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God påske!

Sjefen har ordet
Kjære medarbeidere
2011 har startet relativt bra med en del større ordre.
Det er for lite ordre til støperiet og den sterke kronekursen spiser opp mye av marginene våre.
Det jobbes nå hardt på salg for å fylle opp og sikre at
vi klarer å holde alle fullt sysselsatte. Vi ser at det
uansett vil bli ulik belastning på avdelingene og vi
må derfor være fleksible og flytte på oss mellom
avdelingene i perioder.

Smartinger med

smar
idéer

Vi har hatt besøk av Thomassen Compression, og vi er
nå en av deres hovedleverandører på kompliserte
sylindre. De er meget godt fornøyd med den utviklingen
vi har hatt og vi ser frem til et godt samarbeid med dem
i årene fremover.
Produksjonskostnadene våre er fremdeles for høye, og
det er meget viktig at det arbeidet som Jens nå holder
på med på effektivisering gir resultater. Dette prosjektet
er nå startet i Smelteverket og Støperiet er det neste.
Kompetansekartleggingen er nå ferdig og kurs er
startet. Dette vil videreutvikles og det blir en viktig jobb
for vår nye Personalsjef når han er på plass i juni.
I den harde konkurransen vi er i, må vi ikke glemme at
det er hver enkelt sin innsats som teller for sluttresultatet. Alle må bidra og være kvalitetsbevisst når vi
utfører våre arbeidsoppgaver.
Julebordet som ble avholdt før jul ble en suksess
og Morten har allerede reservert plass for i år. Dette
er et viktig arrangement for å sikre samhørigheten
ved bedriften.
100-års jubileet har vi utsatt til neste år, da feirer vi i
henhold til da 25-års jubileet ble feiret.
MTC er nå tilbake under SSA og jeg tror dette blir en
meget god løsning. Vi holder på med endelig
organisering for å få en mest mulig optimal løsning for
teknisk støtte til både produksjon og salg. Kvalitetskontroll blir nå en egen avdeling og dette blir en bedre
løsning for å sikre fullgod kvalitet til våre kunder.
Vi skal være blant de ledende spesialstålverk i verden,
og det krever en stor innsats av hver enkelt av oss, og
at vi hele tiden utvikler oss.
2011 skal bli et godt år for SSA om vi utfører våre
oppgaver på rett måte.

Foto: Kari Aarhus Dolmen

2

rte
r

Conny Järnberg

I beste Petter Smart-ånd har Conny Järnberg og Øyvind Veland utviklet hver sin
oppfinnelse, som nå er tatt i bruk i produksjonen. De to oppfinnelsene er fine
bidrag til effektivisering i stålverkets hverdag.

Stålverket har lang tradisjon med å ha

- Alle de forskjellige formlene man

ansatte som kommer med smarte idéer.

tidligere har vært nødt til å følge via

Leser man i 50 år gamle Stålverksnytt finner

kalkulator, ligger nå som formler i Excel-

man flere småsaker om medarbeidere

regnearkene. Enkelt forklart betyr det at

som har kommet med både ett og to gode

man bare trenger å taste inn de forskjellige

forslag i forslagskassen. Conny Järnberg og

variablene i rett rute i regnearket. Deretter

Øyvind Veland føyer seg fint inn i rekken

forteller regnearket hvor mye man trenger

blant de mange som finner smarte og nye

å tilsette, forklarer svenske Järnberg.

måter å løse oppgaver i arbeidshverdagen.
Hvor mye tid man sparer ved å ta i bruk
Conny Järnberg jobber til daglig som

regnearket, er vanskelig å tallfeste presist.

