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Katharina Fowler

Sjefen har ordet
Kjære medarbeidere
Første halvår 2011 har vært meget hektisk for oss. Det har
på det meste pågått 5 store offshoreprosjekt samtidig.
Dette har vært krevende for alle og ikke minst for
Laboratoriet, som har gjennomført testingen av alle

prosjektene. Dette klarte de til tross for at fresen havarerte
og at de måtte leie kapasitet. (Ny fres er nå i bestilling).
Produksjonen har fungert godt og det viser at vi nå er
rustet til å ta på oss slike kompliserte prosjekt.
Produksjonen i mai tilsvarte en årstakt i Smelteverk
på 14.500 tonn, i Smiverk på 5000 tonn (skipet
tonnasje) og i Formeri 3600 tonn. Dette er etter det vi
kan se, ikke langt unna produksjonsrekord.
Det utarbeides nye prosjekttilbud kontinuerlig, og jeg
forventer at vi vil få mer enn nok til å fylle opp ordrebøkene for resten av året. Helge, som nå er konstituert
salgsdirektør, og resten av salgsteamet har mye å gjøre
om dagen, og det er alltid et godt tegn.
Vi leverer nå positive resultater igjen, og det er en
bekreftelse på at de endringene som er gjort er rette.
Forbedringsarbeidet fortsetter og alle avdelinger kart
legges. Jens vil fortsette med dette arbeidet i sin nye rolle
som kvalitetssjef. Alle skal involveres i dette a
 rbeidet.

Nords

Ny personalsjef er endelig på plass og jeg er sikker på
at Geir blir en god støtte til oss alle. Han vil bruke mye
tid mot produksjon for å støtte og videreutvikle alle
medarbeiderne. Vi vurderer nå å gå over på tre skift
igjen, og vi må lære av de feil vi gjorde sist. Om vi får så
mye å gjøre, at tre skift kan forsvares, må vi på kort tid
få det på plass.
Det har de siste månedene vært svært mye besøk fra
kunder, og det er meget viktig at vi gir dem et godt
inntrykk. Ryddighet og system er noe de legger merke til.
Vi har den siste tiden hatt et høyt sykefravær (nesten
7%). Dette vil vi nå sette inn ressurser for å finne ut av, da
det er mye høyere enn andre bedrifter vi sammenligner
oss med.

Odd Einar Fjelde

Jeg håper at Sommerfesten vår blir vellykket med stort
oppmøte og skyfri himmel.
Dette blir nok et bra år for SSA og vi trenger nå en god
ferie med flott vær for å bygge reserver til en hektisk og
spennende høst med mange nye ordrer.
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Tom Reidar Rønneberg

dsjørittet 2011
Med værgudene i godlune, fullførte 42 stålverkssyklister årets Nordsjøritt. Bildene du
ser på disse sidene er fra matstasjonen halvveis i løpet. Årets Nordsjøritt var det tredje i
rekken med syklister i stålverkets vakre sykkeldrakter - neste år blir vi enda flere?

Bjørn Magne Fjelde

Arne Mæle
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Endringer

i ledergruppen

Omlegging til varm linje og kald linje, reintegrering av Scana MTC i Scana Steel
Stavanger og ny salgsdirektør og personalsjef. Det siste årets omorganisering har
også medført endringer i stålverkets ledergruppe.

- Vi har etablert en spennende og

til. Stålverket er en ledende leverandør av

personalsjef, Geir Danielsen (nyansatt ved

kompetanse innen både prosessutvikling og

må være i konstant utvikling for å forsvare

ledergruppa. HMS-sjef Morten Næss er også

kunnskaps
rik

ledergruppe,

som

har

produktutvikling. Det er alltid en utfordring
å utvikle og tilpasse organisasjonen på en

nisjeprodukter i stål av høy kvalitet, og vi
den statusen.

stålverket) hører også naturlig inn under
igjen en del av ledergruppen.

måte som samsvarer med kravene som stilles

Med Scana MTC inn under stålverket,

- Vi har både rekruttert eksternt og fore

på at vi nå har en riktig sammensatt leder

sjef for MTC, ble en del av den nye leder

høster på den måten godene av at vi har

til oss der ute i markedet. Jeg føler meg trygg
gruppe, forteller administrende direktør,

Jan-ØyvindJørgensen, og legger til:

- Prosess- og produktutvikling må stå høyt

på dagsordenen hvis vi skal være med på

tempoet i olje- og gassegmentet. Vi må hele
tiden operere på grensen av hva vi kan få

var det naturlig at Erik Ødegård, tidligere
gruppen. Ødegård er nå teknisk direktør,

og skal også fungere som stedfortreder for
adm. direktør. Jens Eriksson er QA- og QC-

sjef, og fortsetter derfor sitt arbeid innen
kvalitetsutvikling- og kontroll. Ny salgssjef,

tatt noen viktige rokeringer internt. Vi
mange k
 ompetente og erfarne mennesker i
rekkene, sier Jørgensen. Ledergruppen skal
i utgangspunktet møtes hver 14. dag og i
tillegg ha kvartalvise ledersamlinger.

Helge Skjellevik (rekruttert internt), og ny

Adm. Direktør
Jan-Øyvind Jørgensen

Personal

QA /QC

Geir Danielsen

Jens Eriksson

HMS

Øk. / Adm.

Morten Næss

Olav Løge

Teknisk avdeling
Erik Ødegård

Varm linje

Kald Linje

Salg / Marked

Stedfortreder for adm.
Dir.

Fredrik Stark

Leif Roar Larsen

Helge Skjellevik
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Helge Skjellevik
46 år gift, to barn

Konstituert salgsdirektør
Gjør på fritiden: Trives ute i naturen. Er på hytta i Suldal,
eller på tur i bobilen.

Ser på TV: Det danske programmet ”Klovn”.
Utrolig morsomt.

Lytter til av musikk: He, he. Når det kommer til musikk

er jeg nærmest en analfabet. Liker det aller meste, tror jeg.

Konstituert salgsdirektør fra egne rekker
Headhunting og stillingsutlysninger var ikke nødvendig da stålverket skulle ansette ny salgs- og markedsdirektør. Med Helge
Skjellevik i egne rekker sa valget seg egentlig selv.
- Jeg takker for tilliten, og setter pris på

Det tok ikke lang tid for Helge å sette seg inn

- Vi er en erfaren gjeng, og har nøkkel

markedsdirektør. Så langt har jeg ikke

ei heller å gjøre seg kjent med utfordringene.

driver med. I det hele tatt har vi en fin tone

at jeg ble tilbudt stillingen som salgs- og

i oppgavene som salgs- og markedsdirektør,

personer som er virkelig flinke i det de

angret et sekund. Og det kommer jeg


- Vi er en nisjebedrift og et lite stålverk i

har nettopp avsluttet en av dagens mange

trumfkort i konkurransen med andre verk,

Salgsavdelingen er alltid ”på jakt” etter

kvaliteter og Super Duplex som to av trumf

produkter. Blant de nyeste kundene er


heller ikke til å gjøre, forteller Helge. Han
lange telefonsamtaler og ryddet plass blant
dagens gjøremål til en prat med Stålverks

nytt. Utenfor kontorvinduet er skyene grå,
og det regner som en høstdag til tross for

at kalenderen sier juni. Likevel er Helge en
mann med godt humør, og han er trygg på

at han visste hva han takket ja til da jobben
ble tilbudt ham:

- Jeg har jo en viss fartstid her ved stål

verket, og har vært innom flere avdelinger
og arbeidsstasjoner. I 1985 begynte jeg i

lære her, da som sveiser i Vedlikeholds
avdelingen. Deretter bar det over i jobben

som sveiseingeniør ved lab-en. Etter det

var jeg først ved innkjøp, og deretter i salg
for støpte produkter, forteller Helge, som
også har erfaringer fra andre bedrifter:

- En periode jobbet jeg ved BMS Steel på
Orstad, altså tidligere Polaris. I 2004 gikk

jeg tilbake til Scana-systemet, og denne
gang var det i Scana Offshore Technology.

europeisk målestokk. Likevel har vi noen

sier Helge, og nevner høylegerte smidde
kortene. Andre viktige 
områder er kald

smidde spesiallegeringer som nedihulls
utstyr til offshorebransjen.

