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Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere
Julen står foran oss og vi er i ferd med å ferdigstille en lang rekke av
prosjekter. Det har vært en meget utfordrende høst for oss alle. Det
å kjøre inntil 11 prosjekter samtidig har vært utfordrende å gjennomføre. Prosjektlederne har jobbet natt og dag, og rapporteringen har
ikke alltid vært slik kunden har ønsket seg. Det har vært meget
vanskelig å klare de korte leveringsfristene og dialogen med
kundeneer derfor meget viktig. Det har vært en bratt lærekurve for
oss, og jeg mener at med de justeringer som er gjort så står vi godt
rustet til å ta på oss nye tilsvarende prosjekt.
Vi er et av de ledende stålverkene i verden, som leverer til olje og
gassindustrien, og det forlanges derfor mye av oss for å klare å bli
værende der. Vi strever, men med forbedringsgruppene som så
vidt er startet skal vi klare å bli ”Verdensmestre i Ståltilvirkning”,
slik målet vårt er.

- Orden og ryddighet skal ha et særlig
fokus blant forbedringsgruppene som
er i ferd med å etableres. Da passer det

Oppgraderingen av kontrollen og det nye ”prøverommet” i P1 var
en forutsetning for å holde kontroll på prøver og prøvetagningen,
som er meget krevende på alle prosjektene. Dette er nå på plass
og er en stor forbedring fra tidligere. Vi tror at dette oppgraderings-
og forbedringsarbeidet som er gjort, bidrar til å styrke tilliten til oss
både overfor gamle- og nye kunder. Det er også gjort en god
innsats på å rydde, - og det ser mye bedre ut.

ypperlig at P1 har et helt nytt rom hvor vi
kan iverksette forbedringsprogrammet 5S
fra første dag i drift, forteller personalsjef
ved verket, Geir Danielsen.
Forbedringsprogrammet 5S har vært
under utvikling siden årsskiftet 2010
2011. Det er tidligere produksjonssjef Jens

Vi har hatt en høy ordrenotering, spesielt på støpt og vi har nå en
bra ordrereserve. Det ser meget bra ut for salg til Olje og Gass
Industrien fremover, og dersom kundene blir fornøyd med det vi
leverer til dem, vil de bestille mer. Andre markeder er vanskelige,
så vi har valgt å konsentrere salgsaktiviteten mot Olje og Gass,
som ser ut til å vokse enda mer i de neste årene.
Neste år blir Stålverket 100 år, (vi feirer i forhold til årstallet da vi ble
25 år) og det ligger til rette for at det er et godt år vi går i møte. Det
vil bli et krevende, men spennende år, og det er store forventninger
til oss når det gjelder å levere resultater. Jeg har stor tro på at vi
sammen skal leve opp til forventningene.

Eriksson som er initiativtaker til 5S, og

som har ledet kartleggingen av hva 5S skal
innebære i de forskjellige avdelingene.
- Orden og ryddige 
produksjonslokaler
er viktig for å utføre et godt stykke arbeid.
Som navnet ”5S” antyder, består prosjektet
av fem steg; Sortere, Systematisere, Skinne/
Stelle, Standardisere og Sikre. I P1s nye
rom skal vi etablere rutiner som løser 5S
i praksis,sier Eriksson, og utdyper:
- Rutinene skal være konkrete. De skal
inneholde nøyaktig hvem som har a nsvaret
for å rydde hva og når ryddejobben skal

Jeg vil ønske dere alle en God Jul og et Godt Nyttår

gjøres. Rutinene skal henges opp på veggen
slik at alle ser hvem som er ansvarlig for at
jobben blir gjort. Synliggjøring av ansvar er
viktig, mener Eriksson.
Både Eriksson og Danielsen er opptatt av
at de forskjellige forbedringsprosjektene
faktisk skal føre til et forbedret stålverk.
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- I vårt nye

prøvetakingsrom
skal vi ha orden!

P1s nye rom for stålprøver og saging er første arbeidsstasjon hvor forbedringsprogrammet 5 S, som handler om orden og
ryddighet, iverksettes.