1. smelter ved Ovn 4. Og som smeltere

At regnearket er et effektivt verktøy, er

flest, må han vite hvor mye som skal

likevel sikkert. Conny har brukt to år på

tilsettes av forskjellige legeringer når

å utvikle og tilpasse regnearket, og flere

smelteprosessen er i gang. Tradisjonelt

av hans kolleger har for lengst tatt regne-

har man regnet ut mengder tilsetninger

arket i bruk.

med kalkulator, en jobb som både tar tid

- Noen vegrer seg fremdeles, og fore-

og innebærer risiko for tastefeil. Connys

trekker å bruke kalkulatoren. Andre er i

oppfinnelse er av den moderne sorten,

ferd med å la seg overbevise, men bruker

og ”pensjonerer” risikoen for tastefeil.

fremdeles kalkulatoren for å dobbelsjekke

Conny har nemlig utviklet et avansert,

at regnearket forteller riktige svar. På

men

brukervennlig,

sikt håper jeg selvsagt at regnearket blir

Excel-regneark som hjelper smelteren

tatt i bruk av alle, noe som vil være en

å vite hvor mye krom, nikkel og andre

betydelig effektivisering i smelteverket,

legeringer som trengs i gryta for å oppnå

forteller Conny som ble belønnet med

den kvaliteten man trenger.

40 000 kroner for ideen med regnearket.

likevel

særdeles
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- Jeg har et par andre ideer om hvordan

måtte dra den løs med wire. Det gjorde at det

regnearket kan brukes for å effektivisere og

ble stopp i produksjonen. Den nye kassen

sikre arbeidsprosessene i smelteverket. Selv

er 130 cm bred, 150 cm lang og 80 cm dyp,

om jeg ikke er noen dataingeniør så synes

altså både større og bedre enn den gamle,

jeg det er kjekt å putle med ting som dette,

forteller Veland, som ble belønnet med

forteller Järnberg.

20 000 kroner for sin idé.

Den andre oppfinneren, Øyvind Veland, er

Både Järnberg og Veland medgir at de

til daglig å finne i Formeriet. Hans idé var

liker å utvikle nye løsninger, og at de

av det håndfaste slaget, nemlig et nytt krok-

i ledige stunder grubler på potensielle

system til klumpknusere.

”oppfinnelser”, til og med i fritiden.

- Det nye systemet har vært i bruk i over

- Det er vel naturlig å lete etter bedre løsninger

ett år, og fungerer bra, forteller Veland. Det

på arbeidsoppgavene. Jeg kan vel kanskje

nye systemet har større kapasitet til krok, og

ikke kalle meg oppfinner, men jeg synes det

krokkassen tømmes nå kun en gang i uka.

er kjekt å finne på saker og ting som ingen har

Tidligere måtte dette gjøres både to, tre og

tenkt på før, smiler Veland.

fire ganger.
- Det gamle systemet gjorde at kroken hang
seg fast under klumpknuseren, og at vi

Øyvind Veland

“I ledige stunder grubler jeg på potensielle
”oppfinnelser”, til og med i fritiden.”
Øyvind Veland
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Velkommen hjem,

MTC
Etter noen år som selvstendig, er Scana Materials
Technology Centre igjen en del av Scana Steel Stavanger.
Dermed er det grunn til å si ”Velkommen hjem!”

Om lag fire år har gått siden det metallurgiske laboratoriemiljøet
ved stålverket ble utskilt og etablert som en egen virksomhet
med navn Scana MTC. Siden den gang har MTC opplevd en fin
utvikling, og har hatt jevn vekst i både oppdrag og antall ansatte.
I tillegg til å være et ressurssenter for Scanas egne selskaper, har
Erik Ødegård

MTC jobbet tett med flere kunder innen olje- og gassektoren. Men
nå, det vil si fra 01.01.2011, er altså virksomheten ved MTC en del
av stålverket.
Erik Ødegård er mannen som har ledet Scana MTC siden 2007.
Han mener det er bra for begge parter at MTCs kompetanse nå
igjen er innrullert i stålverkets organisasjon.
- Når MTC nå blir en del av stålverket, så er dette en naturlig følge
av fjorårets omorganisering av produksjonen til en varmlinje og
en kaldlinje. Vi som kommer fra MTC skal inngå i avdelingene
for Teknisk analyse og Kvalitetskontroll (QC), forteller Ødegård.
Under Teknisk analyse samles fagområdene metallurgi, metode,
planlegging/kalkyle, prosjekt og vedlikehold, samt Vegskjær.
- Vi i Teknisk analyse skal samarbeide med både produksjonen og
salgsavdelingen. Vi skal bidra til å sikre at produktene holder riktig
kvalitet og at selgerne har et godt produkt å selge. Våre arbeidsfelt
er for eksempel analyser, materialkontroll og skadeundersøkelser,
sier Ødegård, som er metallurg av utdannelse.
Blant de som tjener til sitt daglige brød i QC-avdelingen, er
Harald Lie.
- Kvalitetskontroll er noe som alltid har stått høyt på dagsordenen
i stålverket, og dette videreføres og samles nå i en egen avdeling.

