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Minneord om  
Trygve Stangeland
Av Leif Emil Egeland

Fredag 17.06 fikk vi, tidlig om morningen, melding om 

at han ”far sjøl” hadde blitt alvorlig skadet i ei sykkel-

ulykke på Sola. Vi levde i håpet, men lørdag kveld fikk vi 

den triste beskjeden om at Trygve var gått bort. Det er 

vanskelig å forstå og akseptere.

Den sterke og friske Trygve er ikke lenger blant oss. En 

epoke i TS historien er avsluttet og det på en særdeles 

brutal måte!

Torsdag før ulykken var en trist dag for Trygve. Han 

hadde mistet en god venn, Per Arild Dysjaland i syk-

kelulykken i Nordsjørittet, og han skulle begraves da-

gen etter. Rett før kveld kom han innom kontoret for å 

slå av en prat. Han snakket da mye om denne ulykken 

og om Per Arild. Han fortalte og om en telefonsamtale 

han hadde hatt med Mette (kona til Per Arild) der hun 

gav uttrykk for takknemlighet over Trygves beskrivelse 

av Per Arild. Trygve kjørte innom Per Arild når humøret 

ikke var godt og kom alltid ut igjen som en glad mann. 

Idet Trygve etter denne samtalen på vårt kontor skulle 

gå heim til middag, gav han et fast og vennlig klapp på 

skulderen med følgende ord: ”Ja, ja Leif – det er godt 

me ikkje vett.”

Etter at Olav for vel 10 år siden overtok lederskapet i 

entreprenørfirmaet, og tok virksomheten til nye høyder, 

kunne Trygve ”hvilt på lauvbærene” og trukket seg til-

bake i trygg forvisshet om at etterveksten var i trygge 

og gode hender. Men nei, Trygve ønsket fortsatt å enga-

sjere seg i det livsverket han hadde skapt. Han var nes-

ten daglig innom på kontoret for å høre nytt og ”sjekke 

eiendom og børs”, men aller best trivdes han hjemme 

på Tjelta og i TS museet.

Trygve mottok nylig Kongens fortjenestemedalje i sølv. 

Datoen for dette arrangementet var bestemt til 21. juni, 

på Sola Strand Hotell. Dette fikk Trygve fremskyndet, 

for han ville ha med søster Anna og svoger Per før de 

reiste tilbake til Canada.

Trygve var en av oss – aldri høy på pæra, selv om han 

var veldig PR kåt. Trygve var avhengig av dyktige med-

arbeidere rundt seg. Alt fra folket ”på bakken” til an-

leggsledelse og økonomifolk. ”Goe karar” som han sa, 

fikk han tak i. Han gav dem mye tillit og stort spille-

rom – Trygve var en raus mann. Han var og en ordens-

mann, hadde alltid rene og velholdte maskiner. Den blå 

bommen på gravemaskinene var et scoop og et godt 

varemerke. Trygve likte også godt å fikse på sitt eget 

utseende, noe han aldri la skjul på, men tvert om spøkte 

med.

Trygve kalte seg ofte kremmer, og det med rette. Han 

fikk alltid til gode handler, enten det dreide seg om kjøp 

eller salg. Ved hjelp av lange dager, hardt arbeid, store 

krav til seg selv og sine ansatte, samt forsiktighet med 

pengebruken, fikk han til et veldig solid selskap. Hans 

motto var ” Alltid på plass!”. Nå er han borte. Han vil 

ikke lenger være blant sine nærmeste som familiens 

overhode. Han vil ikke lenger gå rundt ute på TS museet, 

der han mange ganger har berettet sin grunder historie 

og fortalt om veteranbilene og traktorenes historie til en 

lydhør tilskuermasse. Han vil ikke lenger gå rundt i gan-

gene på kontoret på Soma.

Nå er en god og kjærlig ektemann, far, svigerfar, beste-

far og oldefar borte.

Han etterlater oss i stor sorg, selvsagt mest i den nær-

meste familie, men også blant venner, ansatte og andre 

forbindelser.

Vi lyser fred over Trygve sitt minne.
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Redaktørens forum
Av Leif Emil Egeland

 TS Nytt ble denne gang forsinket. Rett før det skulle gå 

i trykken skjedde det fatale med Trygve. Vi valgte like-

vel å få ut bladet før ferien etter noe redigering. Siden 

TS-nytt da var på veg i trykkeriet lot vi mesteparten av 

innholdet og innleggene stå uforandret. Dette tror vi er 

rett og i Trygves ånd. Har likevel valgt å ta bort Trygves 

3 minutt med sjefen og satt inn minneordene på hans 

side. Trygve var veldig glad i bladet og var en god bi-

dragsyter. Senest ettermiddag dagen før ulykken, var 

han innom meg på kontoret og spurte etter om TS-nytt 

var i rute og hvilken dag det kom. Han hadde god tid 

denne dagen til god drøs og mimring.

Etter over 42 år i firmaet med Trygve som kollega og 

venn har dette vært ei tung tid. Vi to og familiene våre 

var så nær på hverandre hele tiden. Mange kjekke reiser 

i inn og utland er flotte opplevelser som er gjemt godt i 

minneboken og blir ofte dratt frem!

Mitt første år hos Trygve var 1969. Det året bodde jeg 

hjemme hos Reidun og Trygve på Tjelta sammen med 

Olav og Sølvi. May var ikke født. Trygve var 34 år og 

Olav 13. Jeg kjørte da maskin på motorveien sammen 

med Olav.

De to neste årene bodde jeg på hybel oppe på TS-kon-

toret på Madlaveien, mens jeg gikk på ingeniørskole og 

jobbet i ferier og fritid.

I juni 1972 begynte jeg som fersk nyutdannet ingeniør 

samtidig med den store ekspansjonen i oljebransjen i 

Rogaland. Det ble ei veldig hektisk tid i vår bransje, med 

plattformbygging og nye oljebaser. De 4 – 5 første åra 

var det bare oss to i ledelsen, og hektiske men veldig 

interessante tider!

Takk for at jeg har fått være med på TS eventyret!

Ser nå frem til en fin sommer. Sommerferien for meg 

og madammen blir først en Sørlandsturne med venner 

til venner. Etter en liten uke setter vi bilgrillen mot ”Vårt 

Ryfylke” som er beste plassen med sjø, fjell, vann, elv, 

holmer og skjær og alt som følger med det. Fjelltur med 

venner er og med i planene også i år. Den går sannsyn-

ligvis i Lyseheiene og Nilsebutraktene.

Ha en riktig god sommer!

Fra tur med Brøyt, til messe i Munchen.
Vi var på Olympiastadion på fotballkamp Bayern Munchen – Borussia Dortmund. Fra venstre Hallvard Velde, Ole Søyland, Trygve og Leif.
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Det kjennes uvirkelig. Forrige uke sprang far i trappene 

på Soma. Travelt opptatt med sine prosjekter på muse-

et, og med sine mange planer sammen med kamerater. 

Så slo den brutale meldingen ned om ulykken. Ulykken 

som krevde livet hans. Far er død. Trygve Stangeland, 

familiemannen og gründeren er gått bort. Det kjennes 

nesten ut som om tiden står stille et øyeblikk. Men livet 

må likevel gå videre.

Ingen kan være i tvil om at vi står foran en ny epoke i TS. 

For selv om det er 10 år siden jeg tok over ledelsen av 

virksomheten, vil det oppleves annerledes når far ikke 

er mer. Jeg vil fastholde verdiene jeg har vært ansvarlig 

for å tydeliggjøre de siste årene. Disse vil være sentrale 

for videre satsing, utvikling og drift. Det handler om ar-

beidsglede, forberedelse, ryddighet og effektivitet. Vi 

har god grunn til å være stolte over det vi har oppnådd 

som virksomhet. TS har vært og skal forbli markedets 

ledende aktør.

Som mange sikkert leste i Aftenbladet for noen uker si-

den: Ordrebøkene er relativt fulle, men lave priser i mar-

kedet har gjort det utfordrende å få positive tall. Våre 

ansatte har vist en beundringsverdig evne til å holde 

fokus på godt arbeid selv om markedsprisen har vært 

for lav. For utfordringene er mange. Det handler om å 

ha kontroll med kostnader uansett hvor vi jobber og hva 

vi jobber med. Det handler om å minne hverandre om 

at det hele er et regnestykke, hvor inntektene må være 

større enn utgiftene om det skal gi oss overskudd. Det 

handler om å gjøre jobben til rett kvalitet. Det handler 

om å komme enda mer ut i markedet, blant eksisteren-

de og framtidige kunder. Og ikke minst handler det om 

sikker og effektiv drift gjennom god og samvittighetsfull 

planlegging.

Ser vi fremover i tid, er det grunn til optimisme. Vi er 

sikre på at vi er på vei inn i noen gode år. Se bare på 

veksten i regionen, hvor det er behov for å besette 

mange tusen nye arbeidsplasser i årene framover. Det 

betyr at det skal bygges mye, og at ikke minst vegnet-

tet må rustes opp. Derfor ruster vi oss for fremtiden. 

Årets lønnsoppgjør med godt tillegg og et treårig bran-

sjeløft er vi sikre på er helt rett. Dette skal hjelpe oss og 

bransjen generelt til å tiltrekke oss og holde på de rette 

arbeidsressursene i årene som kommer.

Livet må gå videre. Vi er klare for utfordringer. Ryg-

graden vår er sterk, og slik skal det være i årene som 

kommer. Vår aller viktigste muskel er de mange dyktige 

medarbeiderne våre.

Leder

Tung tid,  
men livet må gå videre 
Av Olav Stangeland
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Leder

Krannytt
Av Trond Helge Skretting

Tiden flyr når man har mye å gjøre, og det merkes at 

sommeren nærmer seg. Mest for alt som man skulle 

ønske hadde vært gjort. I Nordic Crane Stangeland gjør 

vi kontinuerlig status for vår drift. Økonomi er en sak, 

og en annen sak er hvordan vi best skal kunne tilby våre 

regioner og markeder de beste løsninger. Det som for få 

år siden var omtalt som stort og ekstraordinært, er i dag 

dagligdags. Vi snakker om alt fra behov for kapasiteter 

for løfting og transport, krav til tekniske spesifikasjoner 

og retningslinjer, til kompetansekrav i bedrift og ansatte.

Små og store aktører i Norge har dette halvåret opplevd 

opp- og nedturer. Med tøffere krav til kapasiteter og 

spesifikasjoner som nevnt, viser vår bransje seg å ba-

lansere på en hårfin line på om man resultatmessig er i 

pluss eller minus. Eksempelvis gjør også strenge vintrer 

at store byggeprosjekter bremser opp, som igjen kveler 

tjenesteytende bransjer som vår, hvor inntekt uteblir og 

tærer på økonomien. Det samme utfallet har man også 

generelt om man ikke har riktig utstyr tilgjengelig, og 

selvfølgelig til riktig pris. En kynisk bransje styrt av både 

værsituasjon og etterspørsel, hvor evnen til å overleve 

bunner i den enkelte bedrifts styring og logistikk uan-

sett markedssituasjon. 

Vi skal likevel ikke klage. Nordic Crane Stangeland har 

riktig utstyr, menneskelige ressurser og pågangsmot 

til å arbeide seg igjennom en barsk vinternatt og to. Å 

være framtidsrettet og løsningsorientert gjør oss til fore-

trukket leverandør. Å utføre jobber effektivt, sikkert og 

til riktig pris gir tilfredse kunder. God service skal være 

et varemerke for oss. Det er mange faktorer som gjør 

Nordic Crane Stangeland til den bedriften den er. En 

solid og trygg arbeidsplass med et klart mål om å ha 

begeistrede ansatte slik at den enkelte stolt represente-

rer bedriften i enhver sammenheng. Totalen er et godt 

omdømme.

”Nordic Crane Stangeland har 
riktig utstyr, menneskelige 
ressurser og pågangsmot til å 
arbeide seg igjennom en barsk 
vinternatt og to.”
Når markedet vårt er nevnt ser vi at kommende kvartal 

vil ha normal drift. De store prosjektene er utført nå i vår 

og på forsommeren, men kjenner vi framtiden riktig så 

er den aldri gitt på forhånd. Vi styres av tilbud og et-

terspørsel, og sistnevnte dukker mange ganger tilfeldig 

opp. Vi har ellers jevn virksomhet langs hele kysten, og 

enkelte ressurser leies ut til andre selskaper i Nordic 

Crane Group. 

Ønsker alle en fin sommer.

Fra Hammerfest: Oppkomst av sola etter en kald vinter.



7

Marked

Sommeren kommer 
også i år?
Av Tore Voster

Vi holder en stø kurs i alt arbeidet vi utfører. Sommeren 

nærmer seg og vi kan glede oss over at første halvår 

har vært en kjekk periode på jobb. Det har vært mange 

muligheter og store oppgaver å ta fatt i, noe som hver 

enkelt har bidratt til på en fantastisk positiv måte. Venn-

skap gjør for mennesker det som sola gjør for blom-

stene. Øs lys og varme ut over dem, og se hvordan de 

blomstrer. Arbeidsgleden og samholdet blant kolleger 

har vi klart å ta vare på i denne travle og hektiske pe-

rioden.

”Arbeidsgleden og samholdet 
blant kolleger har vi klart å 
ta vare på i denne travle og 
hektiske perioden.”
Arbeidsmengde og tilgang på nye prosjekter har vært 

svært god. Behovet for nye jobber har i første halvår 

vært beskjedent, men når høsten nærmer seg vil vi igjen 

måtte fylle på i ordrebøkene. Boligbyggingen i distriktet 

er dominerende i markedet. Hittil i år har vi levert flere 

tilbud enn vi gjorde på samme tid i fjor. Prosjektene er 

mindre og dermed er det i grunnen travelt på feil måte. 

Likevel har vi vært flinke til å håndtere situasjonen med 

mye organisering for å få effektivitet i produksjonen.

For å illustrere litt av aktiviteten på markedssiden og 

størrelse på prosjektene som vi har gitt tilbud på, har vi 

følgende oppsummering for 2011:

•	 Ca 300 stk. tilbud levert totalt

•	 Mer enn 3 tilbud hver dag

•	 Ca 1 milliard kroner i samlet verdi

•	 Ca 140 millioner kroner med jobb er vunnet i konkur-

ranse

Fremover kan vi ikke se noe negativt i markedet, fordi 

optimismen er stor i distriktet vårt, boligbygging pågår 

for fullt samtidig med at næringsbygg vil ta seg opp. 

Det som hadde vært ønskelig var at noen ”tyngre” pro-

sjekter lå i bunn og skapte en viss ro i markedet.

Vi vil i fremtiden være godt rustet til å kunne ta opp kon-

kurranse på alle fagområder og alle prosjekter. 

Vi er en god gjeng med godt humør, og i tillegg sier vi at 

”det lett kan gå godt”. Våren er vi snart ferdig med og 

sommeren nærmer seg raskt med ferie og alt godt som 

livet kan tilby. Hva mer skal til for å ha det kjekt? 

Opprydning etter brannen av Fisketjørnbu i Madlandsheia, Gjesdal. Gravemaskin fraktes inn med helikopter. Foto: Gunnvar Klepp.
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Vinteren og våren har vært svært bra med mye arbeid 

og god aktivitet. Vi har hatt god utnyttelse av kraner 

og biler. Vi har også leid inn mye utstyr fra andre i len-

gre perioder for å kunne levere nok maskiner til de ulike 

jobbene og prosjektene. I april og mai har vi leid inn to 

ekstra 600 tonns beltekraner og en 500 tonner. Dette i 

tillegg til vår egen 600 tonner belte-kran som går fast 

på Aukra, og våre 500 tonns kraner. Jobbene er i forbin-

delse med ulike prosjekt og enkeltjobber i Stavanger-

regionen og ute i distriktene. 

Ellers er vi daglig engasjert i alle mulige typer av løf-

teoppdrag. Det spenner seg fra bygg og anlegg, olje-

industri og servicenæringer. Vi har også hatt mange 

jobber med stort volum der flere kraner går døgndrift. 

Dette krever mye av personell og ikke minst vedlike-

hold og tilsyn av kraner og maskiner. Jeg må fremheve 

innsatsen og stå-på viljen til den enkelte. Det er impo-

nerende å se hvor mye ansvar hver av dere tar når dere 

er ute på de forskjellige jobbene. Elementmontasjer er 

en svært viktig del av vår virksomhet og gir jevn og god 

aktivitet. I øyeblikket er det usedvanlig mange kraner 

som går fast i montasje. 

