!
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Anleggsarbeidet med

nytti gang!
deponi
Et nytt deponi har lenge vært en del av stålverkets framtidsplaner. Nå er
Brødrene Jørmeland i full rulle med ferdigstillelse.

- Dette deponiet skal vare i 50 år.

All stein- og fyllmasse er kortreist.

Minst, forteller HMS-sjef Morten Næss

Kampesteinene som nå har fått ny

og peker utover området der Brødrene

tilværelse i sjøen, kommer nemlig fra

Jørmelands anleggsmaskiner jobber med

sprengningsarbeidet i forbindelse med

store kampesteiner. Steinene legges pent

Jørpelandsutbyggingen,

på rekke og rad utover fjorden for å lage

tunnelen til Jørpeland Kraft.

to moloer som skal møtes på midten.

- Det er denne steinmassen vi har ventet

Under vannoverflaten har det allerede

på. Og nå som siste salve i Jørpelands-

blitt gravd ut store mengder masse slik

utbyggingen er avfyrt og unnagjort, var

at moloen er bygget opp fra cirka tre

det vare å komme i gang, forteller Næss.

altså den nye

meter under vann.
Jørpelandsutbyggingen startet høsten
Deponiet skal i første rekke brukes til

2008. Totalt er det laget 6,5 kilometer

olivinsand, slagg og ildfast fra produk-

med tunneler som skal føre vann fra

sjonen. Alt etter de strengeste miljøkrav.

Jørpelandselva og Solheimsåna til det

Massene som i årenes løp skal deponeres,

nye kraftverket, som settes i drift rundt

skal gjennomgå grundig testing.

juletider. Sammen med et nytt kraft-

- Vi har ventet ganske lenge på å komme

verk i Dalen ved Jørpelandselva, vil det

i gang med dette arbeidet. Et nytt deponi

produsere cirka 105 GWh årlig. Dette

er nødvendig, og vi har stort fokus på

rekker til drøyt 5000 husstander.

å gjøre dette skikkelig fra første dag,
forteller Næss.
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AOD
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Fra skrap til

uveler
i smelteverket

Det er kanskje ikke mange som vet det, men Scana Steel Stavanger er en stor
gjenvinningsbedrift. Hit kommer skrap fra hele landet, og i smelteovnene forvandles
skrapet til rødglødende, flytende stål.
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Per Steinar Håvardsen
Stilling på verket:
Driftsleder Smelteverket
Alder: 47 år
Hva ser du helst på TV?
- 21-nyhetene og naturprogrammer.
Hva gjør du på fritiden?
Trives med sykling.
Jakt driver jeg også med.
Hvilken musikk liker du best?
Der er jeg altetende. Liker det meste,
men ikke jazz!
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“- I AOD-en raffineres stålet slik at det får
den kvaliteten vi trenger.
I praksis, og i svært korte trekk, vil det si at noen
bestanddeler i stålet brennes ut og at noen legeringer tilsettes.
Alt for å omforme skrap til høylegert stål.”

Overskriften ”fra skrap til juveler” var i

stålet er selve råmaterialet som stålverkets

sin tid slagordet for smelteverksavdelingen

andre produksjonsavdelinger jobber med

her ved stålverket. Slagordet er fremdeles

på ulike vis, forteller Håvardsen.

passende, for med de fire ordene fortelles
historien om hva som faktisk foregår i det

Smelteverket har vært selve hjertet i

store bygget: Inn med skrapmetall og ut

stålverket i snart hundre år. Noen av de

med høylegert kvalitetsstål!

svære pannene som er i bruk den dag i
dag, har fulgt stålverket hele dets liv. Stål-

På skrapmetallets ferd gjennom smelte-

verket har også mange familier som har

verket er det få tilfeldigheter, men uhygge-

vært en del av staben lenge, og blant dem

lig mange grader celsius. Driftsleder i

med familiehistorien nært knyttet til verks-

smelteverket,

historien, er Per Moen. Selv er han inne i

Per

Steinar

Håvardsen,

ønsker blidt velkommen når Stålverksnytt

sitt fjerde år i arbeid med flytende stål.

baner seg vei inn i det lille kontrollrommet
hvor Håvardsen har sin base. Herfra er

- Det var naturlig at jeg begynte her på

det kun et syltynt vindu og noen meters

stålverket. Far, bestefar og mange andre i

avstand til AOD-en, en av ovnene som

slekta har jobbet her. Egentlig så har jeg ikke

holder stålet i flytende tilstand.