Harald Lie

Blant våre oppgaver er Non-Destructive Testing (NDT), sluttdokumentasjon og dimensjonskontroll. I tillegg skal vi bidra til

Stilling på verket:

bevisstgjøring rundt kvalitetsarbeidet. Det gjelder å gjøre ting

QC-ansvarlig i QC-avdelingen

riktig fra dag én, da sparer vi mye tid og innsats, smiler Lie, som i

Alder: 56 år

år runder 35 års fartstid ved stålverket.

Sivilstatus: Gift, 3 barn.
Ser på TV: Aldri en dag uten å se nyhetene.

- Jeg begynte i skallstøperiet i 1976. I 1983 gikk jeg over til

Liker av musikk: Er glad i musikk, men har ingen favoritter.

laboratoriet for å jobbe med radiografi og NDT. Fra 1997 har

Gjør på fritiden: Liker å gå tur. Ellers går tiden med til

jeg jobbet som dokumentkoordinator, forteller Lie, som nå skal

hus, hytte og et naustprosjekt på en sjøtomt ved Jøssang.

fungere som QC-ansvarlig i en avdeling som per i dag teller 11
stykker, men som på sikt skal bestå av enda flere.
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Foto: Kari Aarhus Dolmen
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EN BEDRE START PÅ
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Salgsdirektør Tor Anders Skjæveland er stort sett fornøyd med de første månedene i 2011,
men advarer mot å tro at alt er i sin skjønneste orden:
- Til tross for bra ordreinngang i starten på 2011, trenger vi flere ordre til støperiet.
Ordreinngangen i smia har vært tilfreds-

Det er smigods-området som opplever

partner. Av nyere dato er leveranser til

stillende så langt i 2011, men støperiet

en vekst i arbeidsmengden på Jørpeland.

amerikanske Oil States, som er en kunde

trenger flere ordre, sier salgsdirektør Tor

- Vi har lengre leveringstider på smigods

med stort potensial.

Anders Skjæveland.

nå enn for kun kort tid siden. Vi må være

Den generelle utviklingen i stålmarkedet

oppmerksom på at korte leveringstider er

Tor Anders kan fortelle at det er nå satt

et av våre salgsargumenter.

i gang en prosess for å få nye ordre i
støperiet innen området Energi.

både i Europa og ellers, er bra, forteller
Tor Anders.

Av andre nyheter fra salgsavdelingen,

- En runde til kunder innen dette området

- Etterspørselen etter stål av høy kvalitet

kan Tor Anders fortelle at stålverket har

avdekket et stort marked, som vi vil

er jevnt voksende. Det er særlig en del

fått en ny kunde fra Korea, og at man har

prøve å komme inn på. Forespørsler er

kunder i Europa som nå realiserer ordrer.

levert noen prøveleveranser til et større

det mange av for tiden, men det er mest

Vi har blant annet fått gode bestillinger

tysk firma. Samarbeidet med Aker Pusnes

prosjekter som kommer i 4. kvartal og ut i

fra England, med selskapene Carrs og

om leveranser av ledehjul fortsetter.

neste år. ThyssenKrupp har ikke kommet

Allvac i teten. Sistnevnte var en stor

Likevel er man meget oppmerksom på

med noen nye ordre etter at vi satte opp

kunde av oss for noen år tilbake, og nå

at videre fremgang krever innsats og

prisen på produktene våre til dem, men

har de igjen mye på gang. Allvacs ordre

iherdig salgsjobbing.

vi håper på å få til en løsning her. Innen
Marint er markedet labert og forventes

var på 130 tonn staballoy, noe som var en
god begynnelse på det som kan bli enda

Innen olje- og gass-feltet har Bardex vist

ikke å ta seg opp igjen før til neste år,

mer jobb for Allvac, tror Tor Anders.

seg som en god kunde og samarbeids-

avslutter Tor Anders.
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Ryddetid
Mer orden og renhold er det første av flere steg på veien mot en enda mer
strømlinjeformet arbeidsprosess i produksjonen. Produksjonssjef Jens
Eriksson, har planene klare for hvordan Stålverket kan ryddes og forbedres.