Begge har tro på at en standardisering av
orden og renhold som 5S er et viktig ledd
i så måte.
- Kulturbygging og forbedringsarbeid
vil være en viktig del av hverdagen
ved stålverket i framtiden. De tiltak vi
gjennomfører skal være slik at de faktisk
skaper forbedring, tiltakene skal ikke være
noe vi gjør halvveis og delvis utvannet.
Vårt mål er å være verdensmester i stål
tilvirking, og forbedringsgruppene med
fokus på produksjon og prosesser, samt
prosjektet 5S, er verktøy for å sikre oss
verdensmestertittelen, sier Danielsen med
et smil, men likevel i fullt alvor.
- Vi har mange kunder på besøk, og det
er viktig at de ser at vi har orden både
på rutinerog i produksjonsavdelingene.
At dette er viktig, vet vi eksempelvis
fra kunden Rolls-Royce AB fra Sverige
som ved et besøk i år kommenterte at
“ni måste ha arbetat en del med 5S, det
syns tydligt”. Vi tror at dette rommet i P1
kan bli et utstillingsvindu for resten av
bedriften, og på den måten bidra til at det
blir iverksatt enklere og tydeligere 5S-
prosesser i de andreavdelingene. Det er
alltid kjekt å komme og se hvordan ting
og tang kan bli. Det pleier å virke bedre
å se det selv enn å høre om når andre
forteller, avslutter Danielsen.
Øystein Larssen er mannen med ansvar for orden og system i P1s prøvetakingsrom.
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P1
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Rekordtravelt i P1
Det har vært en høst med rekordstore mengder gods i P1. Skiftleder Tor Geir Tjøstheim har ikke opplevd
makan på sine 21 år på stålverket. Les mer på de neste sidene.
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Tor Geir Tjøstheim
produksjons

Som følge av de mange bestillingene fra

lyder strømmer ut av portåpningen til

offshorerelatert virksomhet, har arbeids-

P1. Innenfor porten er det varmt, svært

mengden knyttet til kvalitetskontroll økt

varmt.

og

ved stålverket. Kravene til dokumentasjon

verne
briller haster forbi Stålverksnytts

er mange og høye, og det jobbes stadig

utsendte i tur og orden. Skiftleder Tor

med å utvikle prøvetakings- og kontroll-

Geir Tjøstheim har egentlig ikke tid til

systemet. Arbeidet er allerede kommet

en prat om travelheten i P1, men han tar

langt, og i P1 er det blant annet innredet

seg likevel noen minutter:

et eget rom til prøvetakingsarbeid for å

- Jeg tror vi har satt rekord i høst. Det

ta unna de mange oppgavene. Øystein

er gods under arbeid overalt, men vi har

Larssen er blant de mange som jobber med

full kontroll, forteller Tjøstheim og loser

prøvetaking.

oss mellom små og store stykker stål

- Det jeg gjør i dag er å sage prøver som

under arbeid.

skal videre til kontroll. Jeg blir nok ikke

- Det har skjedd store endringer i

gående uten noe å gjøre i dag heller,

produksjonsrutinene bare de siste fire-fem

humrer Larssen.

Et

sammensurium

Mennesker

av

med

hjelmer

årene. Arbeidet er blitt mer komplisert og
tidkrevende fordi vi har såpass stort fokus

Frode Hinna er en av de andre på dagskift

på prøvetaking og kontroll. Det hender

i P1 da Stålverksnytt er innom. Hinna har

ofte at vi bruker 100 varmebehandlings

blant annet som oppgave å styre Andro-

timer, eller mer, på hvert stykke gods

maten, en slipemaskin som minner om en

før vi kan sende det ut fra P1 og videre i

gravemaskin i utseende.

produksjonen. Kravene til kvalitet krever

- Det jeg gjør her, er å slipe ned løpene slik

stadig mer av maskiner og mennesker i P1,

at de blir jevne og fine. Andromaten styres

forteller Tjøstheim, som ikke lar seg plage

med en joystick, forklarer Hinna, som har

nevneverdig av varmen;

vært ved stålverket i litt mer enn 10 år.