Utenom tradisjonelle kranoppdrag har vi i mange år 

gjort utskiftninger av tunge maskiner som trafoer osv. 

I disse dager er vi i Åna Sira og bytter ut en gammel 

trafo på 220 tonn. Den blir 

først jekket opp og plassert 

på en skidde-bane som vi 

har bygget. Trafoen blir så 

slisket ut og 50 m opp en 

skråning med stigning på 

1,5% og blir der plassert på 

en trailer som transporterer 

den til lager. Den nye trafoen 

blir tatt inn i motsatt reke-

følge. Denne type jobber 

blir det flere og flere av og 

vi forbedrer stadig utstyr og 

kompetanse på denne type 

oppdrag.

Sikkerhet og etablerte rutiner er i dag en sentral faktor 

i alt arbeid vi gjør. Dette skal vi fortsette med og med 

enda mer fokus fra den enkelte på hver enkelt jobb. 

Oppgradering til fagbrev og utdannelse av kranførere 

har hatt høy prioritet de siste årene og vil fortsette i ti-

den fremover. Et generelt problem i kranbransjen er at 

veldig få firma utdanner nye kranførere. Dette har vi tatt 

på alvor i mange år og vi skal fortsette å høyne kompe-

tanse og utdanning av nye kranførere. Vi har også opp-

levd i flere år at konkurrentene haier til seg kranførere 

som vi har brukt ressurser på å lære opp og utdanne. 

Dette er bra for bransjen, men det er nå på tide at alle 

kranfirma tar utdanning på alvor og starter utdanning 

og oppgraderer statusen med å bli kranfører. Min opp-

fordring her i TS-nytt er til alle dere som leser TS-nytt 

og til alle gode foreldre som har en maskininteressert 

sønn/datter, som ønsker en sikker, god og fremtidsret-

tet arbeidsplass – om å ta kontakt så skal vi gi dem en 

trygg fremtid som kranfører i Nordic Crane. 

Det ser ut til at aktiviteten vil holde seg på dagens nivå 

frem til høsten. Utover høsten og vinteren har mange av 

våre faste kunder større oppdrag som påbegynnes og 

som vi forventer skal gi oss godt med arbeid. 

Ønsker alle ansatte og alle våre kunder en riktig god 

og velfortjent sommerferie.

Drift Kran
Av Roy Otto

Slisking av trafo Åna Sira.
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 Det første halvåret av 2011 nærmer seg slutten nå. Vi 

har hatt et fantastisk arbeidsvær til nå, nok arbeid og 

vel så det, gode HMS-tall, godt mannskap og gode 

maskiner.

Men vi ser allikevel at dette året blir det ”strammeste” 

året økonomisk på mange år. Dette har jeg skrevet om 

tidligere og, så det er ingen overraskelse på oss. Fi-

nanskrisen kom over bransjen for to, tre år siden, men vi 

har klart oss bra gjennom dette. Vi hadde en forholdsvis 

stor ordrereserve som var priset under mer normale for-

hold. I 2010 bestemte vi oss for at alle mann skulle ha 

nok å gjøre. Prisene i bransjen gikk betydelig ned, og 

det er mye av dette vi skal produsere nå i 2011. 

Det kom nok også inn i overkant med jobb i denne pe-

rioden, noe som resulterte i at vi har vært nødt til å leie 

inn en del maskiner og utstyr. Vi har de siste månedene 

vært litt mer forsiktige med å ta inn for mye ny jobb, 

for vi er overbeviste om at prisene vil normalisere seg 

utover høsten. 

Men, til tross for dette har vi god tro på fremtiden i 

denne bransjen. Eierne investerer fortsatt i nytt utstyr, 

og vi har dette året økt antall ansatte. Det er fortsatt 

våre ansatte som er den viktigste ressursen vi har. Her 

kunne jeg dratt frem mye positivt. Lønnsoppgjøret dette 

året viser også det. Bransjetillegg og generelt tillegg på 

til sammen 15 kroner timen viser at vi har tro på bran-

sjen og på våre ansatte. Dette koster selvfølgelig mye 

penger på kort sikt, men vil over tid være rett for vår 

bransje, og vårt firma.

Vi utvikler også firmaet på flere områder. Driftsavde-

lingen er bemannet opp med flere nye driftsingeniører, 

som skal være med anleggslederne og optimalisere 

drift, kvalitet, dokumentasjon og kundekontakt. Dette 

fungerer bra. I stikningsavdelingen og dokumentasjon 

er det nå 13 ansatte. Dette har aldri før fungert bedre. 

Her er vi også klare for å ta på oss selvstendige oppga-

ver, utover prosjekter vi har i egenregi.

Opplæring er fortsatt en viktig del av TS. Ledertreninger 

og kursing fortsetter. Skal vi være ledende må vi fortsatt 

utvikle oss videre. Det er i dårlige tider enda viktigere å 

holde rett kvalitet og å gjøre arbeidet på en effektiv og 

sikker måte.

HMS-arbeidet vårt gir også resultater. Pr. 18. mai har vi 

kun en fraværsskade. Dette er bra, men må ikke bli en 

sovepute. Det har i den siste tiden vært noen hendel-

ser som kunne blitt mer alvorlige enn vi liker. Så hold 

trykket oppe så vi fortsatt kommer friske og raske hjem 

hver dag.

Drift Anlegg
Av Oddvar Kvia

Tastarustå Bydelssenter – et stort prosjekt for Block Berge Bygg. 
Her er gjort klart for støping av fundament. Foto: Leif Emil Egeland.
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Det hender jo dessverre i blant at aktive hardt arbeiden-

de blir syke og dermed tvunget til inaktivitet. Det finnes 

mange studier på dette. Enkelte av disse indikerer at det 

skjer drastiske forandringer med selvtillit og selvbilde al-

lerede etter en uke med avskjæring fra arbeidslivet. Det 

kan plutselig bli vanskeligere å være blant andre men-

nesker. Man trekker seg litt tilbake og skjermer seg selv.

Hva nå? Har ingen brukt for meg lenger?

Denne problematikken er vi veldig observante på og 

prøver derfor å legge til rette for annet arbeid i så mange 

tilfeller som mulig. Dette må selvfølgelig skje i samarbeid 

med behandlende lege og ikke være aktiviteter som bi-

drar til å gjøre vondt verre.

Vi har mange arbeidsoppgaver som ikke nødvendigvis 

skal gjøres hver dag, men som er perfekte innimellom til 

de som av en eller annen grunn har forbigående nedsatt 

arbeidsfunksjon. Her er noen eksempler:

•	 Trafikkdirigering (stenging, asfaltering, skolebarn, etc)

•	 Utdeling av nabovarsel 

•	 Kjøring av vals, dumper, traktor

•	 Opprydding av riggområde/brakker

•	 Enkelt kontorarbeid

I tillegg til dette er det mange varianter av tilrettelagt ar-

beid som kan tilpasses den enkelte og som har vist seg 

å fungere på en super måte.

”Det er jo en fantastisk følelse 
å våkne av ringeklokka tidlig 
om morgenen og vite at noen 
har stor nytte av at du kommer 
på arbeid”.

Poenget er å gjøre veien tilbake til 100% så kort og 

smertefri som mulig. Det er jo en fantastisk følelse å 

våkne av ringeklokka tidlig om morgenen og vite at noen 

har stor nytte av at du kommer på arbeid. Dette vet alle 

de som ikke har hatt anledning til å skru på ringeklokken 

i kortere eller lengre perioder.

Personal

Om å være aktiv når 
man er syk
Av Joar Løland

Årets nye lærlinger.
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Årsregnskapene for 2010 er ferdig, og viser at 2010 
ble et godt år for T Stangeland Maskin på tross av lave 
priser og en nedgang i omsetning. Omsetningen for 
fjoråret viser 801 millioner kroner, som er en nedgang 
på 26,92% fra 2009. Det er ingen dramatikk i denne 
nedgangen, som skyldes mindre bruk av underentre-
prenører. 

Tallene viser et resultat før skatt på kr 55 millioner for 
2010. Dette er ca 6,9% av omsetning og er omtrent likt 
som året før. Dette er bra og noe vi har all grunn til å 
være stolte av. Vi må rette en stor takk til hver og en av 
våre ansatte som alle har bidratt til å få dette til. 

I skrivende stund viser kalenderen 1. juni og vi har snart 
tilbakelagt første halvdel av 2011. Tiden går fort og vi 
har travle dager i T Stangeland Maskin. Hvis vi forsøker 
å se inn i krystallkula og spå hvordan 2011 vil bli, så ser 
vi at 2011 vil bli et langt tøffere år enn 2010. Mange flere 
av prosjektene vi nå utfører er priset i ”dårlige tider” og 
med dertil lave priser. Høy økning i drivstoffkostnader 
og lønn vil gjøre at prisene er enda dårligere enn forut-
sett. Dette vil slå ut på bunnlinja vår og enkeltprosjekter 
med ”røde tall” er alltid demotiverende for våre ansatte. 
Hvis vi alle beholder joggeskoene på og er bevisste på 
å gjøre ting riktig første gang, ikke sløse og behandle 
utstyr bra, så tror jeg likevel at 2011 kan bli et godt år 
totalt sett. 

I 2010 kjøpte vi ca 8 mill. liter drivstoff. Som kjent har 
drivstoffprisene hatt en formidabel økning den siste ti-
den. Dagens dieselpris ligger nå bortimot kr 1,40 pr. liter 

høyere enn til samme tid i 2010. Med samme forbruk 
som forrige år får vi da en kostnadsøkning på over 11 
millioner kroner i 2011 sammenlignet med prisene før-
ste halvår i 2010. 

Hvis vi klarer å spare 1% drivstoff i år vil dette tilsvare 
besparelser for mer enn 600.000 kroner. Dette er enor-
me og tankevekkende summer. Er det mulig å spare 
1%? Ved å planlegge kjøring og ikke la maskiner og 
utstyr gå på unødig tomgang så er dette kanskje mulig 
å få til?

Dette er et eksempel for å vise at hvis alle har et nøk-
ternt forbruk og bevisst forhold til materiell, så er det 
snakk om enorme summer som kan spares på små og 
enkle ting… Ikke la verktøy ligge og slenge slik at en 
kanskje ikke finner dette igjen når en har behov for det. 
På den måten slipper en også å bruke tid på å lete eller 
bruke tid på å reise for å få tak i nytt verktøy. Pass på at 
skilt ikke blir ødelagt. Vi ønsker ikke skilt med riper og 
bulker og må behandle skiltene deretter. 

Hvis vi alle sparer kr 10 pr dag i løpet av våre 230 ar-
beidsdager i året, utgjør dette svimlende 1,1 millioner 
kroner pr. år. Er det et ”hårete mål” å sette seg, eller er 
det fullt mulig for hver av oss å klare å spare kr 10 pr. 
dag? 

T Stangeland Maskin skal alltid være et symbol for kva-
litet. Eksemplene ovenfor viser klart at det hver og en 
av oss foretar oss har store økonomiske konsekvenser 
og at vi har et enormt potensial for å spare kostnader. 

Økonomi

T Stangeland Maskin 
– et symbol på soliditet og kvalitet
Av Annelise Osaland

På tur til Jørpeland med Leif, for å inspisere VA saneringsprosjekt. Foto: Leif Emil Egeland.
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Vi har fra påsken hatt stor aktivitet generelt og ellers på 

landanleggene, med mange små og store prosjektjob-

ber som har fungert bra mht både drift og hms. Arbeidet 

har vært godt organisert og vårt mannskap har utført 

jobbene sikkert og farefritt. Trivsel og arbeidsglede er 

på topp hos oss, og ting fungerer jevnt over meget bra. 

Og når ting går bra er det viktig at vi ikke sovner i va-

ner, men holder fokus og er skjerpet til de utfordringer 

vi møter daglig i jobben. Hva skal utføres, kan noe gå 

galt? Planlegg godt og arbeid sikkert.

Selv om trivsel og arbeidsglede så absolutt er til stede 

har vi et noe høyt totalt sykefravær, på 4,5%. Vi har en 

passelig sunn fraværsprosent for korttidsfraværet og 

enkelte langtidstilfeller gir et høyere sykefravær. Gode 

forsikrings- og behandlingsordninger i bedriften til tross 

må vi nok også akseptere at enkelte sykefravær ikke lar 

seg "fikse" med en tur og to hos spesialist, eller alter-

nativt arbeid for den saks skyld. Den viktigste faktoren 

ved langtidsfravær er god to-veis kontakt mellom ar-

beidstaker og arbeidsgiver, slik at ikke arbeidsforhol-

det "svinner" eller blir krevende å gjenoppta den da-

gen man kjenner seg skikket til å gå på jobb igjen. God 

kommunikasjon med andre ord.

I skrivende stund har vi gjennomført en 6-7 ukers revi-

sjonsstans på Melkøya, og blir honorert av prosjektet 

med hms-pris for å ha utført vanskelige kranoperasjo-

ner på en meget profesjonell og god måte. Det er kjekt 

å lykkes i vårt hms-arbeid, og æren går til mannskapet 

som har utført disse jobbene i god hms-ånd. Stas var 

det også i perioden å løfte på plass en kjøler på 250 

tonn. Jobben har vært under planlegging, utregning, 

dokumentering og verifisering i lang tid, og mange klo-

ke hoder har vært involvert. Og milepælen var et faktum 

andre uken i mai da to 600-tonns beltekraner løftet kol-

liet trygt på plass.

I tillegg til prosjektjobb i nord har vi utført flere revisjons-

stanser på flere av landanleggene i Norge. Slike job-

ber er “utenom” vanlig drift, og gjør at ekstra ressurser 

og innsats må til. Mange utfordringer skal løses, alt fra 

tilgjengelig utstyr, personell og stedlige prosjektorgani-

sasjoner. Vår visjon er Alltid på plass, og våre verdier 

er glede, løsningsorientert og til å stole på. Alle navn 

skulle vært nevnt etter at vi har utført slike perioder/top-

per som dette, og noen skulle hatt medaljer for enestå-

ende bidrag og ekstra “ts-ånd” i denne sammenheng.

Sommeren står for tur og varme sommerkvelder skal 

nytes med familie og venner i hager og på terrasser. 

Vi krysser fingre for fint vær og mye sol. Bruk ferien og 

fritiden godt, tenk sikkerhet så vel privat som på jobb. 

Se til at alle bruker bilbelte på vei til hytte og strand. 

Bruk redningsvest når dere skal ut i båt. Ta vare på deg 

og dine.

Vel utført halvår folkens. Forventer alle er Alltid på plass! 

etter ferien.

HMS 
@ Nordic Crane Stangeland
Av Per Johnny Skåland

500 tonner i sving på Rosenberg.
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HMS-K 
T Stangeland Maskin
Av Olav Silde

Ta det aller helst helt personlig

Da vi begynte satsingen var det nok mange som tenkte 

at dette med HMS og kvalitet var et blaff. At det ville gå 

over om vi bare ventet noen måneder, toppen et halvt 

år. Men slik er det altså ikke blitt. Ingen kan med hånden 

på hjertet være i tvil: Satsingen på HMS og kvalitet har 

kommet for å bli. Vi skal bli best i bransjen på HMS.

De to viktigste årsakene til at vi arbeider knallhardt hver 

eneste dag for å nå dette målet er:

1. Vi skal ha alle arbeidskamerater og kollegaer hele 

hjem fra arbeid hver eneste dag, og

2. HMS og kvalitet er god butikk. Hvis vi driver vårt 

HMS-K arbeid på rett måte får vi som resultat bedre 

sikkerhet, mer penger og mer fornøyde kunder på 

en gang.

Vi har aldri hatt lavere skadetall i forhold til arbeidstimer 

enn det vi har hatt de 5 første månedene i 2011. Vi ser 

også at risikonivå går ned, mens rapportering av RUH 

er jevnt god. Vi har en god vernetjeneste og vi har man-

ge dyktige kollegaer som gjør et godt stykke arbeid. Alt 

dette er bra. Sammen har vi kommet godt i gang. Men, 

det er fremdeles en god vei å gå. Vi har også i år hatt 

noen hendelser med potensial for ulykker. Derfor: Vær 

våken, planlegg jobben godt, hold arbeidsområdet ryd-

dig, bruk sikkerhetsverktøyene RUH og SJA og lær av 

HMS-informasjonen som sendes ut hver uke. Og vik-

tigst av alt: Bry deg om din kollega og om deg selv. Ikke 

la noen slurve på din arbeidsplass.