- Orden og ryddige produksjonslokaler er viktig for å utføre et

skal ryddes. Det gjelder å skape et bilde som forteller hvordan

godt stykke arbeid, sier Eriksson som innledning når han skal

arbeidsplassen skal se ut, sier Eriksson om de tre første S-ene.

forklare ideen bak forbedringsprosjektet ”5 S”. Som navnet ”5 S”
tilsier, består prosjektet av fem steg: 1) Sortere, 2) Systematisere,

Den første S-en, det vil si å kaste gammelt rot, er allerede

3) Skinne/Stelle, 4) Standardisere og 5) Sikre.

gjennomført i de fleste avdelinger. Eriksson mener det er viktig å
ta seg tilstrekkelig med tid for å gjennomføre prosjektet ordentlig,

Japansk industri er blant inspirasjonskildene til de fem S-ene,

og forteller at det kan ta hele 2011 å fullføre de tre første S-ene. De

forteller Eriksson, før han utdyper innholdet i S-ene:

to siste S-ene, handler mer om etterarbeid, og det som skal bli en

- Den første S-en handler om å kaste alt vi ikke har bruk for. Altså

naturlig del av arbeidsdagene i produksjonen.

å rydde vekk alt gammelt som av en eller annen grunn har blitt

- Den fjerde S-en handler om at arbeidsgruppene selv finner gode

liggende. Den andre S-en innebærer å merke lagerplassene bedre.

og gjennomførbare rutiner på å følge opp at ryddingen faktisk

Den tredje S-en går på å skape prosedyrer, altså å lage en slags

blir gjort. Den siste S-en innebærer at vi sikrer at alle avdelinger

oppskrift som forteller hvem som skal rydde hva, og hvor ting

holder en felles standard for ryddighet og orden.
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Jens Eriksson
Stilling på verket: Produksjonssjef
Alder: 46 år
Sivilstatus: Gift, et barn fra tidligere ekteskap
Ser på TV: Liker programmet ”På sporet” som går på svensk TV.
Liker av musikk: Jeg er en gammel ”deprocker, og liker band
som Black Rebel Motorcycle Club, Interpol og Metallica
Gjør på fritiden: Liker å ta noen skikkelige joggeturer i fjellet.

Eriksson er opprinnelig fra Gävle, som ligger 20 mil nord for

vi har prosessbeskrivelser for alle produkter. Vi skal gjennom-

Stockholm. Dermed er Scana Steel Stavangers produksjons-

føre dette arbeidet i første rekke ved å intervjue operatørene og

sjef vokst opp i nærheten av Sandviken, et av Sveriges mest

deretter tegne opp prosesskart, forteller Eriksson.

tradisjonsrike stålverk.
- Som så mange andre her på stålverket, har jeg mange slektninger

Med nye prosessbeskrivelser og prosesskart, ser Eriksson for seg et

med lang fartstid i denne bransjen. Forskjellen er bare at min

annet mulig forbedringsprosjekt:

familie har jobbet ved Sandviken, forteller Eriksson.

- Kartlegging kan fortelle om unødvendig dobbeltarbeid, eller
tungvint oppgaveløsning. Dermed kan vi bruke prosesskartene

Samtidig med ryddeprosjektet, skal det også finne sted en kart-

til noe fruktbart, nemlig å se etter og avdekke alternative måter

legging av alle prosesser i produksjonen. Denne kartleggingen er

å løse arbeidsdagenes oppgaver på. Stålverket må bli enda mer

nødvendig, i første rekke fordi mange kunder krever at stålverket

konkurransedyktig i årene som kommer. Med dette prosjektet skal

har prosessbeskrivelser for å bli vurdert som mulig leverandør.

effektivisering oppnås og kostnadene reduseres, forteller Eriksson.