- Nei, det er varmere i en solseng i Tyrkia,

Hinna kan bare si seg enig med de andre

flirer Tjøstheim, og legger til:

i P1:

- Men ikke så travelt!

- Ja, her har vi det travelt!
Knut Sandvik

Frode Hinna
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“Det hender ofte at vi bruker 100 varmebehandlingstimer, eller mer, på hvert stykke gods
før vi kan sende det ut fra P1”
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Hektiske dager

med finpuss
og ferdiggjøring

I P2 har man hendene fulle med å legge den siste finishen før trailerne ruller inn
for å ta med seg stålverksproduktene ut i den store verden. Og som alle andre
steder ved verket denne høsten – travle dager er hverdagskost.

P2
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Krister Fiskå
4-skiftsordning har vært oppskriften
for å holde tritt med gjøremålslistene
hele høsten 2011. Med fenomenal innsats
fra samtlige ansatte - og fra et tjuetalls
innleide sveisere fra Rosenberg – har man
i P2 gjort sin del av oppgavene for å innfri
den avtalte leveringstiden. Leder i Kald
Linje, Leif Roar Larsen, kan fortelle at P2
har nok å gjøre fram til sommeren. Minst.
- Avtalen med Rosenberg utløp i november,
men vi har alternativer på gang slik at vi kan
opprettholde det nødvendige produksjons
tempoet utover 2012. I tillegg er vi i ferd
med å få på plass flere arbeidsstasjoner slik
at vi kan løse de daglige utfordringene på
en best mulig måte. Vi skal ha to nye sveisebåser slik at arealet utnyttesenda bedre. Og
det trenger vi, for nye prosjekter står i kø
også etter jul, sier Larsen til Stålverksnytt.
Oppgavene i P2 består av alt relatert til
ferdiggjøring. Det sveises, slipes, pusses
og kontrolleres helt til hvert produkt er
feilfritt og klart. Bak de tunge gardinene
i sveisebåsene glimter og spraker det etter
hvert som sveiserne gjør det de gjør best.
- Hvert produkt skal være helt perfekt når
vi er ferdige med jobben, forteller opera
tørene Krister Fiskå og Frode Honve, som
begge jobber i P2. Honve er i ferd med å
flikke på et ledehjul, som nok vil kreve
noen timer til før det kan sies å være klart
for utsendelse.
- Det er ganske enkelt slik at ting tar tid,
men vi gir oss likevel ikke før alt er som
det skal være. Det må være skikkelig før
vi er ferdig her i P2, sier Honve.

Frode Honve
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Slitegods

P3 er den minste avdelingen som
ligger inn under Pusseriets virke. Den

på løpende
bånd

to mann lille avdelingen håndterer
ferdiggjøringen av slitegods

- I P3 jobber kun to mann, men de
jobbergodt og effektivt, forteller leder
i Pusseriet, Leif Roar Larsen. Forrige
gang Stålverksnytt var innom P3 var i
februar 2010, og da var P3 akkurat satt
i drift. P3 har ferdiggjøring av slitegods
til steinindustrien som hovedoppgave,
og blant kundene som venter på varer
fra P3, er Thyssen Krupp og NorStone.
De to herremenn som til daglig holder
styr på oppgavene i P3, er Svein Helge
Hinna og Arnfinn Rørheim.
- Her i P3 går det unna. Vi sliper, p
 usser,
maler og tectylbehandler. I tillegg er
dimensjonskontroll en av våre oppgaver
før vi kan si oss ferdige med et produkt.
For tiden jobber vi med produkter som
mantler, konkaver og knuseplater til
steinknusere. Vi har nok å gjøre, og godt
er det, smiler Hinna.