HMS og kvalitet er ikke lenger noe som bare sje-

fen vil at vi skal gjøre. Det er blitt mye viktigere enn 

som så. Det er blitt personlig. Det gjelder din og 

min egen helse, din og min egen fremtid, din og min 

egen økonomi. Det gjelder jobben vår.

Ha en effektiv, sikker, økonomisk og kjekk arbeids-

dag!

Fra Onsdagsrunde 8. juni, Roaldsøy skole. Fra venstre Olav Stangeland, Ronny Åse, Hans Jacob Nygaard, Johnny Skårland og Stefan Behnke.
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Tirsdag 10. mai var det stor festivitas på Sola Strand 

Hotel i forbindelse med tildeling av Kongens sølv til 

Trygve.

Rammen rundt mottakelsen var som seg ”hør og bør” i 

første klasse. Ca. 60 representanter fra familie, politike-

re, ledelse, styret, ansatte og venner fikk overvære over-

rekkelsen av fortjenestemedaljen som ordfører Håkon 

Rege stod for, med velvalgte ord og gode erindringer.

Formelt var det MEF- Maskinentreprenørenes Forbund 

som var søker. De var representert ved administrerende 

direktør Trond Johannesen, som i sin tale fortalte om 

bakgrunnen for søknaden. Trygve har vært en samfunns-

bygger av stort format. Han startet en enkel bedrift som 

han utviklet til et stort konsern med nærmere 2 milliarder 

i omsetning. Han er en entreprenørgrunder som har hatt 

stort fokus på kompetansehevning i alle ledd i bedriften, 

der kvalitet og rekruttering har vært høyt prioritert. Han 

har utviklet en stor og viktig arbeidsplass som er blitt til 

et flaggskip i norsk anleggsbransje. Hans medarbeidere 

er gitt stor frihet og handlingsrom, noe som har vært vik-

tig i oppbyggingen av entreprenør- og kranfirma.

At han har vært en støttespiller til lag og organisasjoner 

Kongens sølv  
til Trygve
Av Leif Emil Egeland

Reidun fikk også fortjent blomster av administrerende direktør i MEF 
– Trond Johannesen.

Styremedlem Roald Bergsaker kjenner Trygve godt og hadde en flott 
beskrivelse av ham.
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har og betydd mye for utmerkelsen. Alle representan-

tene fra styret hadde også gode innlegg, og de beskrev 

Trygve som en stor grunder og samfunnsbygger.

Den humoristiske delen ble toppet av fantastiske Per 

Inge Torkildsen. Hans innslag beviste at han hadde 

godt kjennskap til ”sølvgutten”. Han avsluttet med å 

gjøre Trygve litt betenkt da han sa at heldigvis hadde 

ikke Trygve spurt han om honoraret han skulle ha for 

underholdningen, så da hadde han bestilt ny hytte!

Sola Strand Hotel imponerte nok en gang med flott 

ramme og herlig mat.

Anna – søster til Trygve, og svoger Per.

En velfortjent og god klem til Trygve fra Reidun!

Moffar – Einar Ølberg.
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Tur til
Norsk Stein på Jelsa
Av Tommy Stangeland

Lørdag 30. april gikk turen inn til Norsk Stein på Jelsa, 

i strålende solskinn. Vi var 50 stk. som fikk en nyde-

lig båttur fra Strandkaien i Stavanger og inn gjennom 

Ryfylket. Hos Norsk Stein ble vi tatt i mot av Gjertrud 

Halsne, ble inndelt i to grupper og fikk omvisning i pro-

duksjonen samt en produkt- og markedsorientering.

Turen videre hjemover endte på utestedet Victoria, for å 

avslutte med litt mer sosialt samvær i det herlige som-

merværet!

 

Bildene taler for seg, om en vellykket tur.
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T Stangeland Maskin
Gaute Håland, Hovedtillitsmann

Hei igjen!

 Nå går det mot velfortjent 

ferie. 

Lønnsforhandlingene i år 

ble annerledes enn fjor-

årets. I år med to tillegg. 

Bransjetillegg på kroner 

5 per år til og med 2013. 

Dette er starten til å nærme oss andre faggrupper vi 

sammenligner oss med.

Det ble også et generelt tillegg på kr 10. Altså totalt til-

legg på kr 15. De andre entreprenørene i distriktet har 

gitt om lag det samme tillegget. Men ikke alle firmaene 

har like positiv innstilling som vårt firma. Vi tillitsmenn er 

godt fornøyd. Vi håper at dere er det samme.

To nye tillitsmenn er valgt inn: 

Øyvind Rege, tillitsmann for sjåfører. 

Egil Skjeie, tillitsmann for håndmenn/grunnarbeidere.

Turen til Mallorca i september planlegges nå i minste 

detalj, og programmet er snart klart. Gled dere. Dette 

blir bra.

Ellers vil jeg nevne at jeg var heldig å få to sponsorbil-

letter til Solvalla eliteloppet, siste helgen i mai. Turen ble 

gitt av Forus Travbane der TS er sponsor. Kjell Fiske-

bekk og undertegnende takker for en opplevelsesrik tur.

Jeg ønsker dere alle en god og avslappende sommer-

ferie. Det trenger vi.

Hilsen Gaute.

Tillitsvalgtes spalte

Nordic Crane Stangeland
Arne Kristian Fuglestad

Først vil eg ønska nyan-

satte velkommen på laget, 

føler det er nye ansikt hver 

gang eg er innom Soma. 

Det er bra.

Tiden bare flyr av sted, går 

fort mot sommer og var-

mere tider. På vårparten 

nå hvert år er det tid for 

forhandlinger om lønn, det 

har vi hatt. Tilstede var representanter fra kran, verk-

sted, lastebil og ledelse. Enighet blei det i år au, trur alle 

vart fornødde.

I skrivende stund er det bare snakk om dager til 2 stk 

fly med Nordic Crane ansatte setter kursen mot nord og 

erobre sagaøya (ISLAND). Gleder meg til å treffe mange 

gode kolleger som en ellers treffer for sjelden.

For min del går det mot slutten med fagbrevet, alle kur-

sene er i boks så det er kun den praktiske fagprøven 

som gjenstår. Håper flest mulig av dere har kommet i 

gang.

Mvh

Arne Kristian

Tillitsmenn i T Stangeland Maskin: 

Maskinførarar: Gaute Håland

Bergavdeling: Einar Joa 

Transport: Øyvind Rege

Grunnarbeid: Egil Skjeie

Verksted: Ola Sundbø Hagalid 

Anleggsgartnere: Sven Tore Jensvold

TS kontor: Per Svendsen
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Arve Vold er driftsleder for våre tre pukkverk. Her 

har han ansvar for drift, vedlikehold og planlegging 

ved hjelp av sine operatører. Arve er ”vokst opp” i 

farens pukkverk, som han sier selv. Han begynte 

hos oss for vel fire år siden. Arve har god teknisk 

innsikt og han har fått til en veldig god drift. Arve er 

en person som står på og alltid er klar uansett tid på 

døgnet. Sønnen Christian jobber også i pukkverket 

hos oss.

Jeg heter Arve Vold og er 43 år. Jeg bor på Hommers-

åk sammen med May og ungene. Her trives jeg utrolig 

godt. 

Jeg har praktisk talt vokst opp i et pukkverk og begynte 

å jobbe etter ett år på videregående, i familiebedriften. 

I mars 2007 begynte jeg hos TS-en. Hadde først noen 

måneder i gravemaskin på dobbeltsporet, før jeg ble 

driftsleder i pukkverksavdelingen. Jeg trives godt hos 

Stangeland. Mye takket være godt utstyr og ikke minst 

gode kollegaer.

Fritid og idrett

På fritida liker jeg å gå tur i skog og mark og fjell sammen 

med kona og bikkjå. Ellers går det mye tid til å holde ha-

gen i orden, noe jeg liker godt. Organisert idrett er jeg 

ferdig med når jeg kommer fra jobb; det blir mange tunge 

tak med knusere og lignende i løpet av en arbeidsdag.

Livrett

Livretten er kånå sin pizza på lørdagskvelden!

Feriemål

Har alltid vært fascinert av USA og var så heldig å være 

der for to år siden med familien. Og i år reiser vi tilbake 

igjen, kånå og meg.

Dagens TS´profil

Arve Vold
Av Leif Emil Egeland

Alder: 43 år – Bosted: Hommersåk, Sandnes

Fra Vaule Sandtak sitt steinbrudd på Kalberg. Foto: Jan Magne Fotland.
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 Undervannsentreprenørselskapet EB Marine AS, er 

nok et solid og godt fundamentert lokalt familiefore-

tak, som vi har valgt å presentere. Som navnet sier, 

jobber de for det meste under vann ”innshore”.

Vårt firma, som jobber for det meste under bakken, 

syns det kan være krevende og uforutsigbart med 

hensyn til masser, fjell, ledninger, konstruksjoner 

etc. For EB Marine kan oppgavene være enda mer 

uforutsigbare. Det er fysisk krevende og setter store 

krav til mennesker og utstyr.

Til tross for at EB Marine har konkurrert med mange 

useriøse aktører opp gjennom årene, står Torbjørn 

og gjengen som vinnere. De har over lang tid bygget 

stein på stein og blitt ledende i bransjen i det norske 

markedet, blant de som utfører ”alt innen under-

vannsarbeid”. Slagordet deres sier noe om dette:

”Vi har ingen grenser under vann”.

Vi har i mange år hatt samarbeid med EB Marine og 

Torbjørn, både som kunde og som leverandør. De 

er en trygg og god samarbeidspartner. Vi tok turen 

ned til basen ved Gandsfjorden for å slå av en prat 

med Torbjørn.

Fortell litt om din bakgrunn, oppvekst og utdan-

nelse.

Vaks opp på Kåsen i Klepp i 1956, og ”vekse” ennå her!

Det bar rett ut i arbeid etter 9 år på skole. Begynte som 

praktikant på laboratoriet hos Serigstad, med tanke 

på kjemiutdannelse. Tilfeldigheter gjorde at jeg som 

17-åring startet som selvstendig næringsdrivende, med 

stiming av jord i drivhus. Arbeidet var sesongarbeid og 

bare om vinteren. Hadde det veldig travelt, med drift 24 

t i døgnet, 7 dg i uken, i 4 måneder. Sommerhalvåret 

ble brukt til vedlikehold og sporadiske jobber. Det var 

denne tiden interessen for dykking kunne pleies.

TS-nytt presenterer: 

Torbjørn Erga
Grunder, daglig leder og eier av EB Marine AS
Av Leif Emil Egeland

Olav og Torbjørn inne i trykkabinen.
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Etter et år i militæret i nord, var det mangel på arbeids-

kraft, så jeg ble nærmest ”sjanghaiet” til arbeid på tan-

kanlegg i Stavanger. Arbeidet bestod i mottak av driv-

stoff og smøremidler, samt føring av drivstoff lektere.

Da livet førte til forpliktelser og husbygging, tok jeg 

arbeid på sykehuset som portør, for å få fri på dagtid 

til husbyggingen. Her trivdes jeg godt med variert ar-

beid. Kom borti mange ulike oppgaver, som ikke var 

heilt vanlig. Etter dette ble det dykkerskoler og på hode 

inn i dykkerbransjen. Etter kort tid startet jeg EB Marine 

sammen med en kamerat fra Mo. Vi så at kvaliteten på 

dykkerarbeid vi var med på, lå langt under forventnin-

gene til kundene. Naive som vi var, så vi et kjempepo-

tensial i å levere det kunden ønsket.

Gjennom jobben har det blitt en god del kursing og 

”påfyll av ved”, men dykkerarbeidet i seg selv har vært 

krevende og berikende kompetansemessig.

Kan du fortelle litt om EB Marine og dine arbeids-

oppgaver?

Arbeidet som daglig leder i EB Marine har forandret seg 

ganske mye fra starten med 1 til 3 ansatte og til i dag 

med 17 ansatte. EB Marine kommer ofte borti oppgaver 

som må løses uten at man har noen fasitløsning. Dette 

er inspirerende både for meg og ansatte. Jobbene vi 

kommer borti varierer fra lokale og enkle oppgaver, 

til mer omfattende prosjekter langt hjemmefra. Etter 

hvert har mine egne oppgaver blitt mer administrative 

og mindre detaljerte ute. Dette håndterer ansatte med 

fartstid utmerket. Derfor har min rolle blitt mer et ”Ora-

kel” om dette skulle være nødvendig.

Hva mener du er din viktigste arbeidsoppgave?

Kundene bruker ikke dykkere uten at de må, og derfor 

er det greit å snakke med noen de har truffet før. Mine 

oppgaver blir nok mer og mer å være et ”fjes” som det 

sporadiske markedet kjenner igjen. (I tillegg sitter vi på 

en god del kompetanse og erfaring som må forvaltes 

overfor markedet.)

Hva liker du best i lederposisjonen?

Det er når oppgaver blir utført i beste EB-ånd, med et 

bedre resultat enn det jeg har fantasi til selv.

Hva er en perfekt dag?

Det er når uprøvde ting går som planlagt, og der invol-

verte ser og gleder seg over resultatet.

Utfordringer og hva med framtiden?

Vår største utfordring er nok å holde på praktisk og 

kreativ arbeidskraft. Disse medarbeiderne har mange 

tilbud i denne regionen.

Vi ser og at det er stort press på egnede lokaliteter i re-

gionen. Det er fristende for kommunen, og økonomisk 

fristende for utbyggere, å bygge ut sjønære områder til 

boligformål. Det er ikke lett å drive dykkerfirma langt 

inne på land.

Andre ting du er opptatt av?

Etter en del fartig rundt i verden i forbindelse med ar-

beid, ser jeg at vi distanserer oss mer og mer fra den 

Dyktige og kreative 
medarbeidere er bedriftens 
viktigste ressurs.
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EB Marine har en veldig 
bra beliggenhet med 
dypvannskai. Hvor lenge 
får de være her før ”kåte 
boligbyggere” får presset 
dem ut?

virkelige verden. Fallet kan bli krevende når ”Boblen 

brister”. Før i tiden ristet vi på hodet av arabere, nå er vi 

på god vei til å bli like, dersom du ser bort fra religion, 

kultur, klima og natur. Klimakrisen vil nok bli lettere å 

håndtere enn dette. Men det er jo slike ting som gjør 

livet spennende for de som evner omstilling.

Hva med fritidssysler og hobbyer?

Selv om det blir mye reising i jobbsammenheng, liker 

jeg å komme til nye plasser og treffe nye mennesker. 

Har også et mål om å se 100 steder som er beskyttet 

UNESCO, før jeg blir fast inventar på gamlehjemmet. 

Rikdommer du har med deg i hodet, skal nemlig ikke 

beskattes.

Men jeg vil selvfølgelig ikke la disse aktivitetene gå på 

bekostning av barnebarna.

Hva spiser og drikker du helst?

Jeg spiser det meste, bare det smaker godt. Har mål 

om å spise mest mulig, som kan spise meg (overras-

kende mye bein i slanger). Er glad i god vin uten at jeg 

bryr meg særlig om tittel og årgang.

”Livet er for kort til å drikke dårlig vin”

Har du en god historie?

Den siste jeg kommer på er denne:

Trond Giske besøkte et galehus og ble vist rundt av be-

styreren.

– Hvordan finner dere ut om folk er ”gale” nok til å bli 

innlagt? Spurte Trond.

– Vi fyller et badekar med vann, og gir dem en teskje, en 

kopp og en bøtte og ber dem tømme karet!

– Nå’h, sa Trond – de normale bruker vel bøtta fordi det 

går fortest?

– Nei, svarer bestyreren. De normale drar ut proppen. 

Vil du ha en seng ved vinduet?

Takk for praten. 

Torbjørn tok utfordringen og svømte med delfiner da vi var på vennetur til USA i høst.
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Verksmesteren
Av Roy Borlaug

Da det går mot fellesferie med en viss fart, vil jeg kom-

me med samme oppfordring som hvert år: 

Meld fra tidligst mulig om utstyr som er defekt, tren-

ger vedlikehold eller på annen måte burde vært innom 

verkstedet i ferien, da planlegging av arbeidet som skal 

gjøres i ferien er en viktig bit i arbeidet.

Vi her på verkstedet er nå inne i en hektisk vår/forsom-

mer med klargjøring av noen nye maskiner og restau-

rering av maskiner som skal selges. Videre holder vi i 

skrivende stund på å lage til en 17.000 liters vanntank 

for krokbil med spylepumpe/vannkanon, så det blir litt 

fart i vanningen rundt om på våre anlegg – spennende!