- Det er særlig kunder innen offshoresegmentet som krever at
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“Orden og ryddige produksjonslokaler er viktig
for å utføre et godt stykke arbeid”
Jens Eriksson
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Revidert personalhåndbok
Personalhåndboken er noe alle ansatte ved stålverket bør kjenne til.
Nå er håndboken oppdatert og tilgjengelig på intranett.

- Alle ansatte bør kjenne sine rettigheter og plikter som ansatt her ved stålverket.
Personalhåndboken er et meget godt redskap som jeg håper alle kan ta seg tid til å gjøre
seg kjent med, forteller administrasjonssekretær Alfhild Bokn, som midlertidig også har
personalansvar.
- Revideringen er datert februar 2011, og er et godt håndverk. Nå skal alle driftsledere
og tillitsvalgte ha fått utdelt hvert sitt eksemplar av håndboken. De som enda ikke har
sett gjennom den nye utgaven, kan få låne en kopi eller finne den på intranettet under
“Personaldokumenter”, forteller Alfhild.
Alfhild Bokn

Ny stemme i sentralbordet
Jørpelandsjenta Linn Jeanette Heggland er navnet på vikaren som for tiden har
inntatt resepsjonen og sentralbordansvaret.

- Det er en kjekk jobb, forteller Linn Jeanette til Stålverksnytt.
- Det er ganske mange nye navn å forholde seg til, men det har gått greit å få oversikten.
Jeg trives godt her på stålverket, sier 24-åringen, som har flere familiemedlemmer med
erfaring fra verket.
- Både farfar og far, og flere onkler, har jobbet her. Så jeg visste jo litt hva jeg gikk til, og
jeg skjønner godt at folk blir værende i jobb her.
Linn Jeanette Heggland

Ny utgave av
Stålboka ferdig

Leser du Stålverksnytt hos naboen?

Design: Mome
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naboen, men har mest lyst til å
nyte stålverkets internmagasin

layoutinnsats foreligger nå den

hjemme? Da kan du i så fall

oppdaterte utgaven av Stålboka.

kontakte resepsjonen på telefon

Det er i første rekke Scanas Tor

51 74 34 00, eller sende en e-post

Marlow Barka som har produsert

til

innholdet. Moment Kommunikasjon

morten.naess@scana.no.

HMS-sjef

Morten

Næss:

har stått for design og layout.
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Scana-julebord!

Mer enn 300 mennesker ble mette og vel forsynte da stålverkets første felles julebord ble avholdt 4. desember 2010 i Tau Aktivitetshus.

Med førsteklasses mat komponert av Ryfylkes egen mesterkokk Frode Selvaag, og hans
gode hjelpere, ble julebordet et kjempebra arrangement. De fire rettene smakte fortreffelig,
og det må sies å være sjelden god kokkekunst som ble utført denne fine julebordskvelden.
Konferansier og toastmaster Tor Øyvind Skeiseid må også omtales i rosende ordelag.
Skeiseid styrte aftenens begivenheter med stødighet, og imponerte med sine kunnskaper
om stålverket og gode hverdagshistorier. En stor takk til Skeiseid, Selvaag og alle de
andre som bidro til at kvelden ble en stor suksess.
Julebordet ble også benyttet til å markere to grupper med jubilanter, nemlig de som har
vært 25 og 40 år ved stålverket. Bilder av jubilantene ser du her i Stålverksnytt.
Og for de som lurer på om det blir flere slike julebord, så er svaret JA. Tau Aktivitetshus
er allerede bestilt, og neste julebordet vil finne sted 3. desember 2011. Så nå har du god
tid til å planlegge og få tak i barnevakt!
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Neste julebord blir 3. desember 2011.
Sett av kvelden allerede nå!
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25-års jubilanter
Stående fra venstre:
Helge Skjellevik
Gunnar B. Naustvik
Øystein W. Larssen
Leif Roar Larsen
Odd Kåre Melberg
Adm. dir. Jan-Øyvind Jørgensen
Sittende fra venstre:
Øyvind Bratteland
Helge Andersen
Odd Arild Holthe
Gudmund Sagård
Solveig Aukland og Svein Erik Log
var ikke til stede da bildet ble tatt.

30-års jubilanter
Stående fra venstre:
Torulv Fjelde
Kjell Ravnås
Adm. dir. Jan-Øyvind Jørgensen
Sittende fra venstre:
Karleiv Tungland
Tor Gunnar Eriksen
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Scana for 50 år siden
Stålverksnytt har lange tradisjoner. Her presenteres utdrag fra julenummeret 1960.

I den første 1961-utgaven av Stålverksnytt finner vi en sak som markerer 20-årsjubileum for stålverkets bedriftssanitet. Her følger et lite utdrag:

Bedriftssaniteten
Staalverkets Bedriftssanitet ble opprettet

førstehjelp og ved større skader også

og organisert 17. februar 1941, og kunne

legehjelp. Fra 1. januar 1960 og ut året

den 17. februar 1961 se tilbake på 20

hadde vi 16 brannskader med fravær.

effektive og arbeidsrike år. Det er på sin

Tapte arbeidsdager på de 16 skadene var

plass ved denne anledningen å minnes de

til sammen 239.

som sto for dette arbeide. Trygve Holst var

(…)

den første organisator og sanitetsleder.
Han utførte et banebrytende arbeide fram

I de forskjellige avdelinger har der i

til høsten 1942, da krigen satte en stopper

1960 vært behandlet 1559 skader (mot

for hans videre arbeide for Staalverkets

1582 i 1959). Skadene fordeler seg på

Bedriftssanitet. I 1945 døde han efter

følgende måte:

mange års fangenskap. I dag, 20 år efter,

1473 finger-, hånd- og armskader

har vi sett hvor stor betydning bedrifts-

18 fotskader

saniteten har hatt for alle ansatte og for

10 øyenskader

selve bedriften, og ellers for bygden når

9 hodeskaller

ulykken var ute.

49 brannskader (de fleste på føttene)

(…)
Jørpeland, 15. februar 1961, for StaalHusk ved alle brannskader at ingen

verkets Bedriftssanitet:

skade er så liten at den ikke trenger

Harald Brekke, sanitetsleder

Mange av stålverkets ansatte i 1960-61 var medlem i foreningen Jørpeland Vel, og
det var derfor naturlig at Stålverksnytt anno 1961 fortalte litt om foreningens virke:

Jørpeland Vel
Da denne forening befatter seg med over-

4. Telefonboks.

måte nyttige ting som angår alle her på

5. Akebakke for barn (m. belysning)

stedet, ville det være ønskelig at de som

6. Asfaltering av gatene innenfor

arbeider med denne saken får all den støtte

Jørpelands tettbebyggelse.

folket på Jørpeland kan gi dem. Vi behøver

7. Gatenavn.

bare tenke på Jonsokberget med musikkpaviljongen, beplantingen der oppe, post-

Det har i alt tegnet seg ca. 400 medlemmer

ombæringen, juletreet i Vågen o.s.v. Av

og man håper flere vil komme til.

ting foreningen for tiden arbeider med,
kan nevnes:
1. Flere direkte båtruter til Stavanger for
gods, biler, skoleelever og for alle som må
reise frem og tilbake.
2. Lekeplasser.
3. Badeplass.
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Scana Steel Björneborg fikk
kontrakt verdt 110 millioner

1. Hva forbinder du med påske?
2. Har du noen spesielle påsketradisjoner?
3. Hva serverer du aller helst til påskemiddag?

Scana Steel Björneborg har signert en to-års kontrakt
med tyske Maschinenfabrik Alfing Kessler på levering
av smidde emner til veivaksler. Kontrakten er verdt

Grim Lura

SEK 110 millioner. Det tyske selskapet Alfing Kessler er

45 år - Maskineringsavdelingen

markedsleder i produksjon av høykvalitets veivaksler
med en lengde på opp til åtte meter og opp til 900
millimeter i diameter.
- Scana Steel Björneborg har en lang historie som

1. Fritid og gode dager med familien.
2. Vi pleier å dra til campingvogna
i Songesand
3. Pinnekjøtt!

leverandør til Alfing Kessler, som krever høykvalitets
stål til sin produksjon av veivaksler. Kontrakten er
viktig fordi det bidrar til en god base for bestillinger
i vår produksjon, sier Ingvar Winbo, administrerende

Øyvind Hatteland

direktør i Scana Steel Björneborg.

60 år - Salgsavdelingen

På Alfing Kessler er man også fornøyd med kontrakten.
- Vi har hatt veldig godt samarbeid med Scana i over
10 år og jeg er glad for at vi forsterker dette gjennom
den nye kontrakten. Scana er en svært viktig partner
for Alfing Kessler og jeg ser frem til fortsatt samarbeid
i årene som kommer, sier Peter Ladel, innkjøpsdirektør

1. Det er vel å ha fri og være med
familien. I tillegg er jeg hobbyfotograf, så kanskje jeg får tatt
litt bilder?
2. Blir alltid en tur langs Jærstrendene.
3. Vi har ingen spesielle mattradisjoner i påsken.

i Alfing Kessler.

Linn Jeanette Heggland
Scana med storkontrakt
i Brasil
Scana Offshore Vestby AS signerte i februar 2011 en
intensjonsavtale for levering av 16 lossesystemer til
Brasil. Intensjonsavtalen er inngått med det brasilianske
selskapet Engevix Construcões Oceânicas S.A for åtte
FPSO-fartøy under bygging i Brasil. Kontraktsverdien er

24 år - Sentralbord/resepsjonist
1. Jeg tenker vel helst på ferie. Godt
med noen dager å slappe av på.
2. Før reiste vi en del til fjellet, men
mindre nå de siste årene. Får se hva
det blir til i år.
3. Forbinder ikke påske med noen
spesiell matrett. Men jeg må jo ha
påskeegg?

ca 350 millioner kroner.
- Tildelingen er en stor anerkjennelse av Scanas leveringsevne, og gir Scana et meget sterkt fotfeste i Brasil. I
tillegg viser denne kontrakten det store potensialet for
Scana-leveranser til det økende FPSO-markedet, sier
Rolf Roverud, konsernsjef i Scana Industrier ASA.
Fabrikasjonen starter andre kvartal 2011 og levering vil
skje fra første kvartal 2012 og frem til 2014. Prosjektledelse vil bli i Norge og Brasil, mens fabrikasjon og
sammenstilling planlegges å skje i Europa og Brasil.

Oliver Eckeberg
46 år - Metodeavdelingen
1. Ferie. Tid til å være med venner
og familie.
2. Jeg er fra Berlin, og det er langt
mellom påsketradisjonene der.
Hvert fall i min famile.
3. Nei, vi har ikke tradisjoner for
påskemat heller.

Ståltrim-årsplan 2011
TIDSPUNKT

AKTIVITET

TIDSPUNKT

AKTIVITET

MARS

Sirkeltrening
Spinning
Fellessykling
Temakveld i bruk av kart, kompass og GPS
”Ti på tur” sponses til ansatte

AUGUST

Sirkeltrening
Fellessykling
Tirsdagsturer:

2. aug.

Flatafjellet

9. aug.

Solnuten ”Ti på tur”

16. aug.

Botnatjørn ”Ti på tur”

23. aug.

Gramsfjellet rundt

30. aug.

Reinanuten

SEPTEMBER

Sirkeltrening
Fellessykling

11. sept.

Scanarittet

Tirsdagsturer:
22. mars

Hatten

29. mars

Småkrokane ”Ti på tur”

APRIL

Sirkeltrening
Fellessykling
Temakveld i bruk av pulsklokke
Tirsdagsturer:

5. april

Førlandsåsen

12. april

Hamrane rundt ”Ti på tur”

26. april

Hesten

6. sept.

Moldhesten ”Ti på tur”

MAI

7 topp turen
Sirkeltrening
Fellessykling

13. sept.

Kjortåsen

20. sept.

Tunglandsfjellet

Tirsdagsturer:

27. sept.

Heggheimsfjellet

3. mai

Øykjafjellet

OKTOBER

Sirkeltrening
Fellessykling

10. mai

Åndanesnuten ”Ti på tur”
22. okt.

Fotballturnering i Ryfylkehallen

24. mai

Husafjellet

31. mai

Botnatjørn ”Ti på tur”

JUNI

Nordsjørittet 11. juni
Sirkeltrening
Fellessykling

Tirsdagsturer:

Tirsdagsturer:
4. okt.

Skjørbu

11. okt.

