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Alle vil til Stålverket!
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Non-destructive testing

8

Ny økonomidirektør

God påske!

11

Geir Danielsen

Sjefen har ordet
Kjære medarbeidere
Vi er inne i vårt 100. år, og det har startet med stor aktivitet. Produksjonen
går for fullt og det er et stort press på alle medarbeidere. Vi har endelig fått
levert de prosjektene vi var forsinka med, og er kommet à jour med fremdriften på de andre pågående prosjektene. Dette er takket være en stor
innsats fra alle i produksjonen og ikke minst prosjektlederne.
Vi skal i ferien installere ny varmebehandlingsovn i Smia. Dette gjøres for
å øke produksjonen av Super Duplex, og det blir et viktig bidrag til å
bedre resultatene. Nytt Freseverk skal være på plass i august, og dette
blir et stort løft for maskinering. Investeringen vil redusere ute
maskineringen, og gi oss en mye bedre kontroll over denne delen av
produksjonen. SBM har kommet med flere store ordre og det ser ut til at
vi skal få enda flere fra dem i tiden fremover. Vi trenger mer høylegert på
støpt, og vi registrerer at både Wartsila og Rolls Royce har begynt å få
noe aktivitet igjen, og vi vil jobbe hardt for å få vår andel av denne. På
smidd venter vi enda på forskudd på Liner Hanger ordrene, slik at vi kan
starte produksjonen av disse. Dette er meget viktig for å kunne oppnå
den budsjetterte inntjeningen. Signalene er at pengene er på vei, og vi
håper hver dag å få dette på plass.
Vi er kommet i gang med forbedringsgruppene i alle avdelingene og det
er allerede begynt å gi resultater. Det er meget viktig at alle er aktive i
denne prosessen for at det skal fungere. Dette er en måte å gjøre
hverdagen bedre for oss alle, samtidig som det forbedrer bunnlinjen vår.
Jeg oppfatter at alle er opptatt av å utvikle en bedre og lønnsom bedrift.
Skal vi lykkes med dette må vi ha god kunnskap om hvordan produksjonen
går i forhold til de kalkylene som ligger til grunn, slik at vi sikrer at vi gir
de rette prisene og at vi oppnår de forutsatte marginene. For å oppnå
dette er rapportering av faktisk ressursbruk avgjørende. I dag er vi ikke
på det nivået vi må være på, det vil derfor være stor oppmerksomhet
rundt dette fremover for å heve presisjonsnivået vårt. Ansvaret ligger på
hver enkelt medarbeider, og dette må gjøres korrekt. Det vil innen kort tid
bli hengt opp bilder av hvem som er ansvarlig for ryddigheten på hver
avdeling. Dette tiltaket skal bidra til at hele bedriften til enhver tid er
ryddig. Vi skal ha en standard på ryddighet som gjør at alle medarbeidere
er stolte av å vise bedriften frem.
Oppdatering av vår Norsok godkjennelse pågår og det har gått meget
bra hvilket bekrefter at vi er i aller fremste rekke. Arbeidet med å
akkreditere laboratoriet er startet og vil ferdigstilles i løpet av ca. 1-1,5 år.
Dette blir et dokumentert kvalitetsstempel overfor våre kunder. Vi har fått
ansatt ny Økonomidirektør Jarle Fjetland etter Olav Løge, som begynner
i konsernet til Nordbø (Fiskå Mølle). Olav vil få andre utfordringer og vi
ønsker ham lykke til i sin nye jobb. Jarle har en bred erfaring fra flere
selskaper, som vil komme til god nytte hos oss.
100-års feiringen er under planlegging og foreløpige planer er å a
 rrangere
en åpen dag i august. Mer informasjon om feiringen kommer etter hvert.
Våren som ligger foran oss ser ut til å bli hektisk, og når vi planlegger og
utfører våre oppgaver på en god og korrekt måte, blir det gode resultater
å vise frem.
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- Overveldende, slår en smilende
personalsjef Geir Danielsen fast.
- Og overraskende. Vi trodde i utgangs
punktet på en beskjeden søkermasse.
Men det viser seg at folk nedover
Europa kan tenke seg en framtid med
jobb her på Stålverket. Det henger
selvsagt sammen med den finansielle
situasjonen i Sør-Europa og arbeidsmarkedet der, men likevel er jo dette
litt kjekt for oss, sier Danielsen.