hele oversikten over hvem i familien som

- I AOD-en raffineres stålet slik at det

har jobbet her, men det er ikke få, smiler

får den kvaliteten vi trenger. I praksis,

Per. Smiler gjør også Ansten Bjørheim, som

og i svært korte trekk, vil det si at noen

holder Per med selskap inne i kontroll-

bestanddeler i stålet brennes ut og at noen

rommet. Ansten trives som en av 23 ansatte

legeringer tilsettes. Alt for å omforme

med smelteverket som arbeidssted, og kan

skrap til høylegert stål. Det høylegerte

fortelle at han nærmer seg 32 års fartstid
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som stålverksarbeider - og at han snart
runder den magiske 62 års-grensen.
- Det er tidvis slitsomt arbeid her i smelteverket. Så ja, jeg blir nok pensjonist om
ikke så lenge. Da slår jeg meg kanskje ned
på Fillippinene? Hadde ikke vært dumt
det, nei, smiler Ansten.
Etter praten med Per og Ansten skjer det
saker og ting ved Ovn III. Flytende stål
skal helles over i en av pannene, som så
skal videre til Formeriet. Med HMS-sjef
Morten Næss som vokter lar Stålverksnytts
fotograf seg inspirere når det rødglødende
stålet helles ut av ovnen.
-Fotooppdrag her inne i smelteverket er
en drømmejobb. Motiver over alt!, smiler
fotograf Kari.
Jarleif

Sørskår

holder

oppsyn

med

Ovn IV den dagen Stålverksnytt besøker
smelteverket. Også Ovn IV smeller og
braker etter hvert som molekyler frigjøres
i

smelteprosessen.

Blant

oppgavene

Sørskår ivaretar er å sørge for at hele
smelteprosessen

dokumenteres

med

egne rapporter. Alle er opptatt av at
det

flytende

nødvendige

stålet
høye

skal

oppnå

kvaliteten

den

som

er

nødvendig for at Stålverket skal levere
markedsledende produkter.
- Vi er mange med lang fartstid her, og
det er også en del yngre krefter som er i
ferd med å tilegne seg mye av det vi i den
gamle garden kan. Og skal man lære denne
jobben, må man jobbe her, smiler Sørskår,
som hadde sin første arbeidsdag i 1970.
En annen med betydelig erfaring, er Tom
Reidar Rønneberg. Denne dagen er han
i ferd med å klargjøre skrapet som skal
smeltes, og har stilt opp en rekke velfylte
containere på sirlig geledd.
-Det meste av skrapet kommer fra Norsk
Metallretur, som frakter det hit til Jørpeland
fra alle kanter av landet. Her pleier vi å si
at skrap ikke er skrap, men gull. Det gamle
slagordet, ”fra skrap til juveler”, forteller
fremdeles sannheten om hva vi gjør her
inne, forteller Rønneberg. Og med det
begir Stålverksnytt seg ut i kulden igjen.
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Tom Reidar Rønneberg

Per Moen

Ansten Bjørheim
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Scana for 50 år siden
Stålverksnytt har lange tradisjoner. Her presenteres utdrag fra julenummeret 1960.

Utbetalinger av lønn var tidkrevende i 1960. Her er et utdrag fra en lønningsrelatert
artikkel i Stålverksnytt 1960:

Lønning over konto
Det er innlysende at utbetaling av arbeids-

La oss se litt på andre forhold i denne

lønninger koster penger. Mange er i sving:

forbindelse. Fordelene for den enkelte med

lønningspersonalet henter penger, teller

lønnssjekksystemet er flere:

dem opp og kontrollerer - kanskje på
overtid - arbeidsledere henter og leverer

1. Ingen fare for å miste en lønningspose

pengene ut. Endelig tar hver enkelt lønns-

med kontanter.

mottaker en kontroll.

2. Pengene blir ikke liggende om en skulle
være borte fra arbeidet.

Noen forbedringer har det blitt i årenes

3. Man kan i alminnelighet velge om man

løp, således avrundes her ved Staalverket

vil ha noe på vanlig sparevilkår som for

som kjent kontantbeløpet til nærmeste

tiden er 2 ½ % rente eller alt på sjekk-

tier, slik at man slipper å telle småpenger.

disponert konto med 2 % renteavkastning.