- Nedihullsutstyr er et satsningsområde

som vi nok kommer til å utvikle enda
mer i årene som kommer, tror Helge. Av
annet som offshoreindustrien etterspør,

trekker Helge fram strukturelt spesialstål

Mustang Engineering i Houston og W
 ilton i
England. Førstenevnte har inne en b
 estilling
på deler til sugeanker, mens sistnevnte har

bestilt flere 13 tonns enheter som skal brukes

i forbindelse med rør
ledninger. Enhetene
har fått det uformelle kallenavnet ”busskur”
og er avbildet på side 8 her i Stålverksnytt.

Stålverkets salgs- og markedsdirektør

leverandør av typen strukturelt spesialstål

Jørpeland sammen med kone og to barn.

- Det er svært få verk som er godkjent
som det vi tilbyr offshoremarkedet. Det

kan vi utnytte mer. Vi har jo også et stort

potensial i Marine-segmentet, som enda

ikke har tatt seg opp igjen. Det er spådd at

denne delen av vårt marked vil få et løft i

2012, og da må vi kjenne vår besøkelsestid
og være med når løpet starter. Det gjelder å
være på hugget, sier Helge.

Noen oppgaver er likevel nye for H
 elge.

Stillingen innebærer en del personal-

som leder. En kjempespennende utfordring

strategiutvikling. Helge forteller at han

og jobb, synes Helge.

nye kunder og markeder for stål
verkets

fra støperiet.

Der var jeg fram til 2010, og etter det har
jeg vært her i Salgsavdelingen. Og nå altså

og god flyt i salgsavdelingen, mener Helge.

ansvars
oppgaver,

budsjettansvar

og

nyter godt av sine mange gode kolleger og
et godt arbeidsmiljø.
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er vokst opp på Tau, men er nå bosatt på

Når han ikke er hjemme på Jørpeland,
finner du han ganske sikkert i bobilen eller
på h
 ytta i Suldal.

- Bobiltilværelsen passer meg fint. Har vært

bobilentusiast i mange år, og nå, med de
gode bilene som finnes, er det bare kos å sitte

bak rattet. Vi har vært nede ved Gardasjøen
i Italia de siste årene, og har planer om å

dra dit igjen denne sommeren. Det er bare å
pakke bilen med sykler og det hele, og sette

kursen sørover. Det er utrolig fint i Italia,
med både god mat og kort avstand mellom

vannhullene. Vi gleder oss til å komme av
gårde også i år, forteller Helge.

Formeriet
Full kontroll i

Det har vært en travel vår og forsommer i Formeriet. Med fire skift har driftsleder
Arvid Sørbø og hans effektive mannskap på 29 fast ansatte og fire innleide holdt
produksjonstempoet ved like.

- Ja, det har vært en hektisk første halvdel

Underveis treffer vi Odd Vatland. Odd

arbeidsgruppe her i Formeriet, så dagene

har tilholdssted i delen av Formeriet som

av året. Vi har heldigvis en trygg og r utinert
har gått greit, forteller Sørbø og viser vei

fra den ene enden av Formeriet til den
andre. Solid plantet på gulvet står svære

kasser som to operatører fyller med sand.
Vi er i delen som kalles Formeplanet, der

man lager formene som senere skal brukes

til støping av stål. Det er ikke 
akkurat
småtterier som er under produksjon, for

på den ene kassen står tallene ”10,2 tonn”

har vært ved stålverket siden 1998 og
treffende nok kalles Kroken.

- Mine oppgaver er å bøye til kroker
og armering til formene. Derav navnet
Kroken, forklarer Odd. Odds pappa drev
for øvrig Vatland Trevare, en bedrift som

nå er historie, men som i sin tid leverte

dører og vinduer til mange av boligene

som ble bygget i Jørpeland-distriktet.

skrevet med kritt.

Neste stopp er hos Erik Falkeid Asbjørnsen

vi har laget den siste tiden. Vi har laget

viser Erik flere eksempler på kjerner som

- Denne er på langt nær den største formen
former til det vi har døpt ”busskur”, som
egentlig er deler til rørledninger. De var vel
oppe i nærmere 18-19 tonn, forteller Sørbø.