“ Hele Europa
vil til Stålverket ”
Da Stålverket søkte etter nye ingeniører, valgte man å søke via NAVs europeiske
nettverk, Eures. Resultatet ble en søknadsbunke med mer enn 700 søkere!

Blant de over 700 søkerne var flere

eget nær
område, forteller Danielsen,

fra land som Spania og Portugal. Flere

som 
likevel fortsetter jakten på flere

som også har tro på det svenske

var faglig kvalifiserte, men manglet de

potensielle nytilsettinger.

markedet.

språklige kvalifikasjonene.

at vi gikk for bredt ut, sier D
 anielsen,

- Vi har gode erfaringer med ingeniører

- Vi ser etter de som behersker språket,

- Det er særlig vanskelig å få fatt i

fra Sverige, og da er jo språkbarrieren

og ikke minst, mennesker som vi tror

metodeingeniører. Men ikke umulig.

lik null. Vi gir oss ikke i jakten på gode

blir værende her når de først har fått

Vi skal forsøke oss via NAV og Eurus

folk, avslutter Danielsen.

jobb. Derfor var det en glede og se

flere ganger, men da skal vi være mer

at det også var kvalifiserte lokale

konkrete i hvem vi søker etter. Da vi nå

søkere, og vi har ansatt to fra vårt

fikk mer enn 700 søkere så tyder det på
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Velkommen til

tavlemøte!
Leif Roar Larsen

Hver morgen klokken 08.30 samles representanter fra alle avdelinger til tavlemøte i administrasjonsbygget. Agenda er
gjennomgang og oppdatering av status og fremdrift på alt som rører seg innenfor Stålverkets gjerder.

Det er produksjonssjef Leif Roar Larsen

-

I dette møtet gir vi hverandre en

som styrer møtet foran den store hvite tav-

oppdatering


i

tilsvarende møter blitt avholdt i hver


len i administrasjonsbyggets første etasje.

de f
orskjellige avdelingene, og lufter

avdeling slik at man kan fange opp


Tavlen har ferdig opptrukne rader og


utfordringer og problemstillinger vi står


utfordringer og nye oppgaver som må


kolonner, som alle er navngitt i henhold til

overfor. Eksempel på ting vi går gjennom

tas tak i. Denne onsdag morgenen hvor

hvilket tema de sier noe om. Videre er hver

er utfordringer knyttet til utstyr, p
 ersonell

Stålverksnytt deltar i det felles tavlemøtet,

rute prydet med en grønn, gul eller rød

og

er

diskuteres alt fra nye salgsrunder i utlandet

magnet som forteller om status - om ting

tavlemøtet en anledning for å lufte


og skiftordninger til manglende lyspære på

går bra, middels eller er mindre bra.

frustrasjoner og gleder samt dele ut ris og

damedo. Viktig alt sammen!

på

tingenes

produksjonsframdrift.

ros, forteller Larsen.
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tilstand

I

t
illegg

Forut

for

det

felles

tavlemøtet

har

Rapport fra den reisende

Helge
Skjellevik

salgsdirektøren
Salgsdirektør Helge Skjellevik har vært like mye på reisefot som på Jørpeland i ukene siden 2012 startet. Hektisk, men
nødvendig og kjekt, mener salgsdirektøren.

Helge har knapt nok rukket å sette beina

bane for å presentere oss og for å få landet

største belastningene i hele fortøynings

på norsk jord før Stålverksnytt ytrer ø
 nske

avtaler, sier Skjellevik.

systemet. Vi er blant få i verden som

om et kvarters prat. Han har akkurat lagt

makter å produsere noe slikt, forteller


bak seg en to døgn lang tur til Canada, en

At all reisingen til Skjellevik og de andre

Skjellevik, som er tydelig engasjert:

tur som innebar ca et døgn i flyseter, en

i salgsteamet kaster av seg, er salgs

- Et slikt prestisjeprosjekt er gull verdt

dag i møter og natt i en canadisk hotell

direktøren sikker på. Turen til Monaco

å ha på referanselisten vår. I alle møter

seng. Nå venter to dager hjemme på

innebærer et kickoff-møte for et s kikkelig

med 
potensielle nye kunder må vi vise

stålverket, før turen går til Monaco og

prestisjeprosjekt:

lage

til tidligere jobber, hva vi kan og hvilke

derfra til Korea. Til sammen nye 14 dager i

viktige komponenter til fortøyningsdelen

kunder vi har. Da er SBM i Monaco og

flyseter, møterom og hotellsenger. Travelt?