Hvorfor da ikke slippe å telle penger i

Det blir i alle fall renter å få og det er lettere

det hele tatt? Lønningsstrimmelen kunne

å spare, da de fleste kvier seg for å ta ut alt

være bevis på at Verket hadde betalt inn

til siste øre.

i banken det avstemplede beløp til fordel

4. Hvis sjekkene brukes til nøyaktige

for vedkommende - på hans konto. Banken

enkeltbeløp og det tas ut store runde

får ikke greie på bruttolønn og trekk, bare

summer, får man renter av det som ellers

nettobeløpet har den bruk for. Den leverer

hadde vært vekslepenger og samtidig bra

så gratis ut et sjekkhefte og tar ikke noe

kontroll med utgiftene.

for arbeidet med avregningene - å holde

5. Mange av oss handler en del i Stavanger,

kontoene à jour.

i hvert fall ved juletider. Med sjekkheftet i
lommen kan vi da fjernstyre pengene uten
å ta dem med.

Slutten på 1960 markerte slutten på en æra ved stålverket, da adm. direktør
Erling Andresen gikk av med pensjon etter å ha ledet bedriften siden 1948.

Adm. direktør
Erling Andresen fratrer
Direktør Erling Andresen fylte 65 år den

Der er sikkert mange som vil undres over

5. desember d.å. Ifølge gjeldende alders-

at direktør Andresen, som når vi møter ham

grense og efter eget ønske fratrer han

så spenstig og livsfrisk, har nådd den alder

stillingen som administrerende direktør

at han kommer til å slutte i sin nåværende

for Stavanger Electro-Staalverk A/S ved

stilling og derfor vil beklage at Staalverket

årets utgang.

mister sin avholdte og dyktige direktør.
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Historiens første

felles julebord
Lørdag 4. desember, omtrent i de dager da dette

1. Har du noen nyttårsforsetter for 2011?
2. Har du noen mattradisjoner nyttårsaften?
3. Er du blant de som MÅ ha fyrverkeri?

Stålverksnytt var i trykken, ble tidenes første felles julebord for alle stålverkets ansatte arrangert. En fin måte å
markere at stålverket neste år fyller 100 år.

Ansatte i Scana MTC var også invitert til julebordet,

Tom Reidar Rønneberg

som ble arrangert i Tau Aktivitetshus. Kvelden ble også

52 år - Klargjører, smelteverket

benyttet til å hedre stålverkets 25- og 40-årsjubilanter,

1. Har egentlig aldri hatt nyttårs
forsetter. Men siden Morten Næss
står der borte og lytter, må jeg
si at forsettet for 2011 er å slå han
i Nordsjørittet!
2. Det varierer, har ikke noen
spesial nyttårsfavoritt.
3. Nei, fyrverkeri trenger vi ikke.
Det blir nok noe å se uansett.

samt 2010-pensjonistene. Ved deadline for magasinet du
holder i hånden, var 326 påmeldte til julebord. Og med
fire retter på menyen kan vi vel alle være glad for at ingen
av oss måtte ta oppvasken…
Konferansier for dagen var Tor Øyvind Skeiseid, og
kokk bak den fire-retters middagen var Frode Selvaag.
Og for deg som kanskje har glemt hva du fikk servert, og
for deg som gikk glipp av julebordet, her er menyen:

Einar Omland
38 år - Driftsleder, hovedlager

Julebordmeny

1. Tja. Kanskje jobbe litt mindre
og spille mer golf?
2. Pinnekjøtt. Og siden jeg har vakt,
blir det bare brus i glasset.
3. Klart det! Ingen nyttårsaften
uten fyrverkeri.

Sjøkrepssuppe ”Ryfylkefjordane”
Fyldig suppe med godt i.

Jarleif Sørskår

En forrektige salat med skinka fra Suldal

59 år - Skiftleder, smelteverket

Urterømme, bakte små tomater, salat og flatbrød.

1. Nei, nyttårsforsetter er bare til
for å brytes.
2. Det varierer litt, men det blir
ofte pinnekjøtt.
3. Det er minimalt i så fall. Den som
har festen, pleier å ha litt.

Langtidsstekt lammeskank
Skanken blir bakt lenge på svak varme i ovnen.
Blir servert med rotgrønnsaker og steikt sopp.
Fløtegratinerte poteter.
Sjysaus smakt til med frisk timian.

Oddbjørn Vatland
Bjørnebær fra Halsnøy

57 år - Lagermedarbeider,
hovedlager

Bjørnebæra får en smak av appelsin og vanilje.

1. Det har vært mye overtid den
siste tiden, så kanskje jeg kan si at
jeg skal jobbe litt mindre?
2. Kalkun.
3. Nei, det er jeg ferdig med.
Men når ungene bodde hjemme,
så måtte vi jo ha litt smell.