Det er en særpreget lukt i Formeriet. I
tillegg kjennes lufta tørr. Ikke så rart, for til
produksjonen av formene brukes olivinsand

og olivinsand er det mengder av i form
planen på Formeriet. Olivinsanden k
 ommer

med båt fra Ålesund. Når en ny form lages
brukes vanligvis 30 prosent ny sand og

70 prosent gjenvunnet sand fra tidligere
produksjoner. Olivinsanden er herdet og
tilsatt

bindingsmiddel,
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forteller

Sørbø.

i Kjernemakeriet. Med et hyggelig smil

skal benyttes i stålstøpingen, før han viser
veien videre til Sammensetningen der Tore

Kjetil Idse og Morten Kalviknes jobber med

en bunnpart og en overpart som skal settes
sammen til en form. Klargjøringen av

formeninnebærer også at de to plasserer
inn kjerner de har fått oversendt fra kjerne
makeriet. Tore har vært 10 år ved stålverket
mens Morten er i blant de fire innleide.

- Morten er en flink kar. Bra at han snart blir
ansatt, smiler Tore.

Etter sammensetningen er unnagjort skal

formene støpes. Og da venter nye oppgaver
på gjengen i Formeriet.

Arvid Sørbø

“Det har vært en hektisk første halvdel av året.
Vi har heldigvis en trygg og rutinert arbeidsgruppe.”

Morten Kalviknes

Tore Kjetil Idse
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“Busskur” produsert til Wilton
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Den glade

sam er
Hjemme, i det ene hjørnet av loftstua, har erik asbjørnsen Falkeid mer enn
10 000 reklamepenner.

Ja, du leste riktig. Erik har mer enn ti

klubben teller cirka 200 medlemmer.

utstilt i huset sitt i Tuånå på Jørpeland. Men

Måndens Penn på sin egen hjemme

tusen reklamepenner. Og ja, han har dem
hvorfor begynner man å samle på penner
med reklame på?

- Tja, si det? De er jo fine! Og det er litt kjekt
å ha noe å samle på, synes jeg, sier Erik

med hjertelig smil. 10 000 reklamepenner

samler man selvsagt ikke sånn over natten.
For Erik startet samlemanien på ordentlig
i 1996.

 Det begynte nok litt tilfeldig, men i 1996

begynte jeg å få orden på samlingen og
organiserte dem i forskjellige kategorier.

Siden den gang har det nærmest gått av

seg selv. Jeg har familiemedlemmer som
er revmatikere, og har reist mye med
revmatikerforeningen. Derfor har jeg fått

mange penner på diverse reiser, og truffet

mange mennesker som samler for meg,
forklarer Erik.

Erik har til og med fått laget sin egen penn
med navn, adresse og tittelen: ”Reklame
pennsamler” (se bilde på denne siden).

 Jeg må gi noe tilbake til alle de som gir
meg penner, og da passer det jo godt at

jeg har min egen reklamepenn. Jeg setter

nemlig stor pris på at folk tar seg bryet og

Klubben gir ut eget medlemsblad, kårer

side som heter www.reklamepenn.org,

arrangerer samlermesser, byttelørdager og
enda mer.

 Jeg har aldri vært med på messene eller

de andre arrangementene, men skal ikke se

bort fra at jeg kommer til å gjøre det en gang,
sier Erik, som på langt nær har det antallet
penner som noen andre samlere har.

 Jeg har blitt fortalt at det er en kar som
har over 60.000 penner. Hadde vært artig

og sett den samlingen en gang. Jeg kommer
nok aldri opp i det tallet, og det betyr heller

ingenting. Jeg samler kun for moro skyld,
selv om noen kanskje synes jeg kan være
litt gal, smiler Erik.

Klubben Reklamepennens Venner har
definert enkelte krav pennene må oppfylle
for å være verdt å samle på. Det viktigste

er at pennene har påtrykt reklame, helt

rene penner er uten interesse. Videre må

mekanikken være i orden og hempa kan

ikke være knekt. Det er ikke så nøye om
den ikke kan skrives med, for den skal kun
være til utstilling.

husker meg hvis de får en reklamepenn de

I samlernes verden er det hotellpennene

det er får penner av Scanaansatte som har

kategoriserer sine penner etter bransje. Og

tror jeg gjerne vil ha, sier Erik, som rett som
vært på reisefot, både i jobb og i fritid.

Hvis du tror Erik er alene om å samle på

reklamepenner, så tar du feil. Her til lands
finnes en egen forening for reklamepenn-

som

henger

høyest,

tror

Erik,

som

på spørsmål om han har oversikt nok til å
huske hvilke penner han har hver gang han
får en ny?