Ådnahove

18. okt.

Krossfjellet ”Ti på tur”

25. okt.

Almåsen

NOVEMBER

Sirkeltrening
Spinning

DESEMBER

Sirkeltrening
Spinning

Tirsdagsturer:
7. juni

Viddalsfjellet ”Ti på tur”

14. juni

Moslivarden

21. juni

Guromyr – Trollkjeften ”Ti på tur”

28. juni

Litla Tiberfjellet

JULI

Fellesferie
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Gina Jones

Om aktivitetene
Sirkeltrening:

Fellessykling:

Mandag

kl. 11.00

Fremmøte ved bedehuset.

kl. 14.00

Mandag

kl. 17.00

kl. 15.00

Onsdag

kl. 17.00

Onsdag

kl. 11.00
kl. 14.00

Tirsdagsturer:

kl. 15.00

Fremmøteplass bekjentgjøres månedlig
på S-Nytt. Starttidspunkt er kl. 17.00.

Til sirkeltrening kan ektefeller være

Ta familien med på turene.

med om det er plass. Ansatte har
fortrinnsrett ved påmelding inntil

I løpet av sesongen har vi vært innom

dagen før treningstimen.

alle ”10 på tur”.

Sentralbordet tar i mot påmelding

Treningsrommet:

til sirkeltrening.

Treningsrommet kan nyttes av alle
ansatte døgnet rundt, med unntak av

Spinning:

reserverte treningstider. Barn har ikke

Mandag

kl. 06.00

adgang til treningsrommet.

Tirsdag

kl. 19.00

Onsdag

kl. 06.00

Torsdag

kl. 19.00

Forlat treningsrommet slik du selv
ønsker å komme til det!

Til spinning kan ektefeller være
med om det er plass. Ansatte har
fortrinnsrett ved påmelding inntil
dagen før treningstimen.
Sentralbordet tar i mot påmelding
til spinning.

Skadestatistikk
- og sykefravær
Skader totalt

Sykefravær pr. år
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Personalnytt
Minneord

Helge Alsvik
Kjell Bernt Fossmark
Tor Berge Jåsund
Ståle Vathne

Det var med stor sorg vi mottok

Agnas Eystberg

beskjeden om at Lars Eimund Håland
Vi takker for god innsats, og ønsker lykke til videre.

var død den 28. februar 2011.

Begynt

Lars Eimund ble funnet livløs på sitt kontor, og tross stor innsats fra

Lars Eimund Håland

Operatør smelteverk

både arbeidskollegaer og helsepersonell stod ikke livet til å redde.

Berge Nordbø

Operatør smiverk

Lars Eimund kom til Scana i 2004, først som konsulent for så å bli

Cato Meltveit Håvardsen

Operatør formeri

fast ansatt i september 2010. Det var innføringen av Movex som

Svein Egil Karlsen

Operatør formeri

brakte Lars Eimund til Scana. Lars Eimund var en meget dyktig

Robert Sandvik

Operatør formeri

”datamann” og var vår problemløser innen Movex. Mange har

Bjørn Helge Hinna

Operatør P2

allerede merket at han ikke er her lenger. Som kollega var Lars

Frode Honve

Operatør P2

Eimund en blid, rolig og avbalansert person. Veldig imøte-

Audun Nag

Operatør P1

kommende og med stor arbeidskapasitet.

Liv Marit Brekke

Operatør P1

Elin Helland

Salg

Gro Fjelde

Salg

Alexandra Petkovic

Kantine

Vi takker for tiden vi fikk ha sammen med Lars Eimund
og lyser fred over hans minne.

Jubilanter

Avlagt fagbrev
Elektriker

60 år:

Roar Førland

Produksjonsteknikk

Bernt Reidar Kveseth

19.02.11

30 år:
Kjell Henning Meling

07.01.11

Dagfinn Heng

24.02.11

Andrè Espedal

22.03.11

40 år:

20 år:

Erik Ødegård
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06.01.11

Leif Olav Larsen

01.03.11

Helene M. Gabrielsen

17.03.11

Trykk: Spesialtrykk

Leif Strøm

Tekst og design: Moment Kommunikasjon

Christian Knapp

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger

Sluttet