P3
Fra venstre: Arnfinn Rørheim og Svein Helge Hinna
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Scana for 50 år siden
Flere glimt fra Sovjetsamveldet:
I forrige nummer av Stålverksnytt gjenfortalte vi utdrag fra et intervju med direktør
Gjedebo etter hans besøk i Sovjetsamveldet. Her følger enda noen sitater fra Gjedebo
om tilstanden i Sovjet i 1961:

- Gatebilledet var – både i Moskva og ikke

- Var det ellers noe de merket Dem, Gjedebo?

minst utenfor – grått og ensformig. Det

- Det må være at vi på forhånd var blitt

fantes ingen avvekslende farge, for ikke

advart mot å bli innviklet i eventuelle tilbud

å snakke om reklameskilt. Ikke engang

om svartebørshandel. Dette hendte da også.

en tobakksforretning eller en pølse- eller

Jeg møtte flere på gaten som ønsket å kjøpe

iskrembod som avvek, skapte fargepletter i

klær eller tyggegummi. I nærheten av den

enstonigheten. Når dertil også menneskene

norske ambassaden ble jeg tilbudt 15 rubler

var ensartet og mørke i antrekket, sier det

(ca 120 kroner) for den skjorten jeg hadde

seg selv at jeg satt igjen med et inntrykk av

på meg, og jeg må tilstå at skjorten var ikke

at alt var grått i grått. Bortsett fra det, var

akkurat ny.

gaterenholdet imponerende. Bl.a. var det
mengde av papirkurver og spyttebakker
langs fortauene.

Julenøtter anno 1961
I julenummeret av Stålverksnytt hadde man noen julenøtter. Klarer du å løse de to
oppgavene nedenfor?

Skjulte elver

Innviklede familieforhold

1. Finn er en aktiv gutt.

Hansen kommer for sent til et møte med sin

2. Er det alvor, Marit?

venn Olsen. Han sier unnskyldende:

3. Huset er bra umalt, da.

- Jeg møtte tre hyggelige mennesker borte i

4. Odd, riv av plasteret nå!

gaten. Hyggelige mennesker, og den ene er

5. Det har nok Unni delvis rett i.

faren til den annens datter. Olsen tenkte seg

6. Det suste av hagl om Mads.

lenge om før han kunne forstå slektskaps-

7. Per har en blå genser i dag.

forholdet. Gjør du også det.

Innviklede forhold: far, mor og datter.
Skjulte elver: 1. Rena, 2. Vorma, 3. Rauma, 4. Driva, 5. Nidelv, 6. Glomma, 7. Lågen
Svar julenøtter:
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- Framtiden ligger

offshore
Økt oppdragsmengde fra offshorerelatert industri skal ha sin del av æren for at stålverkets ordrebøker ser bra ut nå mot
slutten av 2011. Salgsdirektør Helge Skjellevik har likevel ingen planer om å slakke ned på reisevirksomheten og jakten på
oppdrag fra nye og gamle kunder.

Helge Skjellevik

oppdragsavtaler skal signeres. Det blir fort

jeg kan ikke skryte nok av innsatsen som

både to, tre og fire turer til samme kunde

har blitt lagt ned denne høsten. Jeg har et

i løpet av kort tid. Og når kundene er for

stort ønske om å være mer til stede i de

eksempel i Houston eller i Korea, ja, da sier

forskjellige produksjonsavdelingene, men

det seg selv at man kan bli litt døgnvill, sier

denne høsten har tiden rett og slett ikke

Skjellevik, som likevel ser uforskammet

strukket til. Hvis jeg har et nyttårsforsett,

opplagt ut.

så er det å være mer ute på golvet og snakke
med alle mine gode kolleger. Det er viktig

- Høsten har vært god for stålverket. Vi

for meg. Og kjekt, sier Skjellevik.

har fått på plass en del solide ordrer. Vi
kan nå planlegge ut fra en lenger horisont

Offshoresegmentet er en viktig del av

enn på en god del år. I enkelte deler av

framtidenfor stålverket, mener S
 kjellevik.

produksjonen ser det ut som vi har belegg

Det er stadig interesse fra nye kunder,

fram til neste jul, smiler Skjellevik.

samtidigsom flere av de etablerte kundene

Produksjonskapasitet har vært en aldri

har kommetmed nye bestillinger den siste

så liten utfordring, men takket være god

tiden.