 Ja, det tror jeg faktisk.

samlere, Reklamepennens venner. Denne
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“ Jeg må gi noe tilbake
til alle de som gir meg
penner, og da passer det
jo godt at jeg har min
egen reklamepenn.”

Fra skoleverket til stålverket:

Ny personalsjef med

stA
i slektstreet

Stålverkets nye personalsjef, Geir Danielsen, visste nok bedre enn de fleste nyansatte hva han gikk til da han takket ja til

jobben og stilte til tjeneste mandag 6. juni. Hans far og begge besteforeldre jobbet i sin tid ved verket, og selv hadde Geir en
gang sommerjobb med plenklipping og gulvfeiing ved det som nå er hans nye arbeidsplass.

- For meg er det et privilegium å ta fatt på

valg om å forlate skolen og begynne ved

som om ikke det var nok, fullførte han sin

Geir entusiastisk. Han har nettopp ø
 nsket

mange år mellomslike jobbmuligheter. Jeg

på HR (Human Resources, som best kan

denne spennende jobben ved s tålverket, sier

stålverket er en riktig avgjørelse. Det går

Stålverksnytts to utsendte velkommen følte at sjansen var for god til å gå glipp av.
og anvist plasser ved det runde bordet i

Så derfor søkte jeg jobben, og jeg er glad

masteroppgave i serviceledelse med fokus
oversettes med ordet Personalfag) nå i vår.

jeg fikk den, smilerGeir.

- Jeg tok masterstudiene ved siden av

litt melankoli i stemmen Geir innrømmer

I det hele tatt virker Geir ganske glad og

fag som jeg har jobbet med til daglig. Jeg

fordel for personalsjefstolen, ikke var blant

noenlunde tilbakelent med fremtiden foran

rektorkontoret ved Tau skule. Det er Geirs

nest siste dag i skoleverket, og det er med

at avgjørelsen om å forlate rektorstolen til
de enkleste.

- Å være rektor er en givende og ut

fordrende jobb. Jeg har vært rektor i kun
tre år, noe som egentlig er en for kort

periode. Jeg kommer helt sikkert til å


savne både 
oppgavene, kollegaene og
elevene. Likevel er jeg sikker på at mitt

fornøyd med situasjonen, der han 
sitter

seg som personalsjef. Og det virker som
han absolutt innehar kvalifikasjoner som
gjør han egnet til å håndtere en personal

sjefs daglige og faglige utfordringer. I

tillegg til rektorjobben, har Geir også blant

annet vært kultursjef i Strand kommune,
musikk
skolerektor

og
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kirkeverge.

Og

jobben. Det har vært nyttig å studere et

tror jeg har hatt et ekstra godt utbytte av
studiene siden jeg kunne relatere mye

av pensum til daglige gjøremål i jobben,

forteller Geir, som er bevisst på at ingen er
ferdig utlærd i sitt fag.

- Det er alltid nye ting å lære. Jeg er sikker
på at stillingen som personalsjef kommer til
å kreve mye av meg, men jeg er også klar til

å yte god innsats i min nye jobb, smiler Geir.

Geir Danielsen
53 år gift, fem barn
Personalsjef

Gjør på fritiden: Går turer i skog og mark. Turopplevelser
på ski “topper” det meste.

Ser på TV: Minst mulig... Men det går likevel ofte i nyheter.

Al

Lytter til av musikk: Mye forskjellig: gitarklassikere fra The
Shadows til mer klassisk orienterte stykker, Andrea Bocelli,
gamle gospelkorlåter, Dire Straits, gitarkameratene og mer.

Det er alltid vanskelig å spå om morgen

Det er lett å se at stålverkets nye personal

hva han fyller fritiden med, er friluftsliv

nyttvåger Geir likevel å spå noe om

han har sterke meninger om hvor viktig

- Å gå i heia med ryggsekk og fiskestang

dagen, men på oppfordring fra Stålverkshva han vil fokusere på i sin nye

personalsjefhverdag.

- Jeg ønsker å prioritere både kompetanse

utvikling for den enkelte og organisasjons

utvikling. Samtidig blir drift av personal

systemer et viktig gjøremål. En virksomhet

som stålverket trenger gode HR-systemer

sjef er engasjert i sitt fagområde, og at

det er at alle bidrar - og at alle faktisk får
anledning til å bidra.

- Det er menneskene som er drivkraften i

enhver organisasjon. Å ha en kultur som

er åpen for forbedringsforslag, opplever
jeg som viktig for å nå et mål om videre
utvikling, sier Geir.

-og prosesser, og jeg håper selvsagt at jeg

Geir er en engasjert herre også u
 tenom

og utdyper:

musikk høyt på listen over interesser, og

skal bidra positivt i så måte, sier Geir,
- Å bygge ”medansvarskultur”, er viktig

for meg. Arbeidslivet er på mange måter et
lagspill, og da gjelder det at alle tar ansvar
for sine oppgaver slik at vi leverer et slutt

resultat å være bekjent av. Det handler om
å ”spell hverandre god”, som Nils Arne
Eggen sier det.

og trening.

gir enestående opplevelser og glede.

Jeg er også særdeles glad i å gå på ski.
Sesilåmi er et løp jeg prøver å få med meg,

og en vanlig skitur kan være rett og slett
herlig, smiler Geir. Og da var det nok en

passende avskjedspresang Geir fikk av
sine kollegaerpå Tau skule: En signalrød
tettsittende skidress.

arbeids
tid. Blant annet står sang og

- Jeg blir hvert fall enkel å få øye på til

Geir har lang fartstid som kordirigent.

med å bygge ny hytte på Vågslid.

Ungdomsarbeid har også stått hans hjerte

vinteren,humrer Geir, som også er i ferd

nær i lang tid, og utallige dugnadskvelder

- Litt av sommerferien går nok med til

Med tre jenter og to gutter er det ikke få

nå å bli kjent med mine nye kollegaer og

har gått med til barn-og ungsdomsformål.
timer som har blitt spandert på treninger,

kjøring til kamper og så videre. Likevel,
det første svaret Geir gir på spørsmål om
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hyttebygging. Men aller først gjelder det

arbeidsoppgaver. Sommerferien kommer
tidsnok, den, slår Geir fast.

Scana for 50 år siden
Stålverksnytt har lange tradisjoner. Her presenteres utdrag fra sommernummeret 1961.

For 50 år siden hentet stålverket store deler av omsetningen i det innenlandske
markedet, og man hadde både salgskontor og lager i Oslo. Her følger utdrag fra
sommerutgaven av Stålverksnytt 1961, et utdrag som forteller oss hvordan salgs
avdelingen var organisert:

Staalverkets salgsorganisasjon har sitt

flate og bygget som et moderne varme

delt i utenlands- og innelands
salg. Best

lager også på Jørpeland,i Trondheim og

hovedsete på Jørpeland og er administrativt
utbygget er salgsorganisasjonen i Norge,

hvor cirka 75 % av omsetningen finner

lager. Foruten i Oslo finnes omfattende
i Bergen.

sted. Innenlandssalget er delt i to geo

Alt utenlandssalg foregår ved hjelp av

lands- og Trøndelagsfylkene, som betjenes

hvor verket har et datterselskap med eget

grafiske områder, nemlig Vest-Agder, Vest

fra Jørpeland, og de resterende dekkes fra
Oslo. Til støtte for det aktive salgsarbeide

nyttes - foruten egne representanter og
servicefolk - også agenter.

Verket har i en årrekke hatt landets

stedlige agenter, bortsett fra Danmark,
lager siden 1951.

Danmark er bedriftens største utenlands
marked, og tar over 40 % av e ksporten.
Deretter

kommer

Holland,

Portugal,

England,Sverige, Brasil, Sveits, Finland,

største lager av spesialstål. Og i og med

Belgia, Italia, Island, Skottland, Irland,

lederstilling enda mer markert. Den nye

Frankrike og Syria.

nybygget i Oslo (ferdig 1960) er denne

lagerhallen er på 1.800 kv.meter gulv

Tyskland,

India,

Spania,

Argentina,

I sommerutgaven av Stålverksnytt 1961, finner vi blant annet et lite intervju med
daværende klubbformann, lagerarbeider Åsmund Langeland. På spørsmål om
hva han vil trekke fram som mest positivt ved bedriftens sosialpolitikk, svarte
Langeland følgende:

- Det er vanskelig å svare på vegne av

og økonomisk hjelp fra 
Staalverket reist

skulle tro det er korrekt å fremheve den

regulerte området på Jørpeland.