Honning bakverk, med honning fra Lysefjorden.
Vaniljekrem ”Selvaag”.
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Best i klassen på sykefravær
Scana Steel Stavanger er blant de industribedrifter i Norge med minst sykefravær.
- Imponerende og veldig gledelig, sier HMS-sjef Morten Næss.

- Det er kjekt at vi er best i klassen når det kommer til lavt sykefravær, smiler Morten.
- I siste kvartal i år er vi nede i 2,9% sykefravær. Det er en forbedring på hele 68,3%
siden samme kvartal i fjor, forteller Morten.
Årsakene til den imponerende statistikken, skyldes mest sannsynlig flere ting, tror
HMS-sjefen. En grunn er den store bevisstheten rundt fysisk trening.
- Tallene kan være et tegn på at vi nå høster noen av godene av vår satsing på trening
og fysisk fostring. Med treningsrommet, sirkeltrening, spinning, sykkelturer, fotturer og enda mer, har vi treningstilbud som passer de fleste. I tillegg kommer tiltak
som fysioterapeut som både behandler og forebygger skader. Alt dette tror jeg nok
gjør at folk er fysisk friskere enn før, sier Morten.

Kom på trening!

God fysisk form er også et solid bidrag til god mental helse og mer energi både på

Nå er spinningtimene skikkelig i gang,

jobb og i fritid. I tillegg kan finansuroen de siste to årene ført til at større lojalitet

og det er framdeles plass til flere deltakere.

overfor arbeidsplassen.

Ønsker du å delta, stiller du enten

- Det er ikke lett å peke på enkeltgrunner når vi skal forklare nedgangen i

kl. 06.00 til 06.45 mandag og onsdag,

sykefravær. Men en ting kan vi slå fast: Vi er glad for å ha såpass lavt sykefravær,

eller kl. 19.00 til 20.00 tirsdag og torsdag.

smiler Morten.

Spinning er kjempegod trening!

Redaksjonen i Stålverksnytt ønsker alle lesere en fredelig julehøytid.

god
jul
og godt nytt år!
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Skadestatistikk
- og sykefravær

Skader totalt

Sykefravær pr. år

Ståltrimmen
Aktivitetsprogram for vinteren 2010 og året 2011
Tidspunkt

Aktivitet

2010
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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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Personalnytt
Minneord

Øyvind Bratteland
Kjell Magnor Kvalvåg

Det var med stor sorg alle ved

Arne Kvalvåg

Scana Steel Stavanger mottok

Jan Oddvard Barkved

beskjeden om at Helga Jørmeland

Reidar Vetrhus

Helga Jørmeland

døde 18. oktober 2010.

Terje Eliassen
Karleiv Tungland
Otto Svein Haukalid
Kåre Selmer Veland
Kjell Ravnås

Helga var ansatt på stålverket i

forgreininger. Det var alltid kjekt å

mer enn 43 år. Hun arbeidet mange

høre henne berette.

plasser på stålverket, blant annet
innen

Vi takker for god innsats,

sentralplanlegging

og ønsker lykke til videre.

som

Helga var så stolt av barn og barne-

kontor-

barna og lyste opp når hun snakket

assistent, og spesialarbeider. De

om dem.

siste årene var Helga i kantinen
Jubilanter
60 år:
Solveig Aukland

02.10.10

Tor Gunnar Eriksen

09.10.10

Det siste året visste vi at Helga

2010. Helga var en stille og rolig

hadde

person, utrolig snill, omtenksom og

visste ikke at det var av så alvorlig

alltid imøtekommende. Hun hadde

karakter. Helga skulle etter planen

stor kunnskap om Jørpeland, de

ta ut AFP i februar 2011, men så ble

historiske begivenhetene i distriktet

det dessverre ikke.

19.10.10

men

vi

Takk for smil og gode minner, som sol gjennom sorgen skinner.

Foto: Kari Aarhus Dolmen Trykk: Spesialtrykk

30 år:
Trond Dobloug

22.10.10

Kim Wiggo Blix

03.12.10

Torleif Person

27.12.10

20 år:
Leif Strøm

helseproblemer,

og god kjennskap til slekt og

40 år:
Tor Anders Skjæveland

hvor hun jobbet frem til ferien

Tekst og design: Moment Kommunikasjon

planleggingsassistent,

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger

AFP- pensjonister

24.10.10

Vi gratulerer med dagen!
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