- Vi opererer på et globalt marked nå som

planlegging,

vi har såpass mange gode oppdrag fra

avdelinger

offshore
virksomhet. Da sier det seg selv

personell, har oppgaveløsningen holdt


offshore
markedet,

at det blir en del reisedøgn for å følge opp

det nødvendige tempo og den påkrevde

travelheten som vi gjør. At vi har klart å

kundene. Vi må presentere oss og fortelle

kvalitet.

opparbeide oss et solid omdømme innen

hva vi på Jørpeland er best på. Vi må følge

- All honnør til de som jobber ute i

dette segmentet er veldig viktig for fram-

opp tilbud og vi må være til stede når

produksjonen. De har virkelig stått på, og

tiden vår, slår Skjellevik fast.

4-skiftsordning
og

perioder
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i


enkelte

- Andre stålverk, som ikke har den

med

innleid

kompetansenvi har innen produkter til
opplever

ikke

den

1. Hvor og med hvem skal julen feires?
2. Hva skal dere spise og drikke på julaften?
3. går dere rundt juletreet og synger julesanger?

christian Sunde
Innkjøper
1. Hjemme med familien.
2. Pinnekjøtt. Drikke blir vann, vin og brus.
3. Nei. Hadde det ikke vært for barna, så
tror jeg vi hadde droppet juletreet også.

Frode Hinna
Operatør i P1
Av nyere ordrer innen offshore, kan

1. Det blir nok på besøk hos noen.
2. Av mat blir det både pinnekjøtt og ribbe.
I glasset blir det brus.
3. Det blir nok lite av både gang rundt
juletre og synging.

Skjellevik fortelle om utstyr til Maritime
Hydraulics og National Oilwell samt
kjettingstoppere til Framo Engineering. I
tillegg er det ingen tvil om at oppdrag fra
DSME (Daewoo) i Korea, er en fjær i hatten
for stålverket.

Krister Fiskå

- At vi her på Jørpeland leverer til
gigantiske DSME, sier litt om kvaliteten på

Operatør P2

produktene våre. Vi skal være stolte av at vi,

1. Det blir nok hjemme med familien.
2. Pinnekjøtt og øl.
3. Det blir nok lite med det.

som er et lite stålverk, er såpass attraktive
på verdensmarkedet. Til Korea leverer vi
attpåtil til det mest kritiske punktet på hele
riggen, nemlig deler til hovedfortøynings-

gro Fjelde

punktet som holder fast hele den store
konstruksjonen, sier Skjellevik.

Salgskoordinator
1. Jeg skal til Thailand med familie.
2. Vi tar med pinnekjøtt, men drikke er
ikke planlagt.
3. Vanligvis ikke, men kanskje vi tar en tur
rundt en palme.

Men det er langt fra kun ordrer fra
offshoremarkedet som skaper travle dager.
Engelske Carrs, som er blant stålverkets
kunder innen stål av typen Super Duplex,
har inne en stor bestilling på smigods.
- Det er viktig at vi holder leveringstid og
kvalitet på alt vi sender ut. Vi måles på alt

Håvard tjøstheim

vi gjør, og vi skal fortsette å være i kvalitets-

Lærling

toppen. Det er nøkkelen, slår Skjellevik

1. Hjemme med familien.
2. Det blir ribbe og brus.
3. Nei, det har vel gått helt av moten.

fast, og avslutter med å ønske alle en riktig
god jul!
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Elev i aksjon
Stålverket har lange tradisjoner med å ta inn lærevillige ungdommer
og elever. Håvard Tjøstheim var innom i oktober/november.

- Til daglig går jeg på Strand Videregående, på linjen El-Energi, forteller
Håvard etter at Stålverksnytt har bedt om en liten prat. Han er i ferd med å
rydde og feie gulvet i P1s nye prøvetakingsrom, og sier han har fått et godt
førsteinntrykk av hvordan hverdagen er som ansatt på verket.
- Jeg har to uker i strekk på stålverket i denne omgang, men skulle gjerne hatt
mer. Det er utvilsomt mye å lære her som vi ikke får med oss på skolen, sier
Håvard, som har en onkel som jobber ved verket.
- Etter planen skal jeg tilbake her neste år for å være her to nye uker. Tror nok
jeg kan trives godt her, forteller Håvard.