samtlige

820-830

arbeidere,

desentraliserteordningen

men

med

jeg

bad,

over 250 familieleiligheter innenfor det

garderober, spiserom og andre velferds

rom,

i

motsetning

til

mange

andre

arbeids
plasser hvor velferdsanleggene er
sentralisert, og med stor avstand til den
enkeltes arbeidsplass.
Videre

vil

jeg

nevne

at

bedriftens

sykekasse hører med til de beste i landet,

men så har arbeiderne heller ikke misbrukt
den. Bedriftenhar vist vilje til omsorg for de

eldrearbeidere, med tilskudd til pensjonog

trygder, og siden 1949 er det ved assistanse
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1. Hva er dine planer for sommerferien?
2. Hva er din favoritt sommermat?
3. Hva gjør du helst på en skikkelig sommerdag?

Samarbeid Volda-Brasil
Odd Kåre Melberg
Scana Marine Service, som er en del av Scana Volda,
inngikk i mai en samarbeidsavtale med brasilianske
Offshore Reparos om håndtering av det brasilianske
markedet og oppdrag derfra.

Avtalen gir Offshore

Reparos anledning til å opptre på vegne av Scana
Marine Service som serviceog ettermarkedsagent.

“Dette samarbeidet gjør at Scana Marine Service og
Offshore Reparos kan levere totale løsninger til kunden,

herunder teknisk ekspertise, engineering, komplette

fremdriftspakker, installasjon og idriftsettelse”, sier
Hallvard Pettersen, leder av Scana Marine Service.

Offshore Reparos er den foretrukne tjenesteleverandør
for de fleste av Scana Marine Services brasilianske

46 år - Vedlikeholdsavdelingen
1. Blir nok en tur til Karmøy!
2. Reker på kaien.
3. Tar det helt tolig, så rolig som
overhodet mulig.

Odd vatland

49 år - Operatør Formeriet
1. Skal en tur til Telemarkskanalen,
og så til Sverige. Skal også på hytta i
Skipavåg.
2. Grillpølser.
3. Tar en tur på sjøen for å fiske litt.

kunder, og har blitt regelmessig revidert av Det Norske
Veritas (DNV) siden 1999 for å opprettholde ISO
9001-sertifikat.

geir Danielsen

Valser i Kina

1. Skal til Danacup, gå på Hardanger
vidda og komme i gang med hytte
bygging på Vågslid.
2. Varmrøykt ørret med litt sitron
og einerbær. Og grillmat!
3. Å sitte med avisa på bergene nedforbi Solbakk og kjenne solen varme.

Scanas datterselskap i Sichuanprovinsen i Kina, Scana

53 år - Personalsjef

Leshan, har signert en kontrakt med det statseide kinesiske

erik Falkeid asbjørnsen

som hovedsakelig vil bli brukt til produksjon av jernbane

1. Blir nok en bilferie for å besøke
venner, tenker jeg.
2. Is! Og grillmat med en god øl.
3. Samle venner rundt et godt måltid.
Eller en tur til fjells.

selskapet Pan Steel. Scana Leshan skal produsere valser
skinner. Denne kontrakten har en verdi på ca 36 millioner
kroner, skriver Scana i en pressemelding.

 Ordren er meget viktig for oss og styrker Scana Leshans
posisjon i det kinesiske markedet. Det kinesiske markedet

60 år - Operatør Formeriet

for valser er for øyeblikket krevende, men ordren viser
at Scana Leshan er en viktig aktør i dette markedet, sier
konsernsjef Rolf Roverud i Scana Industrier.

Kalle Stokka

52 år - Elektriker
Vedlikeholdsavdelingen
1. Skal sykle i Italia.
2. Sjømat.
3. Gå tur i fjellet.

Ståltrim-årsplan 2011
Tidspunkt	Aktivitet

Tidspunkt	Aktivitet

Juli

Fellesferie

Oktober

Sirkeltrening
Fellessykling

August

Fellessykling
22. okt.

Fotballturnering i Ryfylkehallen

Tirsdagsturer:
Tirsdagsturer:
2. aug.	Ulvaskog
9. aug.

Solnuten ”Ti på tur”

16. aug.

Hatten

4. okt.

Skjørbu

11. okt.

Ådnahove

18. okt.

Krossfjellet ”Ti på tur”

23. aug.	Gramsfjellet rundt
25. okt.	Almåsen
30. aug.	Reinanuten
September

Sirkeltrening
Fellessykling

11. sept.

Scanarittet

24. sept.

7 Toppstur

November

Sirkeltrening
Fellessykling

Desember

Sirkeltrening
Spinning

Tirsdagsturer:
6. sept.

Moldhesten ”Ti på tur”

13. sept.

Kjortåsen

20. sept.	Tunglandsfjellet
27. sept.

Heggheimsfjellet

Prosesskartleggingen fortsetter
Jens Eriksson, stålverkets QA- og QC-sjef er fornøyd med framdriften av kartleggingen av arbeidsprosessene i de
forskjellige avdelingene.

- Vi er nå ferdig med kartlegging av

tar ut en smelteprøve på en sikker måte,

gjøres for å høyne kvaliteten i de forskjellige

avdeling er Pusseriet. Generelt sett er vi i

- Vi har tatt i bruk et nytt kvalitetssystem

lede fram til at alle oppgaver løses likt,

prosedyrer og prosesser i Formeriet. Neste
rute med den planlagte kartleggingen, slår
Eriksson fast.

Det som kartlegges i denne omgang er i
hvilken rekkefølge operatørene utfører

forteller Eriksson.

som heter Inosa. Dette er basert på bilder,

uansetthvem som u
 tfører oppgavene.

slik at det tas bilder av de forskjellige

- Stålverket skal levere produkter av kun

kan lagre prosedyren digitalt, sier Eriksson.

at vi har dokumentasjon og gode prosedyrer

stegene i hver prosedyre og at vi deretter

de forskjellige oppgavene. Operatørene

Kartleggingsprosjektet skal omfatte alle

kan være en beskrivelse av hvordan man

er fullført, er neste steg å se hva som kan

beskriver selv sine prosedyrer. Et eksempel

prosedyrene. Hele kvalitetsprosjektet skal

avdelinger ved stålverket. Etter kartleggingen
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høy kvalitet. Det er viktig for mange kunder
for alt vi leverer, påpeker Eriksson.

Gina Jones

Om aktivitetene
Sirkeltrening:
Mandag

Onsdag

Fellessykling:

kl. 11.00

Fremmøte ved bedehuset.

kl. 15.00

Onsdag

kl. 14.00
kl. 11.00

kl. 14.00
kl. 15.00

Til sirkeltrening kan ektefeller være
med om det er plass. Ansatte har

Mandag

kl. 17.00
kl. 17.00

Tirsdagsturer:
Fremmøteplass bekjentgjøres månedlig
på Stålverksnytt. Starttidspunkt er

kl. 17.00. Ta familien med på turene.

fortrinnsrett ved påmelding inntil

I løpet av sesongen har vi vært innom

Sentralbordet tar i mot påmelding

Treningsrommet:

dagen før t reningstimen.

alle ”10 på tur”.

til sirkeltrening.

Treningsrommet kan nyttes av alle

Spinning:

reserverte treningstider. Barn har ikke

Mandag

kl. 06.00

Onsdag

kl. 06.00

Tirsdag

Torsdag

kl. 19.00
kl. 19.00

ansatte døgnet rundt, med unntak av
adgang til treningsrommet.

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 t reningstimen.

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

Sluttet

Einar Omland

Egil Skjørestad

Tor Anders Skjæveland
Vi takker for god innsats, og ønsker lykke til videre.

Begynt

Operatør smiverk

Odd Einar Fjelde

Operatør smiverk

Bjørn Vetrhus

Leder elektrisk/mekanisk vedlikehold

Glenn Martin Espedal Olsen Operatør smiverk
Trond Rune Tjentland
Geir Danielsen

Andrè Lunde Viga

Bodil Drange Pedersen

Driftsleder hovedlager/skipning
Personalsjef personalavdeling
IT-lærling

Sommervikar innenfor feltet materialteknologi

Jubilanter
60 år:

Torstein Nygård

20.04.11

Trykk: Spesialtrykk

Jarleif Sørskår

Tekst og design: Moment Kommunikasjon

Eline Hardeland Saua

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger

Personalnytt

09.05.11

Foto: Kari Aarhus Dolmen og Kristian Kalvå
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