av et enormt skip. SBM er kunde, forteller

denne jobben et par trumfkort, smiler

- Ja det kan bli litt hektisk til tider. Det er

Skjellevik:

Skjellevik.

kanskje ikke så eksotisk å være på reise

- Vi skal lage detaljer til kjettingstoppere

fot som man kan tro, men det er helt

for et skip som er 488 meter langt og 70

I Korea er det Samsung, et av verdens

nødvendig. Vi har kunder over hele


meter bredt. Altså et gigantskip. Delene vi

største verft, som er reisemålet. Det er

verden, og vi må møtes på deres hjemme-

har ansvar for, er delene som må tåle de

kamp blant verdens stålverk om å være

stålverket

skal

Høy aktivitet i pusseriet
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blant Samsungs leverandører. Det er liten
tvil om at det hadde vært en fjør i hatten
for stålverket på Jørpeland hvis Samsung
skulle se mot Strandalandet.
- Det er klart Samsung er en ettertraktet
kunde. De har et stort behov for stål av
høy kvalitet så vi får krysse fingrene for
at de liker det vi kan gjøre for dem, sier
Skjellevik.
Skjellevik kan ellers melde om at det
har vært en liten pause i produksjon
av nedihullsutstyr, men at denne delen
av produksjonslinjen nå har fått fart på
seg igjen. Av annet verdt å nevne, er at
kontraktene som ble inngått med SBM like
før og like etter julen 2011, ga jobber verdt

Stort

forbedrings-
engasjement

til sammen ca 40 millioner. I Vegskjær har
det gått litt tråere enn de to forrige årene.
er

Stålverkets omfattende program for forbedring er godt i gang.

voldsomt væravhengig. Det har vært en

Engasjementet er stort på tvers av samtlige avdelinger, melder

mildere vinter i år enn i både 2009/2010

personalsjef Geir Danielsen.

-

Produksjonstakten

i

Vegskjær

og 2010/2011, så det er en naturlig grunn
til at takten har vært litt roligere der. Vi
er likevel heldig stilt, for vi har Vegskjærprodukter av høy kvalitet og som er etterspurt i flere land, avslutter Skjellevik.

- Det merkes at folk er positive til
forbedringsgruppene.

Energien

i gruppene er utmerket. Det har
ikke akkurat manglet på gode
forslag, smiler Danielsen.
Forbedringsarbeid har lenge vært
et tema for QA-sjef Jens Eriksson,
godt assistert av Danielsen. Nedsettelsen av forbedringsgrupper var
bare første steg av mange som skal

Geir Danielsen

tas den kommende tiden. Forbedringsgruppenes første tema er or-

verdensmester i ståltilvirkning,

den og renhold. Tanken er å først

og da må vi ha et samlet lag som

jobbe med de fundamentale ting,

drar lasset. Det er viktig å ha en

og deretter ta fatt på f ortsettelsen.

kultur som tilsier at alt skal være
100 prosent, og det er den kultur

- Forbedringsgruppenes innspill

byggingen forbedringsgruppene nå

på hvordan orden og renhold kan

bidrar til. Dette arbeidet er bra og

gjøres bedre, har allerede begynt

kommer bare til å bli enda bedre,

å vise igjen. Vi har fått tilbake

for vi er ikke i mål, sier Danielsen.

meldinger fra kunder som forteller
oss at stålverket framstår som
ryddigere og dermed som en enda
mer attraktiv samarbeidspartner,
forteller Danielsen.
Eriksson og Danielsen har deltatt i
oppstarten av s amtlige forbedrings
grupper, og er i
mponert over
innsatsviljen de møter i gruppene.
- Jobber du på stålverket, jobber
du med forbedring. Vi skal være
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Jens Eriksson

I kvalitetens

Leif Roar Larsen

tjeneste
Forkortelsen NDT står for Non Destructive Testing. Stålverkets NDT-avdeling,
som er en viktig brikke i kvalitetskontrollen, har det siste året fått mer gulvplass
og flere folk for å ta unna alle oppgavene som sendes deres vei.

Emmanuel Ogbor

Kvalitetskontrollen ved stålverket har

- En mann bruker om lag en dag på en sak

alltid hatt høyt fokus og vært en prioritert

av denne størrelsen. Men vi samarbeider

oppgave. Likevel, de siste par årene har

godt, så vi blir nok ferdige i god tid til å

dette kvalitetsarbeidet fått enda høyere

begynne på noe nytt før dagen er over,

prioritet og ressurser. Årsaken er blant

sier Erik og får nikkende bekreftelse fra

annet at flere kunder krever enda mer


sin kompanjong, Alf Belsvik.

dokumentasjon på at produktene møter

deres kravstandarder, men også at Stål

I

verket tar mål av seg å være verdens-

magnet
pulver

og

mester i ståltilvirkning. NDT-avdelingen

for

NDT-avdelingen

spiller en viktig rolle i begge henseender.

Radiografi

tjenester må kjøpes inn ved

tillegg

til

hvordan


ultralyd

er

penetrant,

radiografi

stikkord
jobber.

behov, men resten fikser driftsleder Ståle
Lisbeth Yvonne Dalheim Jakobsen

Veldig kort forklart: NDT handler om å

og hans kolleger selv. Ståle viser veien

undersøke gods og avsløre eventuelle feil

videre til stykker av gods som er lyserøde,

– uten å ødelegge godset. Det er driftsleder

og forklarer hvorfor de er lyserøde:

Ståle Helgesen som ønsker Stålverksnytt

- Vi bruker penetrant for å avsløre

velkommen til NDT-avdelingen.

overflatefeil, og pensler godset inn med

- Vi er nå ni faste her i avdelingen. I tillegg

rød penetrantvæske. De tydeligste røde

har vi en del innleide. I det hele tatt har vi

merkene er tegn på uregelmessigheter

et kompetent og engasjert mannskap her i

som fikses før produktet går videre for

NDT, smiler Ståle, og viser vei bort til Erik

siste finish, forklarer Ståle.

Bellesens arbeidsstasjon. Erik har smurt en

Ståle Helgesen

større stålkomponent inn med en grønn

Blant de nyeste ansiktene i NDT, er

aktig og gjennomsiktig gele
substans, og

Lisbeth Yvonne Dalheim Jakobsen, som


går over hver eneste millimeter med et

er eneste kvinne i denne avdelingen. Hun

ultralydapparat.

trives blant sine mannlige kolleger, og

- Jeg leter etter feil inne i godset, sier

jobber nå med å få sin sertifisering inn MT

Bellesen og viser en liten monitor med et

og PT, og etter det står ultralyd på planen.

bilde som kan minne om skjermbildet fra

- Det er mye å lære her. Men jeg får

ekkolodd i en båt. Så langt har Bellesen

oppgaveansvar og jeg stortrives. Dermed

ikke funnet noe verdt å markere, men han

går læringen mye lettere, sier Lisbeth.

har nettopp begynt og det gjenstår en del
timer før jobben med denne komponenten
er avsluttet.

Trond Kjetil Larsen
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Frode Honve

Erik Bellesen

Fra venstre: Roar Førland, Jostein Breivik, Nils Terje Watland og Olav Aaen.
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Jarle Fjetland
53 år
2+3 barn, tre barnebarn og én hund
Bosatt på Gausel i Stavanger
Økonomidirektør
Liker å se på TV: Nyheter, filmer og komiserier.
Liker «Lillyhammer»
Musikk: 1970-tallets Elton John, Tønes,
Bruce Springsteen og Steve Harley
Fritidssysler: Jogger rundt Stokkavannet
sammen med en kompisgjeng hver søndag
kl. 19.30. Ellers er det alltid nok å gjøre.

Ny økonomidirektør!
Jarle tar ansvar for

bøker og tall
Stålverket har fått ny økonomidirektør! Jarle Fjetland er mannen som skal holde orden på tall og regnskapsbøker.

“Det er en del fellestrekk
ved økonomioppgavene
på tvers av bransjer,
og jeg håper derfor at jeg
har den kunnskapen
og erfaringen som trengs
for å løse oppgavene her
på stålverket på en
skikkelig måte”

- Det viktigste disse første ukene blir å

Det er nemlig en erfaren herre som nå

bli kjent med virksomheten og folkene

skal styre bøkene for Stålverket. På CV-

her. For å gjøre jobben best mulig, må

en står kjente navn som Felleskjøpet,

jeg ha et forhold til hva som skjer rundt i

Ahlsell og Gilde Vest. I sistnevnte hadde

avdelingene. Så disse første ukene h
 andler

Fjetland forskjellige roller, som økonomi-

om å være nysgjerrig, smiler Fjetland,

direktør, viseadministrerende direktør og

som så vidt har rukket å sette seg ned i

administrerende direktør.

økonomi
direktørstolen før Stålverksnytt
freidig banker på kontordøren.
- For en med ansvar for økonomi er det
først og fremst viktig å få et kjennskap
til hva det er som driver virksomhetens

“Disse første ukene
handler om å være
nysgjerrig”

kostnader og inntekter. Heldigvis har jeg
rukket å få en del erfaring med denne type

- Jeg var i Gilde Vest i 16 år, helt fram til

jobb, så jeg er trygg på at dette skal gå bra,

fusjonen med Nortura. Deretter gikk


sier Fjetland.

turen til Ahlsell, hvor jeg i fem år hadde
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tilsvarende jobb som jeg nå har ved

Stålverket. Min siste jobb var ved Felles
kjøpet. Der hadde jeg ansvaret for FKsatsningen på kjæledyrfor, og oppgavene
var både å bygge opp merkenavn og en
produksjonsfabrikk, forteller Fjetland.
- Det er en del fellestrekk ved økonomi
oppgavene på tvers av bransjer, og jeg
håper derfor at jeg har den kunnskapen og
erfaringen som trengs for å løse oppgavene
her på stålverket på en skikkelig måte, sier
Fjetland.

1. Hva skal du gjøre i påsken?
2. Foretrekker du hagejobbing eller skigåing i påsken?
3. Hva må påskeegget inneholde?

Den nye økonomidirektøren er opp
rinnelig Randaberg-gutt, men er nå bosatt
på Gausel i Stavanger. Dermed har han
kort vei ned til Jåttåvågen hvor han har båt
liggende. Så, når sommeren nærmer seg

Oddbjørn Vatland

er det ikke umulig at man kan se Fjetland

Lagermedarbeider, Skipning Hovedlageret

ankomme Jørpeland med båt.
- Jeg trives veldig godt på og ved sjøen.

1. Skal til hytta i Knutsvik.
2. På hytta kan jeg gjøre begge deler. Gullingen
ligger bare en halv times kjøretur unna.
3. Det må være sjokolade.

Jeg har vokst opp med hytte ved fjorden,
og for 3-4 år siden kjøpte vi vårt eget
«prosjekt» på Randøy. Der har det blitt litt
spikring og jobbing, men nå er det ganske
bra, sier Fjetland som ikke har noe i mot å
pendle til jobb.

Alf Belsvik

- Jeg er uansett oppe rundt 05.30 for å lufte

Operatør, NDT

hunden, og jeg liker å komme tidlig i gang.

1. Påske er familietid.
2. Hvis jeg får velge? Ingen av delene!
3. Sjokolade.

Pendling kommer til å gå helt fint, og jeg
kommer nok til å bruke tiden på ferjen til
jobbing, tror Fjetland.
På hjemmebane er Fjetland samboer. Han
har selv to barn fra tidligere ekteskap,

Morten Eriksen

mens samboeren har tre egne barn. Det

Automatiker og elektriker, Vedlikehold

gjør familien på Gausel til en sosial familie,

1. Blir nok en tur til fjells.
2. Da velger jeg snøen.
3. Blanding av alt.

og Fjetland er stolt bestefar til tre. Han
er minst like stolt pappa: datteren på 28
er nettopp ferdig med studier i Århus og
sønnen på 26 skal gå løs på plikttjeneste
etter endt Krigsskole-utdannelse.
- Han snakker om å avtjene plikttjenesten

Roar Førland

i Afghanistan, og det er jo beundrings

Driftsleder, P2 og P3

verdig selv om det ikke er bare kjekt

1. Ingen planer, kanskje jobbing?
2. Tror jeg skal unngå begge deler.
3. Sånne små fylte sjokoladeegg.

for oss hjemme. Han har tjenestegjort
der tre ganger tidligere også, så jeg må
bare stole på at han vet hva han går til,
forteller Fjetland.

Svein Kåre Heng
Dimensjonskontrollør, Skipning Hovedlager
1. Satser på fint vær og uteaktiviteter.
2. Litt av begge deler.
3. Bryr meg egentlig ikke så mye om godteri.
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Total lager-

kontroll
Trond Rune Tjentland
35 år
Ser på TV: Nyheter

Lydnivået og temperaturen er behagelig lavere i avdelingen Skipning
Hovedlager enn i de fleste andre av stålverkets avdelinger. Likevel er det
nok å ta fatt på for de fem som tjener til sitt daglige brød blant trucker,
hyller, paller og skjemaer.

og Discovery-serier
Musikk: Liker det meste,
glad i pop-musikk.
Fritidssysler: Turer og være
med barna.

Hyllemeterne er mange og det er høyt

Hovedlageret har han ansvar for at ting

under taket i Skipning Hovedlager. Her

som pakking, stempling og utsendelse

er det plass til alt som skal sendes ut av

skjer etter planen. Kundene skal få varen

ferdige produkter fra stålverket, og alt

som bestilt. Samme om det er produkter

skjer systematisk og i tur og orden. L
 eder

fra støperiet, smia eller vegskjær, alt skal

for Skipning Hovedlager, Trond Rune

innom hovedlageret før varene går ut i

Tjentland, forteller litt om h
 verdagen:

den store verden.

- Det er ikke få tonn som ukentlig

Anders Leite

sendes ut her fra. Hver morgen har vi en

Mannskapet ved Hovedlageret tar også

bil som tar med seg alt som skal v
 idere

en siste kontroll av samtlige p
 rodukter,

til Bring-terminalen. I tillegg har vi to

og den kontrollen er det Svein Kåre

biler som hver uke tar med seg opptil

Heng som har ansvar for.

50 tonn gods til England. Også har vi

- Jeg sjekker at produktene ser ut som

transportselskapet Håkull, som er her

de skal rent visuelt. I tillegg foretar vi

med bil hver mandag, tirsdag, torsdag

en siste dimensjons- og oppmålings

og fredag. Da varierer det mellom en

kontroll for å være helt sikre på at

last bestående av kun en pall til en helt

produktene vi skiper ut er fabrikkert i

full bil, forteller Tjentland, som har

henhold til tegninger, forklarer Heng.

fire kollegaer med arbeidssted her på
hovedlageret.

Gjengen på Hovedlageret har også
ansvar


for

stålverkets

varelager,

Stålverksnytts besøk i Hovedlageret

som består av forbruksvarer som for

sammenfaller med månedsslutt, den

eksempel hansker og hjelmer. I tillegg

travleste tiden i denne avdelingen.

kommer et reservedelslager for verkets

- Disse dagene i måneden må vi få ut så

maskiner og lager for slipeprøver i alle

mye som mulig. Årsaken er enkel, vi må

fasonger og størrelser.

få fakturert alt vi makter. Det er ikke før
bilene kjører ut herfra at stålverket kan
sende den endelige fakturaen, forklarer
Tjentland. Sammen med de andre ved

Glenn Rostøl
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“Det er ikke før
bilene kjører ut herfra
at stålverket kan sende
den endelige fakturaen”
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Scana for 50 år siden
I det førte nummeret av Stålverksnytt 1962 skrev K
 ristian
Asdahl en lengre avhandling kalt ”Morgendagens
utfordring”. Her følger et kort utdrag fra hans tanker om
Stålverkets framtid i 1962:
Sett med europeiske øyne er Staalverket med sine vel
1100 ansatte og ca. 25.000 tonn råstål årlig, en middels stor
produsent av spesialstål. Det norske markedsvarierte og

begrensede behov har imidlertid satt sitt preg på Verkets
produksjonsprogram som sprer seg ut over en rekke
forskjellige produkter og utførelser, hvorav den største

gruppen, valset materiale, utgjør nærmere 37 %. Verket, som
på mange måter er bygd opp av en rekke mindre enheter, må
vi være forberedt på vil føle en del av de ulempene som små
bedriftsenheter innebærer.
En fordel fremfor mange andre bedrifter har Verket i og med
at utlandet ikke er noe ukjent marked. I de senere årene har
25 % av omsetningen funnet veien ikke bare til Europa, men
også til oversjøiske land. Det er etablert agentforbindelser og
representantkontakter i 22 land, og en mangeårig e rfaring fra
eksportmarkedene vil gjøre tilpassingen til de nye markedskonstellasjonene lettere.

Stålverkets bedriftssanitet gikk inn i sitt 21. år i 1962. Her
er et utdrag fra deres årsrapport for jubileumsåret 1961:
Den aksjon vi har satt i gang mot brannskader har vist bra
igjen når det gjelder tapte arbeidsdager og antall skader.
Men vi er fremdeles ikke fornøyd med dette. Det viser seg
fremdeles at ved de aller fleste brannskader kommer den
skadede til førstehjelp eller lege noen dager etter ulykken har
skjedd. Resultatet kjenner antagelig alle til: betennelse, store
smerter og langt sykefravær.
Vi ber om hjelp til at følgende huskes: Ingen brannskade er så
liten at den ikke trenger førstehjelp, og ved større brannskader
også legehjelp og sykehus. Det må innstendig h
 enstilles til
alle om å være med for å få disse uhyggelige skader og tapte
arbeidsdager ned så langt som vi makter. Med god velvilje og
forståelse fra alle parter, kan vi klare dette.
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Skadestatistikk
- og sykefravær
Skader totalt

Sykefravær pr. år

Ståltrim-årsplan 2012
TIDSPUNKT

AKTIVITET

TIDSPUNKT

AKTIVITET

APRIL

Sirkeltrening

AUGUST

Sirkeltrening

Fellessykling

Fellessykling

Tirsdagsturer:

Tirsdagsturer:

10. april

Førlandsåsen

7. august

Flatafjellet

17. april

Hatthammaren ”Ti på tur”

14. august

Storehornåsen ”Ti på tur”

24. april

Hesten

21. august

Slottsfjellet ”Ti på tur”

MAI

7 topp turen

28. august

Gramsfjellet rundt

Sirkeltrening

SEPTEMBER

Sirkeltrening

Fellessykling

Fellessykling

Tirsdagsturer:

9. september

Scanarittet

8. mai

Krofjellet ”Ti på tur”

15. mai

Røssdalen ”Ti på tur”

4. september

Taurafjellet ”Ti på tur”

22. mai

Husafjellet ”Ti på tur”

11. september

Kjortåsen

29. mai

Speidersoppen ”Ti på tur”

18. september

Tunglandsfjellet

JUNI

Sirkeltrening

25. september

Heggheimsfjellet

Fellessykling.

OKTOBER

Sirkeltrening

8. juni

Tirsdagsturer:

Lørdagstur til Trodlatysdal

Fellessykling

Nordsjørittet

Fotballturnering

Tirsdagsturer:

Tirsdagsturer:

5. juni

Ternefjellet ”Ti på tur”

2. oktober

Skjørbu

12. juni

Tindefjell ”Ti på tur”

9. oktober

Ådnahove

19. juni

Guromyr – Trollkjeften

16. oktober

Krossfjellet

26. juni

Litla Tiberfjellet

23. oktober

Almåsen

JULI

Fellesferie

30. oktober

Hamrane

NOVEMBER

Sirkeltrening
Spinning

DESEMBER

Sirkeltrening
Spinning
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Jubilanter
50 år:
John Kåre Jårvik

14.01.12

Flyttemelding!

Vi gratulerer med dagen !

All maskinering av prøver er nå flyttet fra
Følgende har startet opp i perioden 01.01. – 29.02.12
Smelteverk:

MTC:

Saulius Misiunas

Mykola Dukhnivskyi

Hovedlager/Skipning:

QA/QC:

Glenn Rostøl

Emmanuel Agbor
Knut Østerhus

Vedlikehold:

Darryl Varley

Bernt Magne Erland

Clinton Robinson

Hanne H. Sørskår (lærling)
Økonomi:
Modellverksted:

Jarle Fjetland

Trond Sedberg

Følgende har sluttet i perioden 01.01 – 29.02.12
Mads Hjelmen
Trond Dobloug
Lena Barka
Jim Knudsen
Kristian Herigstad
Stian Fjelde
Fredrik Stark

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

Laboratoriet til Maskinering. Dette for å utnytte
kapasiteten i et større og mer egnet lokale.

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger Tekst og design: Moment Kommunikasjon Trykk: Gunnarshaug trykkeri Foto: Stig-Erik Tokvam og Kristian Kalvå
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