Skadestatistikk
- og sykefravær
Skader totalt

Sykefravær pr. år

god
jul
og godt nytt år!
Redaksjonen i Stålverksnytt ønsker alle lesere en fredelig julehøytid.
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Ståltrim-årsplan 2012
Tidspunkt	Aktivitet

Tidspunkt	Aktivitet

Januar

Sirkeltrening
Spinning

juli

Fellesferie

AUGUST
Februar

Sirkeltrening
Spinning

Sirkeltrening
Fellessykling

Mars

Sirkeltrening
Fellessykling
”Ti på tur” sponses til ansatte
Sesilåmi

	Tirsdagsturer:
7. august

Flatafjellet

14. august

Storehornåsen ”Ti på tur”

	Tirsdagsturer:

21. august

Slotsfjellet ”Ti på tur”

6. mars	Langaberg

28. august	Gramsfjellet rundt

13. mars	Gramsfjellet

SEPTEMBER	

Sirkeltrening
Fellessykling

9. september

Scanarittet

20. mars

Barkafjellet

27. mars

Hatten

April

Sirkeltrening
Fellessykling

	Tirsdagsturer:
4. september	Taurafjellet ”Ti på tur”

	Tirsdagsturer:

11. september

Kjortåsen

10. april

Førlandsåsen

18. september	Tunglandsfjellet

17. april

Hatthammaren ”Ti på tur”

25. september

Heggheimsfjellet

24. april

Hesten

OKTOBER

MAI

7 topp turen
Sirkeltrening
Fellessykling

Sirkeltrening
Fellessykling
Fotballturnering

	Tirsdagsturer:

	Tirsdagsturer:

2. oktober

Skjørbu

8. mai

9. oktober

Ådnahove

15. mai	Røssdalen ”Ti på tur”

16. oktober

Krossfjellet

22. mai

Husafjellet ”Ti på tur”

23. oktober	Almåsen

29. mai

Speidersoppen ”Ti på tur”

30. oktober

Hamrane

NOVEMBER	

Sirkeltrening
Spinning

DESEMBER

Sirkeltrening
Spinning

Krofjellet ”Ti på tur”

JUNI	Nordsjørittet 8. juni
Sirkeltrening
Fellessykling.
	Lørdagstur til Trodlatysdal
	Tirsdagsturer:
5. juli	Ternefjellet ”Ti på tur”
12. juli	Tindefjell ”Ti på tur”
19. juli	Guromyr – Trollkjeften
26. juli	Litla Tiberfjellet
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger

Personalnytt
Jubilanter
20 år:
Michael Bøe

10.10.11

40 år:
Sveinung Eie

08.10.11

Stig Jøran Sedberg

07.11.11

50 år:
Gunnar B. Nausvik

11.10.11

Tekst og design: Moment Kommunikasjon

Vi gratulerer med dagen !
Følgende har startet opp i perioden 01.10. – 31.12.11
Smelteverk:

Skipning/Hovedlager:

John Andrê Staurland

Odd Leite

Smiverk:

Vedlikehold:

Ernst Notvik

Finn Bru

Mads Hjelmen
Linn Jeanette Heggland

Ingrid Kristine Tjelmeland
Richard Wollum

QC:

Morten Thomassen Tvedt

Som de fleste ansatte ved Stålverket nok
Maskinering:

har lagt merke til, er et nytt telefonsystem

Michael Bøe

tatt i bruk.
- Det er helt slutt på fasttelefonlinjer. Nå har

Følgende har sluttet i perioden 01.10 – 31.12.11

vi et mer tidsriktig og PC-basert telefon
system, forteller HMS-sjef Morten Næss. I

Oliver Eckeberg

korte trekk betyr dette at alle fasttelefoner

Thor Øyvind Waszink

er byttet ut med mobiltelefoner, som er på
plass i alle arbeidsbuene ute i produksjonen.
Samtidig får sentralbordansvarlig en bedre
oversikt over hvem som er tilgjengelige.

16

Foto: Stig-Erik Tokvam

Nytt telefonsystem

Lisbeth Y.D. Jakobsen
P1:

Trykk: Spesialtrykk

Personal:
Formeri:

