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Sjefen har ordet
Kjære medarbeidere
Vårt 100. år er snart over, og vi konkurrerer i øverste divisjon i verden innen
leveranser av produkter til Olje- og Gass-markedet. Vi har fått kontrakter
som vi tidligere bare kunne drømme om. Markedet innen Olje og Gass er
stort, og det vil være nok av arbeid for Stålverket i mange år fremover om
vi klarer å levere i henhold til de krav kundene setter til oss. På støpt har vi
inne tilbud på en del større prosjekter som vi forventer å få i nær fremtid,
og det ser ut til at vi skal klare å fylle ordreboken. Innen smidd har m
 arkedet
på Super Duplex blitt meget vanskelig, og vi jobber med å få nye kunder
utenfor Europa. Det jobbes også iherdig med å få flere kunder på nedihulls-
produkter og det er gode muligheter for å lykkes her. Dette blir avgjørende
for oss.
2012 ble ikke helt slik vi hadde planlagt, og vi kommer ikke til å nå de
økonomiske målsetningene vi har satt oss. Vi kom sent i gang med nedihullsproduktene, og vi har slitt med å få prosjektene våre til å gå på s
 kinner.
Både leveringstid og kvalitet har vært en utfordring. Det har vært for
mange feil på alle plan, som har krevd store ressurser av oss alle for å rette
opp. Jeg har brukt mye av min tid i møter med kunder for å forklare dem
at vi skal bli bedre, og hvordan vi skal bli det. Vi må lære av våre feil, og vi
må bli mer nøyaktig i alle ledd. Dette gjelder hver enkelt ansatt på alle nivå,
alle ledd er her like viktige.
Vi har utviklet oss i riktig retning og blitt mye bedre, men vi har enda en vei
å gå, for å skape de marginene vi må ha for å overleve i dette markedet.
Systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid med krav til tilbakemelding
og oppfølging skal prioriteres i tiden fremover. Her må ledere på alle nivå
og operatører i de ulike avdelingene holde et vedvarende «trykk». Vi skal
stadig utfordre hverandre på å bli bedre.
SBM-prosjektene går mot slutten. De feil vi gjorde der må vi ta lærdom av
i neste prosjekt. Vi skal ta med oss at på byggeplassen i Dubai, opplyser
prosjektledelsen fra SBM at sluttproduktet de får der er det beste de noen
gang har mottatt. Samsung-prosjektet er i full gang og her må vi gjøre ting
rett første gang. Dette er et meget viktig prosjekt for oss.
Vi har 28 medarbeidere som nå holder på med å ta fagbrev. Det er meget
bra og viktig for oss i vår utvikling fremover. Lederopplæring er godt i gang
og vil ha stor betydning for hvordan vi klarer å prestere i tiden fremover.
Fleksibilitet er særs viktig for oss, og jeg er takknemlig for den p
 ositive
holdningen som er vist til dette arbeidet. Prosjektarbeid vil gi ulik belastning i avdelingene og krever dermed at det flyttes på personalressursene
mellom avdelingene.
Det nye Bore- og Freseverket er nå endelig i operasjon. Dette er en milepæl
for oss og vil gi oss en stor fordel i forhold til å sette dette ut.
Sykefraværet viser en positiv tendens nedover. Selv om det er langt igjen
til målet som vi må nå for å være konkurransedyktige, så er vi på rett vei.
Jeg vil ønske dere alle en god jul og et godt nytt år !
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“Norge har et godt rykte
på seg i markedet vi
nå satser på,
nemlig stålprodukter
til offshorebransjen.”

Snart

julehelg
for Helge

Julaften er bare noen dager unna, men for salgs- og markedsdirektør Helge Skjellevik har julefreden ikke senket seg helt enda.
Når man jobber med salg i Scana Steel Stavanger, og i konkurranse med store virksomheter i England og USA, bør man nemlig
ikke ta for mange hvileskjær.

- Jo da, det skal bli jul på meg også, men

stilles ekstremt høye krav til kvalitet. Vi

kommer, kommer også bestillingene inn til

vi holder koken litt til, smiler Helge fra

har knivskarpe konkurrenter i England

Vegskjær-avdelingen vår. Produktene våre

baksiden av pulten sin. Utenfor vinduet

og USA, men vi er ganske gode vi også.

er etterspurte i mange land, og mange av

ser man snøkledde takplater og blå, skarp

Akkurat det budskapet jobber vi hardt


de som lever av vegvedlikehold er klare

vinterhimmel. Nesten som et julekort,

med å spre ut i verden, sier Helge, som

på at de vil ha skjær fra Jørpeland. All ære

hadde det ikke vært for noen trucker

også forteller at det er ekstremt viktig at

til gutta som jobber på spreng for å levere

som ruller nedenfor. Det går uansett mot

stålverket står på potensielle oppdrags

vegskjær til våre mange kunder, sier Helge.

slutten på et hektisk år med mye reise

giveres

virksomhet for salgsdirektøren. Bare de

leverandører.

siste par månedene har han landet og

- Nå er vi jo i gang med en stor jobb for

til det Skjellevikske hjem, vil Helge ta helt

lettet i land som Dubai, Korea, Singapore,

koreanske


det

fri og nyte dagene sammen med familien.

Malaysia og Tyskland.

komme enda mer jobb nå som vi er


Han håper også på muligheten til en og

- Vi har etter hvert fått et bredt og godt

godkjent. At vi er inne på deres liste, er en

annen tur, gjerne med ski på beina.

kontaktnett blant mulige kunder i Asia,

viktig referanse når vi skal selge oss inn

- Hvis vann og bekker er sikre, og snøen

Amerika og Europa. Og vi må ta godt vare

til andre potensielle kunder, mener Helge.

ligger hvit og fin, så blir det nok både en

lister

over

forhåndsgodkjente
Når først julefreden melder sin ankomst

Samsung.

Derfra

kan

på de kundene vi har rundt om i verden,

og to skiturer. Borte er jo bra, men hjemme

for vi opererer på et internasjonalt og

Nedihullsutstyr er blant det har medført

konkurranseutsatt marked, sier Helge,

travle dager i Støperiet andre halvdel

som mener det er en fordel å komme fra

2012. Situasjonen i Smia har vært litt mer

lille Norge.

nyansert, som Helge uttrykker det.

- Norge har et godt rykte på seg i markedet

- Det er overskudd på materiell i det

vi nå satser på, nemlig stålprodukter til

europeiske markedet, og det har medført

offshorebransjen. Vi er kjent som et land

at produsenter i eksempelvis Italia har

i teten av den teknologiske utviklingen,

dumpet prisene. Prisnedgangen har vært

og som en nasjon med bred kunnskap og

merkbar også i våre naboland Sverige

erfaring innen offshoremarkedet.

og Finland, noe som har smittet over på

er aller best, slår Helge fast.

oss. Vi skal være glade for at vi har satset
Det er såkalt nedihullsutstyr som seiler

såpass på salg og produksjon til offshore

opp som nisjen der stålverket virkelig kan

markedet, tror Helge.

slå seg opp og fram de neste årene. Mange
av kundene Helge og hans reisefølge

Som de fleste lesere av Stålverksnytt nå

besøker, driver innen nettopp offshore.

bør ha merket, så er vinteren her for alvor.

- Stålverket er blant de få leverandørene

Det er ikke bare våre lokale veier som har

i verden som kan tilby små og spesial

krevd brøyting, for Vegskjær-avdelingen

bygde serier av stålkomponenter til rigger

har hatt en fin avslutning på året.

og andre offshoreinstallasjoner der det

- Det er slik det skal være: når snøen
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Helge Skjellevik
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Maskineringsavdelingen:

Ny fres og
flinke folk

En ny fres til ca kr 4,5 millioner er et godt bidrag til å ta unna jobbene i
Maskinering. Sammen med den 24 mann store maskineringsstaben, ser

driftsleder Kenneth Bøe fram til å ta i bruk den nye fresen i en hektisk hverdag.
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- Denne fresen blir en ressurs for

- Montørene er flydd inn fra fabrikken.

Kenneth opplyse.

oss framover. Nå som stålverket er i

Det går med fire ukers arbeid for de to før

- Vi har fått en egen celle der vi kun jobber

omstilling og satser mer på produkter til

fresen er montert og i gang. Deretter skal

med saging og prøvetaking. Dette arbeidet

offshore
markedet, er det viktig å ha de

to av våre CNC-operatører få en grundig

pågår fortløpende gjennom hele arbeids

riktige verktøyene. Vi vil jo gjøre jobben

opplæring i hvordan vi best kan utnytte

dagen. Det lettet arbeidet betraktelig å få

best mulig, og aller helst uten å sette for

dens kapasitet. Vi trenger nemlig å øke

selve prøvetakingsarbeidet inn til oss, i

mange maskineringsjobber ut av 
huset,

avdelingens totale produksjonskapasitet,

stedet for at det skulle utføres andre steder

forklarer Kenneth mens han fornøyd

sier Kenneth.

på verket. Et smart trekk, mener Kenneth.

med å ferdigstille den nye arbeidshesten i

Denne dagen da Stålverksnytt besøker

Av smidde produkter maskineres eksempel-

Maskineringsavdelingen.

Kenneth og de andre i Maskinering, er det

vis akslinger, hylser/rør og k
 oblinger. Av

for en gang skyld en begrenset mengde

støpte produkter handler det om skips

produkter

maskinering.

gods, oljegods og slitegods. Blant kundene

Som oftest står det store uferdige stål

som mottar maskinert gods fra Kenneth

produktene i nøye planlagt og lang kø på

og gjengen, er Rolls Royce, Karmøy

gulvet i den ene enden av hallen.

Winch, NorStone, Wãrtsila, Aker Bardex

- Vi jobber et formiddagsskift og et

Corpo
ration,

ettermiddags
skift for å holde tempoet

og Thyssen Krupp.

betrakter to montører som jobber intenst

Kenneth Bøe

som

venter

SKF

Coupling

Systems

oppe. Og som nevnt tidligere setter vi ut
en del jobber, både til lokale maskinerings

Alt avfall (spon) samles opp og s orteres

bedrifter og til Sverige. Selv om vi nå får en

etter kvalitet før det blir resirkulert i

ny fres, må vi fortsette samarbeidet med

smelte
v erket. Der starter prosessen på

andre for å levere det vi skal, sier Kenneth.

vei mot high tec-stålprodukter om att
igjen. Kenneth kan mot slutten av dagens

Maskineringsavdelingen er delt opp i

omvisning fortelle at han daglig lar seg

produksjonsceller som er spesialiserte på

imponere av stå-på-viljen til de 24 som

hver sine arbeidsoppgaver, 
eksempelvis

jobber i Maskinering, og han fullroser


fresing, boring, dreiing og prøve
taking.

arbeidsmiljøet.

Avdelingen utfører både grov- og ferdig

- Vi er en fin gjeng, og en god blanding

maskinering av både støpte og smidde

av erfarne og lærlinger. Det er vel kun to

produkter. Videre maskineres material

som jobber her som ikke har tatt læretiden

prøver

og

innenfor disse veggene. I tillegg virker

kvaliteten sjekkes på verkets eget labora

det som om dagens lærlinger absolutt er

torium. Arbeidet med materialprøver har

lystne på å bli her etter endt læretid. Og

økt voldsomt i omfang de siste par-tre

det er bra, for vi må holde på våre flinke

årene på grunn av offshoresatsingen, kan

fagfolk, slår Kenneth fast.

av

alt

som
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produseres,

“Vi jobber
et formiddagsskift
og et ettermiddagsskift
for å holde
tempoet oppe.“
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Fluenes

herre

Det er alltid fascinerende og spennende med mennesker som har en hobby litt utenom det vanlige - og som de dyrker litt mer enn
normalt. Torleif Person binder fluer med fjær som koster mer enn hva en gjennomsnittelig advokat tar betalt pr. time, og har reist land
og strand rundt for å delta i fluebindekonkurranser.

- Se denne flua, sier Torleif og holder

gjør jo absolutt nytten når fisken skal

nær jeg var medaljeplass. I Norge har vi

opp en fargerik flue hvor en av fjærene

fanges, smiler Torleif, som liker seg best

forresten Mustad Scandinavian Open, en

er 
gyllen med brunspettet mønster. Et

i Bjørheimsvatnet når det er snakk om

konkurranse som samler flere av verdens

lite kunstverk, konstaterer både skribent

matauk. For fisken han fanger, den spises.

beste fluebindere, forteller stålverkets egen

og fotograf.

- Fisk, spesielt ørret, er jo veldig godt,

fluebinder.

- Denne fjæra er fra fuglearten Trapper. Se

konstaterer Torleif.

hvor fantastisk fin den er, se den glansen!

Torleif vet ikke hvor mange fluer han har

Og ja, den kostet jo selvsagt noen kroner

Torleif ble for alvor bitt av fluebinder

i sin samling, men antar at det nok er flere

mer enn kanskje er rett og fornuftig,

basillen i en alder av 13-14 år.

hundre. Dessverre har all bindingen gått

men den er jo skikkelig fin også da, sier

- Fascinasjonen begynte under en klasse

litt utover synet, så han har tatt en pause

Torleif, som utdyper med å fortelle at


tur da en klassekompis hadde med seg sin

fra nistirringen på en liten krok med fjærer.

mønsteret til nettopp denne flua er hentet

egen fluestang. Da jeg fikk egen fluestang

- Å binde en perfekt flue krever ofte en

fra en fluebindings
bok som tar for seg

til konfirmasjonen, begynte jeg så smått å

fire-fem forsøk, og det kan ofte ta 10-12

1800-tallets skotske fluebinderkunst.

fiske selv. Idéen om å binde egne fluer kom

timer før jobben er fullført. Det er bitte

- Trapper-fuglen er forresten utdødd flere

fra et Ut i Naturen-program på NRK. Noen

små detaljer som skal fungere 100 prosent,

steder, men nettopp på grunn av fjærene

dager etter programmet dro jeg til fiske-

så det krever både konsentrasjon og gode

og fluebinding har arten blitt ivaretatt

butikken til Kristian Bårdsen i Haugesund

øyne. Det er tynne tråder, fjærer som må

gjennom oppdrett. Men det er ikke mange

for å kjøpe et bindesett. Deretter gikk n
 esten

legge seg helt riktig og så videre og så

eksemplarer av den, og det gjør jo at p
 risen

hver eneste krone av ukepengene til innkjøp

videre. Jeg burde brukt lupe, men har nok

er relativt stiv.

av bøker med forskjellige flue
mønster

vært for sløv der. Uansett så gir jeg ikke

og binde
teknikker. Den første boka var

helt opp hobbyen enda. Fluebinding er for

Torleif fikk tak i fjæren fra Trapper-fuglen

”Klassiske laksefluer” av 
Mikael Frødin.

kjekt til å kutte ut, sier Torleif.

via netthandelen ebay, og det er der han

Den måtte jeg bare ha, smiler T
 orleif.

handler det meste av utstyret han trenger
for å dyrke hobbyen sin. Etter litt om og

Siden den spede starten har det blitt

men slipper han opplysningen om at to

utallige timer med bindesettet for Torleif.

fjærer fra Trapper-fuglen kostet to drøye

For å forbedre seg oppsøkte han eksperter

tusenlapper. Det fulgte også med et eget

rundt om i landet, for eksempel Harris &

sertifikat som bekreftet fjærenes ekthet.

Harris Flyfishing i Bergen.
- Det var etter besøket i Bergen jeg fikk

De vanlige fjærene i fluebinderkunsten

såpass dreisen på kunsten at lysten til å

koster heldigvis bare en brøkdel av

delta i konkurranser meldte seg. I 2001

Trapper-fuglens fjær.

fikk jeg min beste plassering, en 4. plass.

- Fjær fra kalkun og gås er standard, og

Jeg var veldig fornøyd med det. I ettertid

selvsagt mye lettere å få tak i. Og ja, de

har jeg selvsagt tenkt litt ekstra på hvor
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“Å binde en
perfekt flue krever ofte
en fire-fem forsøk, og det
kan ofte ta 10-12 timer
før jobben er fullført.“

Torleif Person
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Tilbake på jobb

”med den

friske
delen”!

Nærvær
Pr juni 2012 var oppsamlet syke
fravær 6,4%. Pr oktober var dette
gått noe ned, til 6,2%.
De to siste månedene har vist en
positiv utvikling, med 5,4% for
september og 5,2% for oktober.
Det er for tidlig å si om denne
tendensen til synkende tall vil
fortsette, men målsettingen om å
bringe dette ned på 4% ligger fast.
Viktige tiltak for å oppnå dette er:
-	Tett oppfølging av sykemeldte.
-	Tydelig dialog med sykemelder
(lege)
-	Fokus på restarbeidsevne som
kan brukes til alternativt arbeid
-	Trivselssamtaler etter 3 dager

I november var uhellet ute for Per Torger Fjelde i Vedlikeholdsavdelingen. Da han skulle
kontrollere en vifte, kom han for nær viftebladet. Resultatet ble alvorlig skade på flere
fingre. Sykemeldingen lød på seks uker, men Per Torger var så smått tilbake i arbeid
allerede etter to uker.

med egenmeldinger
For å komme ned på 4% kreves det
at vi satser målbevisst i et lengre
tidsperspektiv.

- Ordren fra legene er å holde høyrearmen

vil ta før han kan være tilbake for fullt.

helt i ro i seks uker. Deretter skal det tas

- Jeg mistet noen fingertupper. Legene sier

en ny vurdering. Men det er litt arbeid

jeg må passe på så det ikke går betennelse

som kan gjøres selv med den ene armen i

i det som er igjen av fingrene. Leger i både

fatle. Hvis jeg gjør det jeg kan, så slipper jo

Stavanger og i Oslo har vurdert skaden,

andre å jobbe ekstra, sier Per Torger, som

som jo var alvorlig. Jeg lå på sykehuset en

presiserer:

uke. Det var snakk om at jeg måtte til Oslo,

- Dette er noe jeg forsøker i samråd med

men det ble heldigvis ikke noe av. Likevel,

legen og stålverket. Hvis dette blir for

det er viktig å lytte til kroppens signaler,

mye for hånden min, så holder jeg meg

jeg kommer til å ta det helt med ro.

hjemme.
Geir Danielsen, personalsjef ved Stålverket,
Stålverket har som målsetting å hjelpe

er glad for den offensive innstillingen Per

sykemeldte å ”komme på jobb med

Torger viser.

den friske delen”, så sant dette lar seg

- Det viktigste er at Per Torger får den

gjennom
føre etter enighet med både

tiden han trenger for å komme til hektene

ansatt og fastlege. Det er alltid oppgaver

igjen. Samtidig er det flott at han vil bidra

som kan utføres selv om førligheten ikke

her på verket til tross for at han egentlig

er 100 prosent. For Per Torgers del h
 andler

er sykemeldt. Vi har sammen med drifts

oppgavene om lett arbeid ved PC, for

leder sett nærmere på hvilke oppgaver Per

eksempel bestilling av deler.

Torger kan gjøre framover. Jeg håper vi har

- Bestilling er en del av mine faste arbeids

funnet fram til et opplegg som vil f ungere

oppgaver. Det går naturligvis tregere å

for både Per Torger og Stålverket. Det han

skrive med kun venstrehånda, men det

sier om å lytte til kroppens s ignaler, er det

går på et vis. I tillegg får jeg anledning

viktigste. Men dette viser jo at det a bsolutt

til å lese meg opp på en del av de nye

er mulig å komme på jobb med den friske

prosedyrene og prosessene som er innført

delen, for her er det oppgaver som kan

ved verket den siste tiden, sier Per Torger,

løses selv om man ikke kan levere 100

som sier at han ikke vet hvor lang tid det

prosent av normalen, sier Geir.
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Per Torger Fjelde
Arkivbilde

Katarina Fowler - stålverkets

personlige trener
Stålverket har de siste årene investert i moderne treningsutstyr og til oppussing av treningslokaler. I dag kan ansatte
og deres familier samt stålverkets pensjonister delta i ulike typer organiserte treningsaktiviteter, hvorav flere skjer under
ledelse av Katharina Fowler.

- Trening fører bare godt med seg, mener

mye mer. Det handler om å sette opp et

god form, sier Katharina, og legger til:

Katharina.

individuelt treningsprogram, m
 otivasjon,

- Her på stålverket er vi så heldige at vi

- Man får bedre form og helse, man blir

kostholdsråd og kanskje like viktig: å være

innimellom får nye kolleger, gjerne fra

i bedre humør og man får mer energi. I

en treningskamerat. Mange av de jeg var

utlandet. Da er mitt tips for å bli kjent med

tillegg er det kjekt og sosialt. Man blir kjent

PT for i USA, er fremdeles mine venner,

folk: bli med treningene våre!

med kollegaene på en annen arena enn i

smiler Katharina.

jobbsituasjon. Jeg er sikker på at trenings
tilbudet er godt for arbeidsmiljøet her på

De siste årene har sykkelsporten fått

stålverket. Så min oppfordring er; bli med

godt fotfeste på stålverket. Utfordringer

på treningene våre - det er veldig gøy!

som Nordsjørittet og Scana-rittet har
fungert som et treningsmål for mange,

I etasjen over Maskineringsavdelingen

og det er viktig å sette seg slike mål. Hvis

står gule spinningssykler på rekke og

noen trenger hjelp med å sette opp et

rad. Når Stålverksnytt er innom hersker

individuelt treningsprogram fram mot for

stillheten i lokalet, men slik var det etter

eksempel Nordsjørittet, kan jeg hjelpe, sier

sigende ikke klokken 06.00 samme dag. Da

Katharina, som er opptatt av at trening er

tråkket nemlig Katharina og en hel gjeng

noe alle kan - og bør - drive med.

med treningsentusiaster dagens første

- Alle har et individuelt utgangspunkt

spinningøkt.

for sin trening. For noen handler det om

- 4 dager i uka har vi to økter som starter

å prestere i en konkurranse, men for de

med en halvtimes spinning etterfulgt av

fleste handler det mer om å holde seg

en halv time med sirkeltrening. Vanligvis

i form og kanskje å få kontroll på vekta.

har vi godt oppmøte, men vi vil gjerne ha

Jeg ønsker å bidra til at folk når sine mål,

selskap av enda flere, inviterer Katharina.

uansett hva man vil oppnå med treningen.

Katharina er en ressursperson når det

Selv medgir Katharina at hun er mer

kommer til treningstips- og veiledning.

enn normalt opptatt av trening. T
 idligere

Hun har utdannelse og erfaring som

i år fullførte hun sin tiende Ironman-

personlig trener (PT) i USA, en jobb


konkurranse.

som ga henne sjansen til å yte trenings

- Mitt mål er å delta i, og fullføre, en

veiledning til over 100 mennesker som av

Ironman-konkurranse årlig. I tillegg deltar

ulike grunner trengte hjelp på vei til bedre

jeg i både halvmaraton og maraton med

form og helse.

jevne mellomrom. Men det er viktig å få

- Å være PT innebærer selvsagt å vise hvor

fram at jeg driver med dette fordi jeg synes

dan man gjør en øvelse riktig, men også

trening er kjekt og at det er viktig å være i
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Hilmaja Dragonovic
QA/QC-sjef
Alder: 51 år
Gift, to barn og barnebarn
Gjør på fritiden: Går turer
i Strandalandets vakre natur og
snakker med familien via Skype.
Ser på TV: Skavlan og fotball
Musikkfavoritter: Bosnisk pop
og Celine Dion.

Ny mann med

kvalitetsansvar
Hilmaja Dragonovic er ny QA/QC-sjef ved stålverket. Etter en halvtimes prat med Hilmaja er Stålverknytts utsendte overbevist om
at den engasjerte bosnieren kommer til å løse sine oppgaver på en utmerket måte.

- Jeg håper jeg har mye å tilføre og bidra

prosesser. Begge deler er veldig viktig,


oppholdstillatelse i Sverige. Der innså han

med her på Jørpeland. Det er utvilsomt

mener Hilmaja.

raskt at språket var en barriere som måtte

mange spennende oppgaver for meg her,

overstiges for å komme ut i arbeidslivet.

sier Hilmaja, som nå skal fylle skoene til Jens

Hilmaja kom til Jørpeland med bred

Etter grunnsvensken var på plass, kom

Eriksson, den forrige herremannen med det

erfaring


Bosnia,

tilbudet om jobb i svensk bilindustri, noe

øverste kvalitetsansvaret på stålverket.

Sverige, Østerrike og Danmark. Som sivil

Hilmaja takket ja til. Deretter fant både

ingeniør i faget han på sitt karakteristiske

han og resten av familien sin plass i det

- Ingen tvil om at Jens har startet mange

bosnisksvensk kaller «bergteknik», startet

svenske samfunnet.

gode prosesser, som vi må videreutvikle

han sin yrkeskarriere innen gruvedrift i

- Jeg jobbet mye med kvalitetsarbeid i

og ta med oss inn i framtiden. Jeg har mest

Bosnia. Da krigen brøt ut i Bosnia i 1992,

Bosnia. I Sverige fikk jeg mulighet til å

erfaring og kompetanse innen kvalitets

ble han først soldat og deretter ansatt i

jobbe mer innen ”mitt” fagfelt. Jeg jobbet

arbeid med produkter, men vil fortsette

forsvarsdepartementet. I 1994 kom han

innen bilindustrien fra 1997 til 2010.

å ha fokus på kvalitet i systemer og

seg ut av det krigsherjede landet og fikk

Fra 2002 hadde jeg rollen som Quality

fra

lederstillinger

12

i

Manager, og trivdes veldig godt med det,
smiler Hilmaja.
Etter 2010 gikk turen til Danmark og
vindmøllegiganten Vestas, og deretter til
Østerrike hvor han hadde en 6 måneders
konsulentstilling i billeverandørindus
trien. Begge steder lå oppgavene innen
kvalitetsarbeid. Deretter ventet Jørpeland.
- Jeg fikk vite om denne ledige stillingen
via LinkedIn, som er et sosialt nettverk
på Internett. Etter jeg hadde satt meg litt
inn i oppgavene, bedriften og stedet, var
det enkelt å takke ja til jobben, forteller
Hilmaja.

“Å bo og jobbe på
Jørpeland har så langt
vært et eventyr”

Maskineringsavdelingen
rocket årets julebord
Til tonene av klassikeren ”Smoke on The Water” opplevde samtlige 300

Siden 11. oktober 2012, som var b
 osnierens
første dag ved stålverket, har Hilmaja
markert seg med stort og positivt engasje
ment i arbeidsoppgavene. Daglig er han
ute i avdelingene for å blir kjent med
både folk, gjøremål og utfordringer. Å bo
og jobbe på Jørpeland har så langt vært et
eventyr, forteller QA/QC-sjefen.

gjester en verdensnyhet: Et danseshow med Maskineringsavdelingen!
Det var bare å bøye seg i støvet for den herlige innsatsen og innstillingen.
Samtidig oppfordres andre avdelinger til å ta stafettpinnen videre neste
år - noen som våger en ny dans?
Julebordet fant sted i Tau Aktivitetshus, og ble en fin kveld. Maten ble
laget av selveste Ryfylkekokken, Frode Selvaag. Vi gleder oss allerede til
neste år og håper suksessen gjentar seg, både på matfatet og på dansgulvet.

- Jeg våkner opp i et stort og flott hus, og
til en fantastisk utsikt. Utenfor venter ren
og vakker natur, og det tar bare et par
minutter å gå til kontoret. I Sverige og

andre steder ble jeg vant med lange køer
og bygater. Et år i Sverige satt jeg faktisk
480 timer i bil for å komme meg til og fra
jobb. Her på Jørpeland er livet rett og slett
godt, smiler Hilmaja.
Takket være Skype holder Hilmaja daglig
kontakt med kona, som fremdeles bor i
Uddevalla. I tillegg reiser han jevnlig til
Sverige for å treffe sine barn og barnebarn.
Turer til Bosnia prioriteres også.
- Bosnia er fremdeles hjemlandet mitt,
selv om familien min har flyttet. Det er et
vakkert land som jeg kan anbefale alle å
besøke, sier bosnieren, som også har fortid
som elitehåndballspiller og håndballtrener.
- Jeg har allerede hatt glede av å lede en
trening for idrettslaget her, og i kveld skal
jeg se en kamp. Kanskje jeg kan bidra med
litt av min erfaring på håndballbanen også
på Jørpeland. Det handler jo om kvalitet i
alle detaljer der også, smiler Hilmaja.

25-års jubilanter
Stående f. v.: Adm. dir. Jan-Øyvind Jørgensen og Eivind Fosså
Sittende f. v.: Grim Lura og Tor Inge Melberg
Tom Wersland var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Dør i Staal-farger!

Se stålverket på TV!

Har du noen gang sett en så fin dør?

Er du blant de som skifter kanal på TV-en når reklamene

Ikke vi heller. Denne døra, som er en av

begynner? I så fall kan du gå glipp av bilder fra Stålverket. I

inngangene til Maskineringsavdelingen, ble

forbindelse med opptak til en reklamefilm for Enova, hadde

malt i Staals farger etter cuptriumfen mot

stålverket besøk av et kamerateam i to hele dager. Vi gleder oss

Sandnes Ulf. Heia Staal!

til å se bilder fra Jørpeland på riksdekkende TV!

Scana for 50 år siden
Juleutgaven av Stålverksnytt 1962 hadde en leder
artikkel litt preget av mismot. Her er et utdrag:
Siste halvår har vært preget av vanskelige avsetningsforhold
for en rekke av våre produkter, og vår totale ordrereserve har
vært nokså nedadgående siden årsskiftet. Det er et forhold
som har vært felles for alle stålverk i Europa og som har ført
til et sterkt prispress, særlig i siste halvår.
Utsiktene for en rekke av våre største kunder er ikke de
lyseste. Perioden efter krigen har vært preget av over
investering, og vi er nu på mange felter inne i en krise med
overproduksjon og avsetningsvansker.
Ut fra disse betraktningene har vi ikke særlig grunn til å
være optimistiske, og spørsmålet er om det i det hele tatt
eksisterer noe reelt grunnlag å bygge vår optimisme på.
Jeg tror at det fins, og vi behøver ikke gå særlig langt, ikke
lenger enn til hver enkelt av oss for å finne det.
Den største uutnyttede kapasitet ligger i den menneskelige
produksjonsfaktor i videste forstand, fra sjefen til visergutten.
Når det gjelder menneskemateriellet er vi ikke dårligere stillet
enn våre utenlandske konkurrenter, og kan vi gjøre noe for
å utnytte det bedre, vil vi få et fortrinn som kan gi oss de
muligheter vi mangler på andre felter.

Bedriftssykekassen var særdeles viktig i 1962, og her er
et utdrag sakset fra Stålverksnytt 1962:
Vedtektene for kassen er fra 1. november 1962 forandret seg
slik at det betales sykepenger fra første fraværsdag dersom
fraværet varer 4 dager eller flere. Sykdom anses intrådt den
dag lege søkes.
I tillegg hertil er stønadsperioden utvidet til 2 år med
kr. 5,00 pr. dag for det siste år.

Skadestatistikk
- og sykefravær

Skader totalt

Sykefravær pr. år

Ståltrim

– årsplan 2013

TIDSPUNKT

AKTIVITET

TIDSPUNKT

AKTIVITET

JANUAR

Sirkeltrening
Spinning

JULI

Fellesferie

AUGUST
FEBRUAR

Sirkeltrening
Spinning

Sirkeltrening
Fellessykling
Søndagstur til Trodlatysdal

MARS

Sirkeltrening
Spinning
Kart, kompass og GPS kurs
Fellessykling
”Ti på tur” sponses til ansatte

SEPTEMBER

Scanarittet 8. september
Sirkeltrening
Fellessykling
Golfturnering

OKTOBER
APRIL

Sirkeltrening
Fellessykling

Sirkeltrening
Fellessykling
Fotballturnering

MAI

7 topp turen
Sirkeltrening
Fellessykling
Golfturnering
Tur til Grimsli Ukedag

NOVEMBER

Sirkeltrening
Spinning

DESEMBER

Sirkeltrening
Spinning

JUNI

Nordsjørittet 8. juni
Sirkeltrening
Fellessykling
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland

Følgende har startet opp i perioden 01.10.12 – 31.12.12

Jubilanter
30 år:

Smiverk:
Tor Einar Marken

Operatør

01.11.12

Formeri:
Geir Øyvind Sjursen

12.10.12

Liv Marit Helland		

06.12.12

50 år:
Operatør

15.11.12

Smelteverk:
Christoffer Eide Stueland

Jerome Reynes		

Operatør

Jostein Breivik		

04.10.12

Njål Olav Århaug		

13.10.12

Arnfinn Rørheim		

16.12.12

01.10.12
60 år:

Modellverksted:
Hege Grytdal

Lærling

01.10.12

QA/QC-leder

11.10.12

Teknisk avdeling:
Rita Seljeskog Jøssang

Prosjektmedarb. 09.11.12

Dine-May Mansåker

Dokumentkontr. 03.12.12

Salg:
Vidar Wollum

25.11.12

Oddbjørn Watland		

27.11.12

Vi gratulerer med dagen !

QA/QC:
Hilmija Draganovic

Thor Ravnås		

Salgssjef

06.12.12

Følgende har sluttet i perioden 01.10.12 – 31.12.12
Ole Rosså Langeland
Jens Eriksson
Tom Wersland
Ali M. Hamoudy
Korrigering fra sist Stålverksnytt:
Øyvind Hatteland har ikke sluttet, men gått av med AFP 01.06.12.

Vi ønsker lykke til med AFP-tilværelsen!

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger Tekst og design: AD. Moment Trykk: Gunnarshaug trykkeri Foto: Sindre Ellingsen, Kari Aarhus Dolmen og Stig-Erik Tokvam

Personalnytt

Redaksjonen i Stålverksnytt ønsker alle
en riktig god jul og et godt nytt år !