Oddmund og gjengen i sveisen har sin fulle hyre med 

å holde unna for peler, skuffer og andre sveiseoppdrag 

som kommer på løpende band.

Når det gjelder bemanningen på verkstedet, har vi skre-

vet lærlingkontrakt med 3 nye lærlinger til sommeren 

– to på verkstedet og en i lakken hos Trond. Vi har også 

ansatt en elektriker på verkstedet, Bjørn Erik Geber, 

som komme fra Stavanger installasjon. Han skal ha 

som primæroppgave å betjene 12/24 volts anlegg på 

våre maskiner, så som klargjøring og feilsøking. 

Ha en god sommer! 
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På bildet her ser vi Einar Joa og Sigurd Gramstad som 

går gjennom oppgaven på bergsprengingsleder sertifi-

kat med stor interesse. Nå er vi 5 stk. som har det nye 

sertifikatet, resten kommer ut over høsten og vinteren.

Av nye ting i avdelingen er det investert i radiosamband 

til bruk til posting ved sprenging. For å øke sikkerhe-

ten ved sprengingen har alle bergspregningsarbeidere 

3 stk. slike radioer i bilen. Ved behov har vi 27 radioer 

tilgjengelig og det er bra når vi for eksempel sprenger i 

Risavika med 18 poster.

Ellers må vi ønske Torbenn Vold tilbake i troppen.

Til sommeren får vi en ny lærling, Asle Larsen. Velkom-

men skal du være.

Ellers er Eivind Hølland klar for fagbrev etter 2 år i lære. 

Nytt fra bergavdelingen
Av Åsmund Bjerga

Runar Østrem i produksjon på Tau.
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Endelig varme og litt sommerlig vær. Dette fortjener vi 

både på fritid og i arbeid. Godt vær fører automatisk 

til bedre produksjon. Det er alltid litt lystigere å gå på 

arbeid når sola stikker fram og temperaturen medfører 

lettelser i påkledningen.

Vi har en travel tid foran oss fram til sommerferien. Flere 

prosjekter er nylig avsluttet, eller skal ferdigstilles opp 

mot eller like over ferien.

På Orre er vi i disse dager i avslutningsfasen både på 

prosjektet med ny vannledning og ny gang/sykkelvei. 

Dette prosjektet har blitt en del hindret av streng vinter, 

men slik resultatet nå blir er prosjektet med på å heve 

standarden i Orre sentrum.

Litt lenger nord går det mot slutten av IKM-prosjektet i 

Solakrossen. Dette er et nytt kontor- og verkstedbygg 

med tilhørende utendørsanlegg. Prosjektet er en av de 

største totalentreprisene Kvia Entreprenør har utført. Vi 

i TS er meget godt fornøyd med samarbeidet, og går 

gjerne løs på en ny utfordring med denne gjengen. Rett 

over gaten for dette prosjektet er vi nå i gang med andre 

fase på Fluid Control. Nok et industriprosjekt og denne 

gang som underentreprenør for Lothe-Bygg.

I Risavigå e det fremdeles huå på travelt. Bakerprosjek-

tet skal overleveres i august, og det er plutselig gan-

ske snart. Vi har enda en del å jobbe med, men Kurt 

Inge og gjengen har god kontroll. Det ser det ut for at 

Backe Bygg også har på hele prosjektet. Å styre et slikt 

prosjekt med fast hånd, men allikevel ha smilet på lur 

er en stor styrke, Svein Kåre! I Risavika Havn er vi nok 

en gang i arbeid med nye prosjekter. Denne gang skal 

Ferguson flytte til havna. Etter sommeren kan det se ut 

som det er mulighet for enda flere prosjekter her. 

Sammen med Block Berge skulle vi utføre et tilbygg på 

Gefro og Hestholmen Hotel, men disse prosjektene ble 

utsatt. Vi får håpe at vi er konkurransedyktige på Mento, 

som også vurderer et nytt bygg.

På Jåttå er vi ferdige med Jåttå Øst barnehage og Jått-

åhagen. I boligfeltet på Jåttåhagen er vi også i gang 

med en boligblokk sammen med SV Betong. For Stav-

anger kommune har vi rehabilitert flere gater på Vestre 

platå. Denne jobben er nå ferdig. På Forus har vi fått 

to nye prosjekter. Et sammen med Jær-Entreprenør på 

Weatherford og Sola Bobil for Lothe-Bygg. Begge disse 

prosjektene er i startfasen.

Våre anlegg
Av Bjørn Solvig

Orre Sentrum. Foto: Leif Emil Egeland.
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Fra vårt oppdrag med boring for KL-fundamenter ved Vålåsjø på Dovrebanen. Foto: Jan Magne Fotland.

For Front har vi utført grunn- og utomhusarbeid på 

et boligprosjekt på Røyneberg. Sammen med Kruse 

Smith driver vi på med studentboliger ved UiS. Her er vi 

også engasjert i prosjektet med Studentenes hus. Alle 

disse jobbene er i ferd med å gå mot slutten. I Havne-

ringen har vi lagt ny fellesledning og vannledning for 

Stavanger kommune. Dette var et meget komplisert 

prosjekt med et ledningsanlegg under kote 0. Sammen 

med kommunens representanter og med en kjempe-

innsats fra alle som har jobbet på prosjektet, er jobben 

utført eksemplarisk. Kun godord fra min side til alle in-

volverte.

”Bakerprosjektet skal 
overleveres i august, og det er 
plutselig ganske snart.”
Rundt Breiavtnet og domkirken er vi i gang med et be-

lysningsprosjekt for Stavanger kommune. Et gjensyn 

med Ib Mikkelsen og parketaten. Her har vi arkeolo-

ger med oss hele veien, så kanskje vi finner noe spen-

nende.

Ikke alle prosjekter er nevnt, men ingen er glemt. Det 

jeg vil trekke fram som det mest gledelige i en travel 

hverdag er samarbeidet med våre oppdragsgivere. Så 

å si på samtlige prosjekter føler jeg at dette fungerer 

meget tilfredsstillende. Det er en stor inspirasjon å ha 

så mange medarbeidere og samarbeidspartnere som 

drar i samme retning for å oppnå et vellykket resultat 

for en byggherre. Dette ikke minst i en tid hvor prisni-

vået er særs lavt.

Ønsker alle en utsøkt sommer med god varme og 

fint ferievær.

Stikkledninger, Orre.  
Foto: Leif Emil Egeland.
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3 TS´er mener
Av Leif Emil Egeland

1. Hvor skal du på sommerferie i år og hva nyttes dagene til der?
2. Hva er din beste ferieopplevelse?

Randi Knapstad
1. I år går turen til syden, nærmere bestemt Tyrkia. Der 

skal selv mor få nyte varme, late og ”all inclusive” 

dager i to hele uker! Resten av ferien blir på hytta vår 

i Lyngdal, forhåpentligvis i et nydelig sørlandsvær!

2. Det må være sol og sommer på Sørlandet det. 

Hytte kos med familie, gode venner og hyttenaboer, 

et yrende båtliv og mye god mat og drikke. Kan da 

ferien bli bedre?

Per Olav Roos
1. Pegasus royal i Tyrkia. Der skal jeg slappe av med 

familien og lade batteriene til en travel høst.

2. Det må være guttetur til Danmark der jeg traff kona.

Rune Reiersen
1. I år reiser vi på hytta i Sirdal og til vogna i Tysvær. 

I hytta blir det fisking ved elva og tur opp til støls-
hytta. I Tysvær blir det ut og fiske etter makrell og 
lyse etter krabbe.

2. Min beste ferieopplevelse må være da hele familien 
på 5 inklusiv 2 hunder reiste til gråtasstunet. Med en 
oransje combicamp fra 1970! Konge! 
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Våre anlegg i tekst og bilder
Av Leif Emil Egeland

Kulturaksen

Prosjekt for Kruse Bolig. Tre tårn ved Rundeskogen på Lura.

Forberedelser til avduking av PHIOLE, et utendørs 

kunstprosjekt i Kulturaksen. Dette er siste del av det to-

tale prosjektet. Til venstre på bildet John Lee, sammen 

med lærling Runar Storlid.
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”Me har grove någen hål og kjørt någen lass siden sist 

me va i blae.”

Det går slag i slag, vinteren er forbi – den var travel, 

våren er forbi og den var enda travlere, sommeren er vi 

så vidt begynt på og om mulig enda travlere… Dette er 

kjekt! Det er nå med lige oss best, alle sanser er skjer-

pet, løsningsorienterte som vi er.

Til å få unnagjort alt dette ”jidla” arbeidet har vi en del 

utstyr i gang. 110 egne maskiner med fast kjører pluss 

17 leiemaskiner med kjører. 27 egne tippbiler i drift pluss 

15 leiebiler. Så det e ikkje løye med sette våre spor.

I tillegg har vi de som er rundt og rydder etter oss på 

tipper i depo og der det måtte trengs; tre VOLVO 120 

sjovler, tre dozere, to CAT D6 pluss en D8 og dumpere i 

forskjellige størrelser. 

Vi har fornyet oss noe i denne perioden og. Ny CAT 345 

DL til John Stokkeland, ny CAT 323 DL til Bernt Olav 

Torland og ny VOLVO EC 210 CL til Leon Aarre. Bilpar-

ken er økt med en bil + henger, vi har kjøpt ”SCANIA-

EN” til Knut Oftedal med diverse utstyr; 3-akslet dum-

per henger og 2-akslet asfalt henger samt asfalt balje til 

bilen. Knut fikk vi på kjøpet, velkommen til oss!

På krokbilfronten har vi også fornyet oss. Helge Hor-

pestad og Torbjørn Kallberg har byttet ut VOLVO FM 

12erne med hver sin nye SCANIA R 500, helt sikkert 

et godt bytte! Frank har fått 12 nye 35 m3 containere. 

Veihøvelen og traktorskrapene går for fullt. Det er mye 

som skal være klart til ferien, som Baker, RV 44 Hillevåg, 

Flyplassen med flere.

I skrivende stund er det bare 14 dager til de nye lærlin-

gene kommer, vi gleder oss og er klare til å ta imot dere, 

velkommen! Lærlingene som har vært hos oss i to år er 

nå i gang med fagprøven, LYKKE TIL!

Henrik og Frank, som har den daglige koordineringen 

av tippbilene/containerbilene, har det kjempetravelt for 

tiden med alt som skal samkjøres, både internt og ek-

sternt. Eg syns dokke e ”grevla goe”.

Det nye timeregistreringssystemet begynner å ta form. 

Transportmodulen – den som skal være i bilene – er 

klar, nå er det systemet inne som finpusses, godkjen-

ningsrutiner og oppsett. Uke 32 begynner opplæring 

av sjåførene i bruk av transportmodulen, det er Jørgen 

Norheim og Øyvind Rege som skal stå for opplæring 

av sjåførene. Jørgen og Øyvind har vært med og testet/

utviklet transportmodulen sammen med AMS.

Drift maskiner 
og lastebiler 
Av Kjell Arild Egeland

John Ølberg med ny maskin.
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Sist sommer startet vi opp jobben med å lage 800 m 

med 4-felts vei gjennom Hillevåg for Statens Vegvesen. 

De to midterste kjørefeltene blir kollektivfelt, mens den 

øvrige trafikken får en kjørebane på hver side av dette. 

I tillegg til selve veiarbeidet, har det vært omfattende ri-

vingsarbeider av hus og bygninger som har måttet vike 

for den nye veien. Alt av vann- og avløpsledninger blir 

også skiftet ut med nye anlegg. Og håndtering og om-

legging av et sant virvar av strømkabler og telekabler 

har vært en historie for seg selv. På det meste/verste 

var det over 40 kabeltraseer i en vegkryssing.

Ved hjelp av vår dyktige samarbeidspartner NCC Con-

struction har vi også bygget 4 nye fotgjenger under-

ganger.

Fv44 Kollektiv-
felt Hillevåg 
Av Sverre Nergaard

Underganger Rv44 og Haugåsveien.

Undergang Baneveien.
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Har vi det kjekt på jobb?
Jamt over har vi vel det. Selv om det er travelt og vi er 
sure og sinte av og til, så går det vel godt.

Dagene flyr jo av sted. I hall D2 er det nok å gjøre. Nak-
ken er blitt litt stiv. Kiropraktoren sier det hjelper hvis 
dere melder utstyr ledig og leverer inn ledig utstyr. Slik 
at vi slipper å ringe og mase hele tiden. I hall D2 driver 
vi en butikk, som det ikke er om å gjøre å selge mest 
mulig utstyr, for da kunne vi blitt rike. Så pass godt på 
det dere tar ut til anlegget!

Jeg klarer ikke holde meg, hvordan går det med Vi-
king?!?

Einar er sint, og Sigurd går i forsvar. Skadsem’en syner 
seg ikke. Da er jeg glad at jeg og Oddmund holder med 
Bryne og stikker fingrene i jorda.

Ps: Barcelona-takter der ute på Bryne!

Ha en god sommer.

Tomtegubbe/
koordinator
Av Ole-Reidar Bore

Trafikken glir fint på ny vei. Ledningsgrøft ved Kvaleberg skole.

Det er en ytterst krevende jobb vår driftsleder Asle Gran-

berg og hans dyktige medarbeidere holder på med, for 

trafikken skal gå midt gjennom anleggsområdet mest 

mulig uhindret i hele anleggsperioden. Og trafikken er på 

hele 16.500 kjøretøy i døgnet. Men dette har til nå gått 

forbausende bra, ikke minst takket være godt samar-

beid mellom tålmodige bilister og våre anleggsmaskiner.

Pr. i dag har vi bygget ferdig den ene halvdelen av veien 

hvor trafikken går nå. Den andre halvdelen blir asfaltert 

i løpet av sommeren, og tidlig i oktober er planen at vi 

skal være helt ferdige.

”På det meste/verste var  
det over 40 kabeltraseer  
i en vegkryssing.”
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Våren – årets beste tid, også for oss gartnere. Vi har 
travle og kjekke dager med mye godt arbeid, utfordrin-
ger og løsninger.

Når det nå går mot ferietid kan vi se tilbake på store og 
små jobber som en motivert og dyktig gjeng har utført 
med godt resultat. 

Lekeapparat er montert, plen er sådd og plen er rullet 
ut, kantstein er satt og trær er blitt sagd ned. Arbeids-
oppgavene har vært mange og varierte denne våren. 
Flyplassen, kollektivfelt Hillevåg, Breivigalleen og man-
ge andre større og mindre anlegg er utført eller er under 
drift.

Ett av gartneravdelingens satsningsområder er vedlike-
hold av grøntanlegg. Dette innebærer arbeidsoppgaver 
som søppelhåndtering, ugressbekjempelse, beskjæring 
og plenklipping. Som et resultat av dette har vi i juni hatt 
oppstart på langsiktig vedlikeholdsavtale for Forsvars-
bygg. Avtalen omfatter grøntvedlikehold for 7 stk leirer 
for forsvaret i Rogaland. 263.000 m2 plen og grasbakke 

skal klippes, så nyinnkjøpte Husqvarnaklippere skal få 
kjørt seg. I tillegg innbærer kontrakten stell av bed og 
skog. Sammen med vintervedlikehold for Forsvaret vil 
dette gi god sysselsetting gjennom hele året, og godt 
resultat både for kunde og leverandør.

Nevnes skal også ferdigstillelse av etappe 1 i Havne-
ringen, Stavanger. Her har modellen med gartnergjeng 
godt integrert med anleggsgjengen gitt gode resultater 
som alle kan være stolte av. Utskifting av ledningsnett 
og nye dekker med både asfalt, granitt og brostein re-
sulterte i godord da Stavanger kommune inviterte alle 
involverte i prosjektet til lunsj på Victoria hotell.

Alltid kjekt når arbeid blir satt pris på, og ekstra kjekt 
når kunden inviterer til hagefest for hele gartneravde-
lingen. Takk til Tove og Njål Østerhus for stor gjestfrihet 
med 30 gartnere på mat og drikke på Sele.

Gartneravdelingen vil gjerne ønske kunder, leverandø-
rer, kollegaer og oss selv en fantastisk god sommer.

Anleggsgartner
Av Kjartan Lohne

Tomtegubbe/
koordinator
Av Ole-Reidar Bore

Marek Baczynski (t.v) og Adam Melcer med de nye Husqvarnaklipperne.
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Nyansatte presenterer seg selv

Anne Grethe Bjelland Soma

Hei! Jeg heter Anne Grethe Bjelland Soma, har akku-

rat blitt 40 år. Gift med Roar, vi har to barn, Halvard på 

17 år og Marie på snart 16 år. Vi bor på Stangeland i 

Sandnes.

Jeg har akkurat begynt i Nordic Crane Stangeland – på 

økonomiavdelingen, sammen med Jostein. Tidligere 

har jeg jobbet på regnskapskontor, vikarbyrå, i butikk 

og vært hjemmeværende. De siste ti årene har jeg job-

bet med regnskap hos Modena Mur & Bygg. På fritiden 

liker jeg å være sammen med familie og venner, sykle, 

gå tur, jobbe i hagen, reise, strikke og være på hytta på 

Bersagel.

Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer her på 

Nordic Crane Stangeland, og til å bli kjent med nye 

mennesker. 

Jeg ønsker alle en riktig god sommer! :-)

Geir Birkeland

Hei, jeg heter Geir Birkeland, er 26 år og opprinnelig fra 

Flekkejord. Har tidligere jobbet som telemontør i Søn-

nico i Flekkefjord, før jeg for noen år siden satte meg 

på skolebenken igjen. Gikk først forkurs for ingeniør i 

Kristiansand, og har nå gått 3 år på byggingeniør her 

i Stavanger, med blant annet Svenn Rune som lærer. 

Trives godt her, og bor nå i en leilighet i Sandnes.

Jeg begynte i stikningsavdelingen i februar i år – to da-

ger i uka i tillegg til skolen, og fikk tilbud om fast stilling 

i juni. Stortrives her med trivelige kollegaer og helt topp 

arbeidsmiljø. Ser frem til spennende og utfordrende ar-

beidsoppgaver i tiden som kommer!

God Sommer!
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For egen regning
Av Sigurd Stokka 

Me er inne i den perioden av året me liga aller best – da-

gen er travel og det er vanskelig å få tiden til å strekke 

til. Maskiner og utstyr får kjørt seg. Merker godt hvilke 

leverandører som har et godt ettermarked – tenker på 

tilgang av reservedeler. Dessverre har det vist seg at 

utstyr fra Tyskland, det er der me sliter mest med re-

servedeler. Ganske utruleg, da en rekner Tyskland som 

den største og beste industrinasjonen i Europa. Sjøl om 

utstyret er bra – ka nytter det når mangel på reservede-

ler gjer at utstyr blir stående altfor lenge. At den norske 

avdelingen kan finne seg i dette er over min forstand. 

Tilgang på service og deler  er og blir en svært viktig 

faktor ved kjøp av utstyr. Dei som ikkje henger med her, 

får putla med sitt.

Ellers går det bra på reservedelsfronten. Etter at Kar-

sten kom med er horisonten utvida – mulighetene er 

der, kontaktnettet har me, og me bruker det.

TT Anlegg feira i vår 50 års jubileum samtidig som dei 

flytta inn i nytt verksted og administrasjonsbygg i Man-

dal. Sammen med gode kolleger fra bransjen hadde eg 

gleden av å delta i festen. Flott anlegg  som kommer 

til å gjøre kvardagen enklere og meir effektiv – det har 

me erfaring for. Til min gode kollega i TT, Finn Ugland – 

dette er deg vel undt. Både du og eg har starta i enkle 

kår – det var då en var glad om en hadde tak over håve. 

Gratulerer TT!!

Det går farleg fort nå – snart er det ferie. An har vore 

rause med regn i det sista – får håpa an gjer seg ferdig 

med det og gir oss en god juli. Skal ikkje lura meg heilt 

unna fotballen, men en ting er sikkert: Mens andre slit 

for plassen kan det bare for oss gå en vei – oppover!

God sommer!

20 års jubileumstur med Lura fodlag, til Trond Helges rike på Fjellbergøy. Foto: Odd Inge Worsøe.
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Tidligere konsernsjef Terje Vareberg i SR-Bank går inn 

som styreformann i TS Eiendom og ser fram til å bidra 

til å stake ut den videre kursen for selskapet. Den nye 

styreformannen mener TS har alle forutsetninger for å 

feste grepet som ledende i bransjen. Han sier han er 

imponert over det selskapet har skapt gjennom de siste 

tiårene. 

Vareberg har mange år bak seg i sentrale posisjoner i 

næringslivet, eksempelvis Statoil og nå sist SpareBank 

1 SR-Bank. Han har ulike styrelederverv, blant annet 

i Norsk Hydro. Etter at han gikk av som konsernsjef i 

banken ved årsskiftet, har han vært en ettertraktet le-

der. Ved siden av TS, står han i spissen for styret i Nor-

dan, den familieeide vindusfabrikken med hovedkontor 

på Moi. Tilsvarende verv har han i Malthus, i tillegg til 

at han er valgt inn i styret i Solstad Offshore i Skude-

neshavn. 

Ser vi bort fra Hydro, er fellesnevneren for de virksom-

hetene han er engasjert i, et sterkt innslag av familieen-

gasjement. Og eierskap ER viktig, mener den tidligere 

SR-Bank-sjefen. I mange tilfeller har det stor betydning 

at det nettopp er grundere og familie som er med, sier 

han. 

-Generelt er jeg opptatt av den funksjon og det ansvar 

styret har i bedriften. For det første har vi bestemte opp-

gaver etter loven. Enkelt sagt er det eierne som eier og 

styret som styrer. Slik sett har vi også et kontrollansvar. 

Når det formelle er på plass, har han fokus på viktighe-

ten av at styret er en god sparringpartner for ledelsen. 

-Hva tror du at du kan tilføre en bedrift? 

-Jeg håper og tror jeg kan tilføre både kunnskap og 

erfaring fra mange års arbeid i næringslivet, inklusive 

industrien. For øvrig er det slik at har du først inntatt en 
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Ny kost i TS-styret 
Av Morten Helliesen

Klar til innsats: Terje Vareberg. 
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ledende posisjon i bransjen, forventes det at du skal 

gå foran og vise vei. Som stor virksomhet har du også 

et samfunnsansvar ut over rollen som arbeidsgiver. Slik 

sett er det mange hensyn som skal ivaretas i en virk-

somhet, og også her vil jeg selvsagt mene noe. 

Terje Vareberg har fulgt utviklingen i Stangeland Grup-

pen gjennom mange år. Han sier dette om hvordan han 

vurderer selskapet og virksomheten. 

-Det er en imponerende bedrift med gode systemer og 

orden i sakene, noe som helt sikkert har vært en for-

utsetning for den vekst man har lagt bak seg. HMS-

resultater, sykefravær, kvalitet på maskinpark og ikke 

minst på Soma og den enkelte anleggsplass – det er 

en rød tråd og det er kvalitet tvers gjennom hele orga-

nisasjonen. Her går man åpenbart ikke på akkord med 

krav til seg selv. Nevnes må selvsagt også alle de flinke 

folkene som har sitt arbeid her, og hvor dyktige TS er i 

markeds- og kundearbeidet. 

-Generelt tror jeg virksomheter må vokse for å lykkes. 

På samme måte som et samfunn må utvikle seg gjen-

nom økonomisk vekst, tror jeg bedriftene må skape 

større verdier over tid. Jeg vil blant annet bidra med 

struktur både i styresammenheng og i organisasjonen. 

Det er viktig at vi har alt det formelle på plass, samtidig 

som vi arbeider enkelt og operativt hele tiden.

I likhet med mange andre i Rogaland, har Terje Vareberg 

familiær bakgrunn fra bygd og gard. Han tror at det å 

være fra landet, kan være positivt i de rollene han har 

i dag. 

– De fleste av oss har vokst opp i ganske enkle kår. 

Jeg tror både jeg kjenner og kan identifisere meg med 

hvordan det er å drive bedrift her, og hvordan markedet 

fungerer. 

-Hvor tror du TS er om 5-10 år?

-Jeg tror virksomheten har alle forutsetninger for å ut-

vikle seg i takt med veksten som vil finne sted her i Ro-

galand. Regionen har vært gjennom en rivende utvikling 

de siste 20 årene, også i forhold til Norge for øvrig. Slik 

vil det være også i årene som kommer. Nylig fortalte 

avisene at det i løpet av 40 år vil være 400.000 innbyg-

gere på Nord-Jæren alene. En slik vekst vil kreve store 

nye arealer som bygges ut, bolig, skoler, serviceinstitu-

sjoner og omsorg, samt infrastruktur som veg og bane. 

Med andre ord: Markedet vil finnes. Og med den posi-

sjon TS har bygget opp gjennom mange år, har man alle 

muligheter for å ta et godt grep om disse utfordringene. 

Forutsetningen er at man beholder den nøkterne hold-

ningen man alltid har hatt i selskapet. Det betyr blant 

annet å være forsiktig med gjeldsfinansiert vekst. For 

det vil komme tilbakeslag, også her i Rogaland. TS har 

likevel alle forutsetninger for å lykkes. Så dette skal bli 

spennende, sier styreformann Terje Vareberg. 

Terje sammen med Trygve og Reidun under tildelingen av Kongens Fortjenestemedalje til Trygve.
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I juni vil vi som generalentreprenør overlevere ”Åpning 

av Storånå” prosjektet til Sandnes kommune. Prosjek-

tet er en generalentreprise der byggherren bare har 

kontrakt med en entreprenør, som igjen knytter til seg 

nødvendige samarbeidspartnere. Kontraktssum for 

prosjektet er i underkant av 27 000 000 kroner eks mva. 

Prosjektet har vært teknisk krevende, og noe tilleggs-

arbeid med VA anlegg har det blitt. Men med godt 

samarbeid med Sandnes kommune, Rambøll og un-

derleverandører er prosjektet bunnsolid og vil være til 

stor glede for publikum og en spiss for videre utvikling 

i Sandnes sentrum.

Utgangspunktet er at Sandnes kommune ville åpne 

opp Storånå fra kjørebro til overside nye Vågen vgs. 

Byggherren ønsket å steinsette sidene, lage trapper og 

opparbeide området rundt som innebærer Ole Bulls gt, 

Vågen vgs, mellom elv og skole og østsiden av kanal. 

Elven ble i sin tid lagt i betongkulvert og trivdes godt 

med det til driftsleder Per Olav Roos og Ole Andre Risa 

med sin maskin i vinter/ vår 2010 tok meiselen fatt 

og eksponerte 180 m med elv for dagslys. Nå stod vi 

igjen med en 12 m bred elv som hadde en høydefor-

skjell til utløpet i sjøen på 50 cm. Per Olav, som aldri 

har vært særlig begeistret for å jobbe med 2,2 m sjø/

vann over seg, fikk hjelp av Tor Harald Øglend til å eta-

blere ei spuntgrop på 1850 m² (bilde 1), som vi ledet 

elven på vestsiden av. 3500 m² med spunt satte vi fra 

oss på kote 1m, 10 cm over høyest observerte vann-

stand, slik at den kunne fungere som et nødoverløp i 

tilfelle Vårherre fant det for godt til å velsigne oss med 

store mengder ferskvann på kort tid. Noe som han også 

gjorde, 2 ganger…(bilde 2). Når dette skjedde hadde vi 

4 650 000 liter vann i byggegropen. 

Granittmuren består av 2 til 4 elementer i høyden, fra 

Kina levert av Heimdal Granitt og betongvare. Heimdal 

leverte totalt 2800 tonn granitt til prosjektet.

Muren står på et betongfundament – L: 1,5 m, H: 0,8 

m, som igjen hviler på betongfriksjonspeler. Granittele-

mentene i de forskjellige rekkene er like i høyden, men 

bredden/dybden varierer og hver stein er underlagt en 

egen koordinatfestet plassering i muren (bilde 3). Gra-

nitt er som kjent heller ikke av de med minst egenvekt, 

og tyngden pr. stk. avhengig av størrelse, varierer fra 1 

til 5 tonn. 

Storånåprosjektet
Av John Olaf Østerhus

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3
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Mellom fundamentene i bunn kjørte vi inn to lag hen-

holdsvis 0,5 m og 0,3 m, 955 m³ med pukk og 550 m³ 

med elvestein fraksjon 50-200 mm (bilde 4).

Nå var vi kommet så langt at vi kunne støpe funda-

mentet og legge 1011 meter med trapper og 24 stk. 

6 tonns sitteelement. Trappene er gradhugget og på 

sitteelementene er innerste 350 mm og nederste 150 

mm i front lik overflate som trapper, resten av steinen er 

fargeslipt. Dette for å skape en illusjon av at trappene er 

gjennomgående i sitteelementet (bilde 5). 

På overflatene ellers er det lagt 1250 m² 10 cm tykke 

granittheller, 2680 m² tegl i fiskebeinsmønster, ledelinjer 

og 200 m² smågatestein. ”Granittbenkene ” på Vågen 

vgs er betydelige, de er 8 og 9 meter lange og består 

av 3 elementer hver, der hvert element veier fra 6 til over 

10 tonn (bilde 6). Overvannshåndteringen er ivaretatt 

med bruk av Anrinrenner med sidestilt spalte og sf/in-

speksjonsluker innebygd i belegget (bilde 7).

Bilde 5 Bilde 7

Bilde 4 Bilde 6

 Storå er blitt ei perle i by’n.
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Ja, endelig er det vår tur til å sei nokken ord i TS-nytt.

Hego Kran foretok navnebytte i januar 2011 til Nordic 

Crane Bergen. I tillegg kom Roy Otto inn.

På kontoret er det Marianne Skogstad som styrer og 

passer på at kundene får god service. Ved å styrke ad-

ministrasjonen får vi bedre tid til å følge på de enkelte 

kunder. 

Her i Norges beste by, har Nordic Crane Bergen god 

aktivitet. Målet vårt er å ta nye markedsandeler, og eta-

blere NCB som den beste kranutleieren på Vestlandet. 

Vi har ca 11 kraner i daglig drift pluss biler i Bergens-

distriktet, med mål at vi skal opp til 18 stk i løpet av 

ett år. Dette medfører at vi må ansette flere kranførere 

og  kran koordinator i løpet av kort tid. 

Service høyere enn forventet, og det å være ”Alltid på 

plass!”, skal være vår ledestjerne.  

I tillegg å begeistre kunder og ansatte, vil me ha da gøy 

og tjena pengar.

Oppsetting av det nye Ikea-bygget i Bergen, har gitt oss 

mange jobber.  

UIB’s oppsetting av den nye høyskolen på Kronstad, gir 

arbeid i eit år til. På bildet ser me 220 t løfter på plass 

hulldekker.

Må og få si noen ord om representantene fra de andre 

NCG avdelingene. Vi har hatt besøk av mange kraner 

og kranførere, fra sør til nord. Disse har gjort en kjem-

pejobb for oss, og har i tillegg fremstilt NCG som en 

profesjonell aktør i Bergen.

Med hjelp av de, har Nordic Crane Group vist styrke og 

slagkraft.

Med vennlig hilsen 

Helge Nyheim

Nordic Crane Bergen
Av Helge Nyheim

Det nye Ikea-bygget i Bergen.

Ny høyskole på Kronstad.
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Nytt fra 
Stikningsavdelingen
Av Svenn Rune Systad

Det er kjekt å registrere at vi får stadig flere kunder og 
oppdrag på stikning. Spesielt gledelig er det at vi har 
fått akse-stikning for svært mange betongarbeider. På 
prosjekter hvor vi har grunnarbeidene er det mange 
oppdragsgivere som ser at det er rasjonelt med samme 
stikningsingeniør på hele anlegget. Samtidig yter vi høy 
service med kort leveringstid. Akser eller retninger som 
betongentreprenørene trenger for korrekt plassering, 
settes ut med totalstasjon for å oppnå en nøyaktighet 
på 2-5 mm. Se bilder fra noen av anleggene.

Vi har også hatt en økning i utarbeidelse av stiknings-
planer og utstikning for alle typer bygg, fra fritidsboli-
ger til næringsbygg. For kunden gjør vi da gjerne hele 
prosessen med søknad om ansvarsrett, utarbeidelse av 
stikningsdata, utstikning for graving- og betongarbei-
der, og til slutt innmåling av ”som bygget”- dokumenta-
sjon og utarbeidelse av dokumentasjonen.      

Til mange av våre oppgaver er GPS-utstyret mitt i blin-
ken. Heldigvis fungerer dette komplekse utstyret nesten 
kontinuerlig døgnet rundt. Manglende mobildekning og 
strømbrudd er i blant en utfordring. Det er mer ukjent at 
eksplosjoner på sola kan medføre problemer, som følge 
av ionosfæriske aktiviteter. Innimellom er det også be-
hov for å minne om begrensning på nøyaktigheten med 
GPS, og da spesielt med høyden som varierer en del. 
Grovt kan vi si at hvis noe trenger bedre nøyaktighet 
enn 3-5 cm må en vurdere alternativer som totalstasjon. 

Siden sist har avdelingen blitt styrket med Geir Birke-
land (26), som er nyutdannet ingeniør fra Universitetet 
i Stavanger. Han har allerede vist at han blir en fin til-
vekst. 

Eksplosjoner på solen eller ikke – la oss håpe vi ser mye 
til den i sommer! 

Erlend Skårland og Magne Ulriksen fra SV-Betong under 
aksestikning på Lervig Brygge Hageby B4.

Einar Askø, Rogaland Entreprenør og Per Selvik, T Stangeland Maskin 
under aksestikning på Bogafjell kirke.

Rune Åsnes, T Stangeland Maskin og Erlend Skårland, SV-Betong 
under aksestikning på Lervig Brygge Hageby B4.

Reidar Bystøl, T Stangeland Maskin og Endre Krokedal fra SV-Betong 
under aksestikning på Vindhagen.

Bjørn Madland Steine, T Stangeland Maskin og Marius Belsvik, Block 
Berge Bygg under aksestikning på Tastarustå.



Nordic Crane Stangeland

på tur til Island
10-13. juni 

 Operahuset i Reykjavik. Trond Helge ønsker velkommen.

Øyvind Dahle med flott utsikt over Gullfoss

Foto: Døvre Event & Marketing AS
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Nordic Crane Stangeland

på tur til Island
10-13. juni 

Vi hadde i juni hyggelig besøk av 35 representanter fra 

Skifte Eiendom.

Det var stort sett alle ansatte fra hele landet som var på 

seminar i Stavangerdistriktet.

Forsvarsbygg Skifte Eiendom avhender eiendom for-

svaret ikke har behov for. Det er en enorm eiendoms-

masse over det ganske land som er i forsvarets eie, 

også her i Rogaland. 

I forbindelse med den avhendingen har skifte satt ut 

på anbud – miljørydding og sanering av eiendommene 

med bygningsmasse og lignende, for tilrettelegging for 

ny sivil bruk og hele prosessen frem til nye eiere overtar. 

Inntektene for disse salgene føres tilbake til forsvaret til 

drift og nyinvesteringer.

Vi i TS er både kjøpere og leverandør til Skifte Eiendom. 

Som kjøper er det hele tomten vår på Soma som er den 

store handelen. TS har ellers vært hovedentreprenør i 

forbindelse med rive/ sikre/miljøsanering på Egerøy/

Husafjell og Vigdel fort, samt bygninger på Sola land. Vi 

er også entreprenør for Forsvarsbygg Utleige ved mar-

kedsområde i Stavangerregionen.

Vår finansidirektør, som stod for Soma leir kjøpet og 

utviklingen av eiendommen fra A til Å, orienterte om 

kjøpsprosessen og oppbyggingen av vårt hovedkvarter.

Markedssjef Tore Voster orienterte om TS konsernet, og 

om hvordan prosjektstyringen i de entreprisekontrakte-

ne vi har for Skifte Eiendom har fungert.

Etter en enkel lunsj hadde vi visning av bygninger og 

eiendommen. Seminarets TS-besøk ble avsluttet med 

besøk i TS museet der Trygve ”sjøl” viste frem sitt ”al-

ler helligste” av traktorer og gamle biler. Han orienterte 

videre om hvordan han som grunder har bygget opp TS 

konsernet.

Vi takker for besøket.

Besøk av  

Forsvarsbygg  
Skifte Eiendom
Av Leif Emil Egeland



Administrasjonsbygget på Soma rommer mange ulike aktiviteter. Vi 
har vært innom spinning, styrketrening, yoga – og til og med Linedans! 

Her ser vi en glad Linedans-gjeng som har rigget seg til i kantina for 
anledningen. Instruktør er Siri Tjensvoll.

Mangfoldet i TS-huset
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På Jørpeland har vi et større og komplisert VA sane-

ringsprosjekt. Vi var en tur innom anleggets driftsleder 

Jan Oaland. Her fikk Kenneth Fløysvik, som har kalku-

lert prosjektet, og vår økonomisjef Annelise Osaland, et 

innblikk i det praktiske arbeidet.

Total grøftelengde i dette prosjektet er på hele 900 me-

ter, og ca 340 m spunt.

Våre anlegg i 
tekst og bilder
Av Leif Emil Egeland

Kenneth Fløysvik (til venstre) og Jan Oaland.
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Trygve kom til meg en dag og spurte om jeg hadde 

tid til en liten tur ut til TS museet. Han ville gjerne få 

tatt bilde av ”Commer” lastebilen, til TS-nytt. Selv-

følgelig ville jeg det! Jeg har vært i museet hans før, 

men ble like imponert igjen. Lurer på om noen her til 

lands har maken til veteransamling! Ekstra koselig 

når jeg kan dra kjensel på gamle traktorer fra hei-

megarden min på Storhaug. Jeg la også merke til 

den glinsende, nylakkerte ”Trygvetassen” og spurte 

om vi ikke kunne få tatt et bilde av den også? Ingen 

problem, Trygve kjørte ut og stilte opp. Tusen takk, 

Trygve, for en kjekk opplevelse og flotte bilder fra 

TS museet. Hilsen Rønnaug.

Trygve skrev følgende tekst til bildene:

Commer 41 med lasteevne 700 kg. 30 hk men ellers en 

god bil.

Commer var et relativt populært bilmerke i Norge på 50- 

og 60-tallet, men ble trolig nedlagt i 70-åra.

Gråtassen ble forvandlet uten min vitende og vilje mens 

eg var på ferie – til ”Trygvetass”. Var kanskje ikkje så 

galt likevel?

Glimt fra  
TS-museet
Av Trygve Stangeland
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Aldri mer! Sa jeg i fjor. Og flere med meg. Men så kom-

mer en ny vår, og vi glemmer det sure og kalde regnet i 

Eigersund og vinden opp i storm styrke som blåste så 

alldeles i feil retning, hele den lange veien til Sandnes. 

Vi finner fram syklene igjen, og selv om våren ble kort 

og de fleste av oss fikk færre mil med trening enn vi 

hadde tenkt, så er vi ekte TS-er. Og ekte TS-er gir seg 

ikke!

Av 83 påmeldte var vi 70 stk. som passerte målstre-

ken på Sandnes. Det er bra. Vi klarer ikke dy oss fra å 

regne litt på dette, og sammenligne oss med de røde litt 

lenger sør. Mens den prosentvise andelen som fullførte 

utgjorde 84% for oss TS-ere, var andelen bare 73% hos 

Risa. Så da får det bare være at Bjørn slo Tommy på 

målstreken.

Selve rittet ble, sikkert for de aller fleste, et rent eventyr 

i forhold til fjoråret! Vi hadde et lite håp om medvind tid-

lig i uka, men etter hvert som lørdagen nærmet seg ble 

varselet snudd til 3-4 m/s motvind. Men hva er vel det?! 

Det merktes nesten ikke i det hele tatt, nå gikk det jo an 

å legge seg på styret i nedoverbakkene og bare nyte 

hvordan sykkelen trillet og slitne lår fikk hvile. Masse liv 

og røre langs løypa ga også motivasjon, tusen takk til 

Nordsjørittet 2011
Av Rønnaug St. Njærheim

Rødt og blått på startstreken.

Da var vi i gang!

Linda foreviger en travel gjeng.
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alle og spesielt til våre egne folk som hadde tatt turen 

ut og heiet oss fram! 

Nordsjørittet 2011 ga meg et kick. Er ikke sikker om det 

har noe med to hjul å gjøre, men den flotte opplevelsen 

lørdag 11. juni inspirerte til å begynne å trene igjen. Så 

får vi håpe på enda flere blå på startstreken til neste år!

Fakta om Nordsjørittet 2011

Påmeldte totalt: 12.000

Stilte til start:  9.100

I mål, totalt:  8.800

Påmeldte TS-er: 83

TS-er i mål: 70

Beste TS mann:  

Geir Arild Rege (Elite og seedet) Tid: 3:18:14

Mikke Bjerk (Turklasse) Tid: 3:20:06

Beste TS dame:

Evy Undheim (Turklasse) Tid: 4:10:00

Jeg fikk ikke navnene til denne glade heiagjengen i forbifarten.

Einar har alltid tid til et smil.

Avslappet dansk stemning før start: Tommy Kovdal.
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Det var fullt hus på Solastranden Gård da T Stangeland 

Maskin avholdt Allmannamøte 12. mai. Ca 200 ansatte 

var til stede i et særdeles flott lokale og med nydelige 

omgivelser.

Temaet for Allmannamøtet var Arbeidsglede, som er 

en av de fire fokuserte verdiene til T Stangeland Mas-

kin. Torolf Nordbø innledet med et meget inspirerende 

foredrag om nettopp dette temaet, ”Arbeidsglede”. 

Senere dukket også ”Han innante” opp, sammen med 

kompisen ”Ludvald”. Hovedtillitsmann Gaute Håland 

informerte som sedvanlig om valg av tillitsmenn og re-

sultatet fra lønnsforhandlingene. HMS-K sjef Olav Silde 

trakk paralleller mellom HMS, effektivitet og arbeids-

glede, og personalsjef Joar Løland avsluttet med fokus 

på folkene i bedriften. Markedssjef Tore Voster ledet et 

svært proft og hyggelig arrangement.

Fullstappet  
Allmannamøte
Foto: Leif Emil Egeland og Rønnaug St. Njærheim

Trangt men ryddig på parkeringsområdet.

Møteleder Tore Voster. Hovedtillitsmann Gaute Håland.

Trivelige lokaler hos Solastranden Gård
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Hei alle sammen!

Som noen kanskje har fått med seg forlot jeg og min 

bedre halvdel vinter Norge i februar, for å oppleve var-

men på andre siden. 

Vi befinner oss nå et lite stykke utenfor Perth, West 

Australia. Vi kom til Sydney den 17. februar, og hadde 

rundt ti dager der før vi jaktet på sola og endte opp her 

i 38 varmegrader. Fra Sydney til Perth tar det rundt 3 

timer med fly, og er nesten den lengste turen på tvers 

av landet. Forresten så er det plass til hele Europa pluss 

litt til i Australia på kartet – så det er et ganske stort 

land!

For tiden bor vi hos en familie som består av Chantelle 

og Nicholas, som er foreldre til Indica som fyller 1 år 30. 

april og Harley James som ble født mandag 11. april. 

Ellers bor det tre hunder her i tillegg til oss to, så vi er 

blitt en stor familie!

Vi har vært ganske heldige på denne turen synes jeg. 

Selvfølgelig møter alle motgang i blant, men til nå har 

vi sett lite av det! (bank i bordet.) Fortsatt har vi det 

godt og varmt, temperaturen kommer opp i 30+, og vi 

synes det er herlig at den forferdelige heten på nesten 

40 grader er over! 

Vi har vært i Sydney Tower som er 309 meter over bak-

ken og den høyeste bygningen i Sydney. Så har vi selv-

følgelig sett operaen. 

Ellers har vi endelig fått kjøpt oss bil! En drømmebil, 

Nissan Skyline. Nå som vi har tatt buss og tog i nes-

ten to måneder er det herlig å kunne reise rundt uten 

å tenke på klokka. Vi kan også nå reise på helgeturer 

til for eksempel Ningaloo Reef hvor vi kan snorkle og 

dykke med hvalhai. Det må jo være en av de optimale 

opplevelsene. Hvalhaiene kan bli opp til 18 meter lange!

For tiden trives vi ganske godt her vi bor nå, så når vi 

reiser videre er ganske usikkert. Planen er å være her til 

i alle fall juni, kanskje lengre, og så kjøre opp langs vest-

kysten. Om vi skal besøke gullkysten som er på helt 

andre siden av landet, er enda ikke helt sikkert, da det 

finns gode surfe- og dykkerplasser her også.

Vi må være tilbake i Norge innen 16. februar 2012, så 

vi må reise herfra senest i slutten av desember da vi 

skal innom forskjellige plasser på vei hjem. Vi skal være 

ei uke på New Zealand, ei uke på 

Fiji, ei uke på Tonga og ei uke i 

Los Angeles. Forhåpentligvis kan 

vi endre ruta slik at vi får litt mer 

tid i Los Angeles. 

Vi har også en blogg vi prø-

ver å skrive oftest mulig;  

www.linec-aus11.blogspot.com

Så skal vi kose oss mye videre 

på reisen. Har enda mange må-

neder igjen, og tida flyyyr av-

gårde! Vil også sende en hilsen 

hjem til venner og kjente i firma-

et. Snakkes på nyåret folkens!

Hilsen Andreas og Line

Reisebrev fra Australia
Av Andreas Meling

Fullstappet  
Allmannamøte
Foto: Leif Emil Egeland og Rønnaug St. Njærheim
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Barnas side
Vi oppfordrer alle små (og litt store) barn til å 
sende inn tegninger til TS-nytt.

Jacob Olufsen Berge:
Eg må jo visa den tøffe arbeidsdressen min, hadde den 

på meg i går da vi sjekket at alt var ok med bossbi-

len i gata vår. Dressen er slik som arbeismennene har 

på seg, har fått den av morfaren min, som er en ekte 

arbeismann. Når den store bossbilen er på Einarholen 

på Tasta er det eg som er sjefen i gata. Morfaren min 

kjenne mange som jobbe sjå TS og gravemaskin er det 

tøffeste eg vet om.

Hilsen Jacob Olufsen Berge 1 og et halvt år. 

(Sendt inn av Alf Sigmund Olufsen)

Brage Ravn Skogland fikk oppleve sitt største øyeblikk, da han 1. mai 
ble 4 år og onkel Rune Reiersen overrasket ham med dette TS-utstyret. 
Han var så ”sjempeglad”, at han ville gå til køys med denne ”pyjamas”. 
Noen sier at ”Tidlig krøkes, om god krok skal bli”, la oss håpe at det så 
kan bli. I alle fall, så er han en potensiell TS-ansatt og onkel Rune kan 
ikke skrøyda nok! Men vennlig hilsen morfar: Øivind Ravn Hagen.

Trygve med sine oldebarn Regina og Sekiel Gimre Ørland. Sendt inn 
av far Bjørnar Gimre Ørland.

Fiskelykke i Sirdal: Guttene til Rune Reiersen, Lars til venstre og 
Jonas, har sikret seg en skikkelig storfangst! 

Snorre Emil måtte også få tåteflaske når Ullrikke fikk det av Leif 
Andreas. Barnebarn til Leif Emil.
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Takk for oppmerksomheten

Tusen takk for 
blomane me fekk 
då Miriam vart født 
19. april. 
Helsing Silje og 
Eivind Eikeland

Tusen takk for 
Gaven!
Hilsen Kurt Arvid, 
Janne Gøril, 
Markus Eugen og 
Levi Aurelius

Takk for oppmerksomheten i forbindelse med min 
60 års dag.
Gunnvald Finnestad

Tusen takk for gaven 
vi fikk til vårt bryllup!
Men vennlig hilsen 
Anne-Kristine & 
Asbjørn

Tusen takk for gåva 
me fekk til bryllupet 
vårt 1.5.2010
Helsing Gunnleiv 
og Elisa

(Og ein spesiell takk 
til Hellelandsgjengen 
som eg var med i. 
Helsing Gunnleiv 
Garpestad.)
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Aprilsnarr!!!
– Den gode aprilspøken

Tirsdag 1. april fikk alle kontoransatte en mail med 

tilbud om kjøp av rimelige iPad 2. Henvendelsen kom 

tilsynelatende fra vår IT leverandør som visstnok 

hadde hatt kluss med trykk av feil logo på IPad’ene 

og ville gi oss mulighet til et røverkjøp.

Her er utdrag av mailen som fikk 24 TS’ere til å gå på 

limpinnen:

I forbindelse med innkjøp av iPad 2 til våre ansatte ved 

Sandnes-kontoret har vi dessverre fått levert maskiner 

med feil inngravering. Alt utstyret vårt skal være merket 

med vår visjon. 

Vår visjon ble endret 1. januar 2011 og vi har kjørt mas-

sive kampanjer internt for å få våre ansatte til å bli kjent 

med vår nye visjon. Leverandøren vår har rotet og vi 

har dessverre mottatt 50 stk iPad 2  med gammel vi-

sjon. Vi ønsker derfor ikke å distribuere disse maski-

nene internt. Maskinene er nå levert med inngravering 

”The best of IT”. 

Saken er nå at vi har en rekke 32GB iPad 2 uten 3G som 

vi ikke kan selge som ordinær vare og som vi heller ikke 

kan benytte internt. Vi har derfor besluttet å tilby disse 

maskinene til våre største og mest trofaste kunder. Jeg 

har derfor den gleden av å kunne tilby 8-10 maskiner til 

TS Gruppen for en pris på kr 500 pr. stk. Eneste krav for 

å få bli den heldige eier av en slik maskin er at vedkom-

mende sender meg en e-mail med vår nye visjon. På 

den måten får vi benyttet anledningen til å markedsføre 

visjonen vår også eksternt. Hvis det er flere en 10 per-

soner hos Stangeland som ønsker en slik maskin vil det 

bli foretatt en trekning blant de interesserte. 

E-mail sendes til navngitt kontaktperson hos leveran-

døren. 

Håper det går greit at vi fakturerer TS’en for disse mas-

kinene, og at dere ordner opp med hver enkelt ansatt i 

etterkant, slik at vi slipper å fakturere hver enkelt. 

Hvis dere ønsker å benytte dere av dette tilbudet er det 

fint om du har mulighet til å distribuere denne e-mail 

internt hos dere. 

PS: Vi takker kontaktpersonen hos vår leverandør 

for sporty samarbeid.

Sitat fra noen av de lettlurte TS-ene:

”Jeg vil gjerne benytte meg av tilbudet, men vil først vite;
– Hvor er graveringen plassert?
– Har du et bilde slik at jeg kan se det?”

”Ser frem til trekning” 

”Trekk fortest mulig før det blir for mange interesserte!”
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Til T Stangeland Maskin

Jeg vil med denne hilsen takke dere for meget fint ar-

beid utført utenfor min eiendom ”Villa Blidensol”. Takker 

også for stor grad av høflighet og imøtekommenhet fra 

alle ansatte hos dere. Det er av stor betydning for oss 

som bor nær et byggeområde at dere gjør så meget for 

å minske ubehaget.

Hilsen Arne Sørlie,

Villa Blidensol, Øvre Strandgt. 112, Stavanger

Dagens Skrytebrev
Av Leif Emil Egeland

Hei Leif! 

Takk for sist og takk for enda et fint og interessant TS-
nytt. Faktisk gleder jeg meg til hvert nytt nr. Du Leif er 
nok havnet på feil hylle du!

Etter 30 år som redaktør i TS-nytt antar jeg at gullklok-
ken er innen rekkevidde. Det er litt av en rekord du har 
som "Bladfykleiar"!

Som tidligere TS-ansatt følger jeg med i "alt" som skjer 
i firmaet: Jeg er mektig imponert over hva TS har fått 
til og er blitt til.

Jeg legger aldri skjul på at TS også har vært min ar-
beidsplass en gang (1965-71). Det "klør" ofte i den til-
årskomne gravemaskinskrotten min når jeg observerer 
de blå TS-bommene på velholdte, fine maskiner langs 
veiene i Rogaland.

Kanskje en jobb som vikar/sykevikar kunne hjulpet på 
kløen hos en 67-åring? Til og med Rennesøybu?!

Nå til grunnen til at jeg tok pennen fatt: "HVEM ER DET-
TE"- konkurransen fikk meg til å reagere, fordi denne 
"konfirmanten" har jeg engang jobbet sammen med, 
dengang som "Brøytkjører" før han ble trekkvognsjå-
før. Mannen er nemlig "Kaffi-Lars" Stokka. Han må vel 
være en av de med lengst ansiennitet i dag?

Han er jo ikke blitt en dag eldre enn på bildet!!

Med vennlig hilsen  
Harald Søvik

 

Skrytebrev II

Godt sagt
 Et godt omdømme er ikke skapt natten over, 

med fagre ord og store intensjoner. 

Det må byggs opp bit for bit med gode  

og vel gjennomtenkte handlinger.

Krokus i TS-asfalt. Foto: Leif Emil Egeland



Dagens blinkskudd
Vi utfordrer både ansatte og andre lesere til å sende inn bilder til denne spalten.
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Odd Inge Worsøe har igjen sendt oss litt av et blinkskudd, denne gang av Feistein fyr.

Asle Granberg har sendt 

oss et bilde fra det han 

omtaler som kabelhelvete i 

Hillevåg – eller ”Kabelvåg” 

som Narve Pollestad 

omdøpte det til.
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Dagens bilde
Hvor er bildet tatt denne gangen?

Send inn ditt forslag til kontoret/evt.  
e-post: leif.emil.egeland@tsmaskin.no

Vi trekker ut flotte premier til  
3 stk. med rett svar.
Premiene hentes på kontoret til Leif. 
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Bildet i forrige TS-nytt var, som mange visste, fra Lars 

Hertervigs Plass mellom Løkkeveien og Tanke Svil-

andsgate i Stavanger. 

Vi tar med svaret fra Trygve Petter Nilsen i Stavanger 

kommune som sier mer om den saken: 

Bildet denne gang er fra Lars Hertervigs Plass, grønt-

område/liten park i krysset mellom Løkkeveien og Tanke 

Svilandsgate i Stavanger. 

Den store statuen er av Lars Hertervig, en av Norges 

fremste malere. Han er ofte kalt for Lysets maler. Sta-

tuen er laget av Stinius Fredriksen. Han som står og ser 

på er selveste Anthony Gormley, eller i alle fall en kopi 

av han. Denne statuen er en del av Broken Columm, 23 

identiske "rustne menn". Første statue står ved Roga-

land Kunstmuseum ved Mosvannet, og den siste er ute 

i sjøen ved Natvigs Minde. 

Takk for opplysningene Trygve Petter!

Vinnerne som ble trukket ut denne gang er:

Brynhild Time Ødegård

Ole Bjarne Rege

Trygve Petter Nilsen.
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Hjelpearbeidet til Haydom i Tanzania har vorte stort og 

tar mykje tid og pengar samt kreftar, men det er gildt å 

væra til nytte og å vera med og hjelpa dei som ikkje har 

det så godt som oss i Norge. Når eg ser meg 

tilbake til den litle og vanskelege star-

ten på Haydominnsamlinga i januar 

1998, og at Haydominnsamliga 

nå er i ferd med å runda 11 

millioner kroner, så er det 

bare fantastisk. Eg retter 

ein stor takk til alle giva-

rar. Dette handlar om å 

ha tru på det me held 

på med og om å aldri gi 

opp. 

Eg var på denne 3 måna-

ders turen, ca 800 mil på 

veiene i Tanzania, i lastebi-

lane til Haydomsykehuset og 

andre bilar. Fekk overlevert ny 

Massey  Ferguson traktor frå Eik 

Senteret på Klepp og brukt Merce-

des Unimog, bare kjøyrt 42 000 km, frå det 

Tyske forsvaret. Oppdraga er mange når eg er i Tanza-

nia, og mange folk vil ha tak i Ingar for å be om hjelp. Eg 

er stadig på farten, og ser på prosjekter som er i gang 

og på nye prosjekter, noko som resulterer i at eg har så 

godt som ingen fridagar dei 3 månadene eg er i Tan-

zania. Er nå inne i 4 vannprosjekter der me hjelper ca 

20.000 mennesker med vatn. Borde 2 borehål på denne 

turen, eit hol på 195 meter var diverre utan vatn, men 

me gir ikkje opp. Skal prøva ein litt annan stad å  hjelpa 

dei folka i dette område. Vannprosjekta står i kø og eg 

har fått tak i ein del pengar øyremerkte til vannprosjekt. 

Så me er nå i gang med vannprosjekter på 3 

nye plasser. 

Andre prosjekter er hjelp til hus-

bygging til vanskelegstilte fa-

milier, skulehjelp over store 

områder i Tanzania og sy-

kehushjelp til pasienter 

som har det vanskeleg. 

Huset til familien til gu-

ten Maico på 9 år, som 

fekk begge føtene am-

puterte etter ei stygg 

straumulykke for ca 3 

år sidan, (og som eg har 

skreve om i TS-nytt før) 

er nå så godt som ferdigt. 

Dette er hus nr 11 eg hjelpe 

med i Tanzania, og her gjer me 

ein del ekstra på grunn av Maico sitt 

handikap. Dette huset kjem på ca 100.000 

kroner, og er det dyraste huset eg har bygd i Tanzania. 

Norske givarar hjelper også Maico på spesialskule for 

handikappa barn i byen Moshi, 40 mil fra Haydom. 

Første oppdraget eg hadde med Mercedes Unimogen 

på Haydom, var å kjøyra ein 3 timars tur med kiste og 

masse passasjerer til ein begravelse. Dette var tungt, 

og spesielt då ho som døyde var ei dame som heitte 

Lea som eg også har vore innom i TS-nytt før. Ho har 

me hjelpt med kreftbehandling både på Haydom, Dar 

es Salaam og i Arusha i 5 år. Lea fekk tilbakeslag på 

krefta og livet sto ikkje til å redda. Eg tilbrakte mange 

seine nattetimar på hennas rom på Haydomsykehuset 

i lag med slektningar. Lea var skilt og etterlater seg 3 

vaksne barn og jenta Upendu på 9 år. Eit minne som 

nok har brent seg fast for livet sjå meg er nok å sjå 

Upendu stå på gravkanten og sjå mor si verta begravd. 

Norske givarar hjelpar nå jenta Upendu med skulegang 

i byen Singida, 10 mil fra Haydom, der Upendu også 

har ei søster som er gift og har to born. 
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Tur nr. 17 til 

Haydom Lutheran Hospital
i Tanzania 
Av Ingar Kvia
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Dei to Scanialastebilane til Haydom har mange opp-

drag, og det er gildt å væra på tur med Team Scania og 

å kjøyra sjøl så mykje som eg bare klarer. I Tanzania er 

der ingen fartssperre eller fartskrivar i lastebilar, så når 

eg er vant med strenge kjøyre- og kviletidsreglar i Norge 

er det ein fin frihetsfølelse å sitja bak rattet i Scaniaane 

og ikkje tenkja på dette. 

Dei 7 Massey Fergusontraktorane eg har levert til Hay-

domsykehuset, har og mange oppdrag. Dei pløyer, 

horvar og sår både for Haydomsjukehuset og for pri-

vatkundar. 888 mål mais stod fin, ca to meter høg, når 

eg reiste heim i slutten på mars. Ny julegave til Hay-

domsjukehuset til 1 million kroner for levering i januar 

2012, er allerede bestilt. Ny Massey Ferguson traktor 

fra Eik Senteret på Klepp og ny Toyota Landkrusar Pic 

Up, kjøpt gjennom Vivat å Jakob Trodal i Stavanger og 

ein kontakt i Tyskland. 

Cat gravemaskinen til Haydomsjukehuset har også 

mange oppdrag og går ca 1.000 timar i året. Er mykje 

innleid på vegarbeid for Tanrod Veivesenet i Tanzania, 

og går og på vannprosjekt. På denne turen grov Team 

Caterpillar med Kjell Pollestad fra Bryne, ut ein stor 

plass for ein vanntank på Haydom, som skal brukast til 

å samla regnvann i. Caterpillaren hadde også ein stor 

jobb i å rydda opp i eit ca 2.000 kubikk stort steinras 

som hadde gått i ein stor flaum over vanninntaket, til ca 

20.000 mennesker i landsbyen Gendabe, 6 mil fra Hay-

dom. Dette var ei stygg flaumulykke der to hus vart tatt 

av vannmassane og ein 14 år gamal gut døyde.  

Me er i gang med ny stor auksjon til Haydom på Eik 

Senteret på Klepp torsdag 1. desembar, med auksjo-

narius Arvid Mæland. Dette vil verta ein kveld slik som 

sist med goe gang, mykje lått og løye og god underhal-

ding. Har du noko å gi til auksjonen kontakt Ingar på tlf 

99270543. www.ingarkvia.no
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Tur til Herning i Danmark
for alle TS lastebilsjåfører
Av Kjell Arild Egeland
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Dette er turer som våre lastebilsjåfører setter stor pris 

på. Helga 8-10. april gikk turen til Herningmessen Buss 

og Last, i Danmark. En kjekk og sosial tur, med bare bli-

de og fornøyde lastebilsjåfører. Faglig er det også alltid 

noe interessant og nytt å få med seg, både av lastebiler, 

traller og diverse utstyr.

Henger for transport av vinge til vindmølle.

Mette var med, alltid smilende! Strekk på beina.

Øyvind må opp for å få oversikt.
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Flott rigga trekkvogn.

Kai Tore, Frank og Casper.

Pust i bakken.
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Gratulerer!
Vi gratulerer alle hos STANGELAND som har rukket å 
fylle “runde tall” siden forrige nr. av TS-nytt.

Ove Joar Rosland – 60 år  

Ove Joar kjører lastebil, men har en allsidig 

bakgrunn. Han ble ansatt under siste åpen dag på 

Soma.

Ingvald Årsvoll – 50 år 

Ingvald er anleggsleder. Han har gått gradene i 

TS og vært her i over 30 år. Mye av det arbeidet 

Ingvald sin gjeng utfører foregår på flyplassen.

Geir Henrik Undheim – 50 år

Maskinkjører Geir Henrik har vært hos oss siden 2005 

og trives godt i gravemaskinen. Har er stort sett alltid i 

godt humør.

Norodd Storlid – 50 år 

Driftsleder Norodd er en solid og flink arbeidskar 

som nå er tilknyttet dokumentasjon og 

trykkprøvingsavdelingen.

Hans Erik Liland – 50 år

Hans Erik er skytebas. God fagmann fra Egersund.

Ivan Marthin Håvardsen 60 år 18.05.11
Jan Kåre Sola 60 år 29.06.11
Klaus Heinz Hennig 50 år 12.03.11
Svenn Ove Iversen 50 år 24.04.11
Ole Johan Mæland 50 år 19.05.11
Nils Tore Karlsen 50 år 30.05.11

Runde tall:
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Jubilanter 2011
10, 20, 25, 30 og 35-års jubilantene hos Stangeland blir feiret med jubileumsmarkering på 
slutten av året, med middag og utdeling av gaver.

Markeringen i år blir lørdag 19. november.  

Årets jubilanter, som vil få invitasjon med 

nærmere info når dagen nærmer seg,  

er følgende:

10 års jubilanter: 

Tor Vigre 

Tron Byrge Tjøstheim 

Tommy Stangeland 

Georg Holme 

Arnstein Sømme 

Terje Salte 

Olav Melkeråen 

Kenneth Espedal 

Tore Oftedal 

Jon Vidar Smevoll 

Sigurd Vaule Jr. 

Brian Høyland

20 års jubilanter: 

Harald Mellemstrand 

Oddvar Kvia 

Kurt Inge Håland

25 års jubilanter: 

Stein Arild Hansen 

Bjørn Wallentinsen 

Frank Bekkeheien

30 års jubilanter: 

Palmer Rørheim 

Per Svendsen

35 års jubilanter: 

Gunvald Finnestad 

40 års jubilant:

Samel V. Hegerland

Rune Fuglestad 20 år 13.03.11
Jarle Løland Bråtveit 20 år 13.03.11
Eivind Hølland 20 år 25.03.11
Odd Aron Thorsen 20 år 08.04.11
Kjartan Jansen 20 år 07.06.11
Kjetil Johnsen 20 år 08.06.11
Joachim Middelthon 30 år 06.03.11
Ægir Jonsson 30 år 07.03.11
Trond Jørmeland 30 år 10.03.11

Torbjørn Kalberg 30 år 05.04.11
Tom Inge Auestad 30 år 19.04.11
Sebastian Kaczmarczyk 30 år 08.05.11
Lars Martin Salte 30 år 04.06.11
Tobias Harry Wittchen 30 år 28.06.11
Anne Grethe Bjelland Soma 40 år 21.03.11
Øyvind Andersen 40 år 25.03.11
Sigbjørn Tveiten 40 år 03.04.11
Bjørn Saltvedt 40 år 27.04.11

Runde tall:
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Fottur fra 
Bratteli til 
Bakken

Vi følger opp suksessen fra i fjor, 

med fottur for alle TS ansatte. 

Denne gang går turen til Bratteli i 

Lysefjorden, søndag 14. august. 

Sett av datoen allerede nå, 

påmelding og mer info kommer 

senere.

Fra turen til Trodla Tysdal i august 2010.  
Vi håper på like flott vær denne gang!

Historiestafett
Av Yngve Jordal

 Prøver en liten historie fra da jeg var en ung ingeniør:

Tidlig på åttitallet hadde vi fått et veiløst prosjekt for 

Lyse kraft, med dammer, kanaler og tunneler. Alt måtte 

flys inn med helikopter. Eneste maskinen med noen-

lunde kapasitet, som kunne deles og monteres med 

helikopter, var Brøyt X2.

Jeg fikk gjort en avtale med Trygve om leie av en mas-

kin etc. for en sesong. Avtalen var selvsagt muntlig, 

som var vanlig på den tiden. Men så viste det seg at vi 

ikke greide dette på en sesong, så jeg måtte ta en prat 

med Trygve igjen. Vi ble enige om ny pris for en sesong 

til og alt var fryd og gammen.

Neste sesong ble vi ferdig og maskinene levert tilbake.

Så kom regningen fra Trygve, den var dobbelt så stor i 

forhold til avtalen. Jeg ble forbanna og raste av gåre for 

å snakke med Trygve. Jeg smelte regningen på bordet, 

og sa hva jeg mente. Men jeg kom ingen vei, han satt 

stilt og rolig og flirte, og da sa jeg at Trygve og Vabø fikk 

bli enige, og reiste meg. Da sier Trygve plutselig, sitt 

ned, dersom du begynner hos oss skal du få mye bedre 

betingelser enn Vabø kan gi.

Det ble ikke aktuelt og jeg vet heller ikke hva de to ble 

enige om, men enige ble de.

Slik var det i de gamle, gode dagene.

Sender stafettpinnen til Arne Øvstebø i Multiconsult AS.

Hilsen Yngve
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TS-konkurranse

Innleveringsfrist: 20. september 2011. Fyll ut navn og adresse 

og send til kontoret /evt. e-post: leif.emil.egeland@tsmaskin.no

Navn

Adresse     

Tlf    e-post

Konkurransen i forrige nr. var en liten ”finte”. 

Veldig mange visste at det var vår utmerkede 

sjåfør Lars Stokka som var på bildet, men 

ganske mange tippet også på Trygve (TS-en).

Her er noen av svarene vi fikk:

Den staute konfirmanten kan ikke være andre 

enn Solas store sønn, Trygve Stangeland. 

Dette egentlig bare for å si at både Turid og jeg 

er svært glade for at vi står på listen for TS-nytt. 

Den blir grundig studert: jeg får den først når 

Turid har ruget over den og lest alle vitsene.

Hilsen Pål Mitsem

Den staute karen kan ikke være andre enn sjåfør 

Lars Stokka, ha e jo akkurat lige seg nå og. 

Vennlig hilsen Sigbjørn Kloster, plan og anlegg, 

Stavanger kommune.

Følgende vinnere er trukket ut og kan hente 

premien på kontoret hos Leif:

Ingrid Tjelta

Ragnhild Stangeland

Harald Mellemstrand

Hvem er dette?

Kan du gjette hvem denne kjekke ungdommen er så 

sender du løsningen til redaksjonen som før:
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Mimresiden
Av Leif Emil Egeland

Klipp fra TS-nytt for 10, 15, 20 og 25 år siden.
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Vitsesiden
Vi fortsetter med den populære vitsesiden vår.

Kåre var overstadig irritert over konas masing om alt 

han måtte ordne:

– Kan du fikse lekkasjen på badet? 

– Hvem tror du jeg er, Plumbokongen?!

– Kan du ordne hullet i taket heller?

– Tror du jeg er Byggmester-Bob eller?!

– Hva med batteriet på bilen da?

– Tror du jeg er Martin Schanke?! sa han irritert og 

gikk ut.

Da han kom hjem var tingene ordnet.

– Hvem har gjort dette?

– Nabo Erik, svarte kona.

– Jasså, hva skule han ha for jobben?

– Enten ei kake eller sex.

– Javel, hva bakte du da?

– Hvem tror du jeg er, Ingrid Espelid eller????!!!

Apropos alder

Av Leif Emil Egeland

Har du noen gang sett på andre på din alder og tenkt 

”Eg e så glae at eg ikkje ser så gammale ut!” ?

Jeg innrømmer at det har nok skjedd noen ganger ja! 

Fikk en mail fra en hyggelig dame som ville fortelle hen-

nes lille historie:

Mitt navn er Eva Marie, og jeg satt på venterommet til 

min nye tannlege. Der leste jeg på diplomene på veg-

gen, og la da merke til navnet på min nye tannlege… 

Plutselig husket jeg en høy, stilig og mørkhåret gutt 

med det samme navnet som hadde gått i samme klas-

se som meg, for sånn ca 30 år siden. Kunne han være 

den samme karen som jeg hadde vært litt betatt av den 

gangen???

Da jeg imidlertid fikk se ham, ristet jeg fort av meg den 

tanken. Denne halvskallede, gråhårede mannen med 

det rynkede ansiktet var alt for gammel til å ha vært min 

klassekamerat.

Etter at han hadde undersøkt mine tenner tok nys-

gjerrigheten over og jeg spurte om han hadde gått på 

Bekkvoll ungdomsskole…?

Joda, det hadde han. 

Når gikk du ut da, spurte jeg.

Jeg var i avgangsklassen av 1978, sa han.

Da var du i klassen min! strålte jeg.

Han så nærmere på meg…

Så sa denne stygge, gamle, halvskallede, 

gråhåra, feite og ekle mannen:

– Hva underviste du i…?
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Godt sagt

Bruk energien på å endre de ting du rår over, og la de 

andre ting være.

Året er 2032…

En lege har funnet opp en maskin som kan overføre 

smertene under en fødsel til barnets far via en satellitt 

i lufta.

Et ektepar vil ta sjansen på å prøve maskinen. Når tiden 

er inne reiser de sammen til fødeavdelingen. Når fødse-

len er i gang blir maskinen innstilt på å overføre 25 % av 

smertene. Men mannen merker overhodet ingen ting.

Legen synes det virker merkelig og høyner innstillingen 

til 50 %. Mannen merker fortsatt ingenting, men kvin-

nen har det merkbart bedre.

Ettersom hun har det så mye bedre, overføres 100 % 

av smertene til mannen som fortsatt ikke kjenner noe.

Fødselen går uten at kvinnen har noe som helst smerte, 

og et velskapt barn fødes. Når mannen kommer hjem 

fra fødeavdelingen får han sjokk.

Postmannen ligger død i trappeoppgangen…

”Husk at riktignok er du eldre enn du noensinne har 

vært, men samtidig er du yngre enn du noensinne kom-

mer til å bli!”

– Barbara Johnson
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Johan er en rolig og beskjeden, men ryddig lærling. Han 

er nå i en Volvo 140 beltemaskin. Johan er halvveis i 

læreløpet og vil gå opp til fagprøve neste vår.

Fortell litt om din bakgrunn, oppvekst, famile og 

hvor du bor.

Begynte i TS etter anleggsteknikk på Time vgs. Bur på 

Lye hos mor og far. Har 3 søsken hvor to er flyttet ut. 

Pluss to forsterbarn.

Hva er det som ligger bak ditt yrkesvalg?

Har alltid hatt interesse for store kjøretøy, samt at jeg 

liker å jobbe ute.

Hvorfor valgte du TS som ditt opplæringsfirma?

Egentlig helt tilfeldig. Men ville ha et stødig firma, og da 

passet TS fint! Fornøyd med valget mitt.

Hvordan trives du hos oss?

Jeg trives veldig godt. Nok av utfordringer, og spen-

nende prosjekter. Veldig fornøyd med maskinen min.

Hva er dine fremtidsplaner?

Planen er først å fremst å bli ferdig i lære, og få fagbrev. 

Siden er jeg litt usikker enda. Mange muligheter…

Hva trives du best med i ditt daglige arbeid hos oss?

Trives veldig godt i lag med gode kollegaer, som er 

veldig hjelpsomme og ønsker å lære bort og dele sine 

egne erfaringer.

Hva brukes fritiden til?

Fritiden brukes til mye forskjellig, men mest venner og 

bilen min kanskje. Liker å kjøre turer. Har også to hun-

der som krever sitt av tur osv.

Våre Lærlinger

Johan Hafver
Av Leif Emil Egeland

Til drengjene
Er du komen i ei tenesta, vil dei alle stader setja pris på 

at du er snar i vendinga og syner interesse i arbeidet.

Spør deg vel føre om arbeidet korleis det skal gjerast så 

du ikkje gjer gale.

Gjer deg føre med arbeidet så det vert skikkeleg gjort, 

og bruk maskinar og reiskap med omtanke og varsemd.

Ver usyten så du ikkje syner uhug om arbeidet er ufyse.

Seg straks frå om du er uheppen med eitkvart eller 

noko går sund under arbeidet, men prøv fyrst å retta det 

mellombels så du kan gjera ferdig det du held på med.

Seg straks frå når du er ferdig med eit arbeid, men prøv 

alltid å finna på noko å gjera når husbonden ikkje er til 

stades.

Gjev deg ikkje til å stå å drøsa med uvedkommande 

lange stunder i arbeidstida, og røyk ikkje under arbei-

det.

Kle deg så det høver etter veret og arbeidet.

Skift ytterklede når du kjem frå arbeid du har vorte ski-

ten av eller det har vorte vond lukt av kleda.

Ver ikkje gløymsken korkje i arbeid eller når du går 

ærend.

Ver snill med dyra og gjer deg til vens med dei du stel-

ler med.

Ver hjelpsam og grei mot alle, gamle og born ikkje å 

gløyma.

Bruk ikkje grov munn mot nokon, korkje folk eller fe.

Svar straks når du vart ropa på.

Hald orden på rommet ditt.

-Kloke ord fra 1942.

Til opslag på drengjaromet:
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Min hobby startet noe tilfeldig. Min far tok som betin-

gelse da jeg overtok gården at han skulle ha rom for en 

”snekkerbod” i maskinhuset, og slik ble det. Han kjøpte 

inn diverse utstyr og gikk i gang. Det første året var jeg 

med og laget hagemøbler. For å få disse ekstra fine 

freste vi kantene. Laget tapper som sammenføyninger 

istedenfor skruer og spiker. Etter hvert ble far syk, og 

”snekkerboden” ble stående ubrukt.

Jeg innså at jeg burde finne en hobby og gjøre andre 

ting enn bare å kjøre gravemaskin og lø steinmurer i fri-

tiden. Ble mer og mer fokusert på utstyret i snekkerbo-

den. Det var spesielt freseutstyret som var av interesse. 

Tredreiing var det allerede så mange som drev med. 

Treskilt hadde jeg sett mye av andre steder i landet, og 

det ville jeg forsøke å lage. Søkte på internett og fant 

mye info og bilder. 

Brukte mye tid på å finne rett fresestål, til de forskjellige 

skrifttyper og kanter. Det ble mye fyringsved i starten. 

Skiltene kunne være nærmest ferdige, og så freste jeg 

feil. Bare til å starte på ny. Innholdet som skulle stå igjen 

i o og e-ene var et stort problem.

Men øvelse gjør mester. Har nå funnet min stil på skilter, 

skrifttype og farger. Det går mest i skilter med hytte-

navn, gårdsnavn og gatenavn m/nr. Av og til er det en 

utfordring med å lage skilter som kunden ønsker. Spe-

sielt firmalogoer som skal være tro kopi av originalen.

Jeg starter med og tegne opp bokstaver og omrisset 

på skiltet, så freses dette ut. Så legges det på farge i 

bokstaver og skiltplate, i flere omganger. Til slutt lakkes 

skiltene med opp til 8 lag lakk. 

Men som alt annet tar ofte hobbyen overhånd, også for 

meg. Var oppe og lakket i 04 tiden og freste til langt på 

natt. Nå har jeg blitt helt bevisst på at dette er en hobby, 

som utøves i vinterhalvåret.

Min hobby

Treskilt
Av Gunnvar Klepp

Skilt laget til Sola Cykleklubb (bildet ble presentert i 
artikkelen om TS mini-velodrom i forrige TS-nytt).

”Skiltene kunne være nærmest 
ferdige, og så freste jeg feil.”
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Denne gangen har vi valgt å presentere en av våre 

tidligere anleggsledere, Karl Flateland eller KALLEN 

som vi som kjenner ham godt kaller ham.

Kallen går i disse dager av med pensjon etter et 

langt, godt og innholdsrikt arbeidsliv. Han er en 

kunnskapsrik person som har satt spor etter seg så 

vel i jobb som privat. Kan bare nevne kursleder, for-

mannsverv i idrettslag, medlem i mange turlag, mc 

klubb med mer. Kalle har alltid hatt en god helse. 

At han har gått gjennom hele arbeidslivet uten en 

eneste dags fravær pga sykdom er en bekreftelse 

på det. 

Hans 30 år som julenisse i TS har gledet mange små 

TS er. 

Vi tok kontakt med Kallen og stilte ham noen spørs-

mål.

Når begynte du hos oss og hvor lenge var du i TS?

Jeg var ansatt i TS fra november 1981 til oktober 1985.

Hva gjorde du og hvilke jobber husker du at du var 

med på?

Jeg var anleggsleder og hadde blant annet ansvar for 

følgende: Byggefelt Maudalslia, veganlegg Eikje-Su-

sort, sprengning og transport av overfjell ved Titania, 

flere industribygg på Forus blant annet utvidelse av 

Statoil, byggefelt Husafjell, oppstart av Kongeparken 

++++.

Er det noe fra den tiden du husker spesielt godt?

Noe jeg husker spesielt: Det er mye en kunne nevnt, 

men jeg husker en spesiell hendelse: 

Jeg og Kamfjord med fruer var på julebord i Haugesund 

da vi arbeidet med veganlegget Eikje-Susort. Søndag 

skulle vi hjem med fergen fra Skudeneshavn, men det 

var så grov sjø at fergen var innstilt. Klokken var 11 om 

formiddagen og vi tok ”taletuten” for moro og ropte (vi 

var da i Skudenes) ”er der noen på lufta?” Da svarte Leif 

raskt ”Hallo”. Da svarte vi ”Du har kontroll på søndag 

formiddag”. Leif Svarte ”Jeg ser dokke om jeg ikke ser 

dokke”.

En god historie fra den tiden?

Vi var i Paris på messe og jeg og Leif gikk en tur rundt i 

byen uten kart. Vi hadde ikke full kontroll på hvor vi var, 

da traff vi Alf Løvik og spurte han om han visste hvor vi 

var. Alf kikket i lufta og plystret og etter en kort plystre-

tone kom det: ”Cirka Paris”.

Hva lærte du og hva savner du eventuelt?

I TS lærte jeg at det var viktig å holde arbeidstiden og 

aldri love noe som en ikke kunne holde. Dette har jeg 

tatt med meg videre.

Fortell litt om ditt virke etter TS-tiden.

Etter TS var jeg 6 år i betongbransjen. Først Hogstad 

og deretter Skjæveland og Vatne. Fra 1991 har jeg vært 

i skoleverket, først 14 år ved Øksnevad vgs. som lærer 

på anleggsgartnerlinjen og nå 6 år som avdelingsleder 

ved Time vgs. på avdeling bygg og anlegg, som har 

utdannelse for fagfolk til anleggsbransjen.

Gammel TS´er

Kallen
Av Leif Emil Egeland
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Du blir nå pensjonist! Hva skal da dagene nyttes til?

Nå fra august er jeg pensjonist og da håper jeg at tiden 

strekker til for alt jeg har planer om. Jeg har planer om 

litt lenger MC-turer med den ”nye, brukte” Goold Win-

gen. Vi har og planer om noen lengre gåturer, den før-

ste er 5. september, 10 dager til Grønland (Lura fodlag). 

Jeg har ikke noen langtidsplaner, men gjør det som er 

kjekt på sparket.

Andre ting du vil fortelle TS-nytt sine lesere?

Som mange kjenner til ”arbeider” jeg 1 time i året hos 

TS og det skal jeg fortsette med en ”generasjon” til.

Vil du sende en hilsen gjennom TS-nytt?

Jeg vil sende en hilsen til alle jeg kjenner som leser TS-

nytt, og en spesiell hilsen til alltid ”unge” Einar med be-

skjed om at nå har jeg tid til sydentur igjen.

En kvinne var i sengen sin med sin elsker når hun hørte 

sin mann åpnet inngangsdøren i huset. 'Raska på', sa 

hun, 'stå i hjørnet her.' Hun tok deretter raskt og smurte 

han inn med babyolje og støvet han ned med talkum-

pulver. 'Ikke rør deg inntil jeg sier ifra', visket hun. 'Bare 

lat som om du er en statue!'

'Hva er dette elskling?' spurte mannen da han kom inn 

på rommet. 'Å, det er en statue', sa hun likesælt. 'Na-

boen kjøpte en til sitt soverom. Jeg likte den så godt 

at jeg måtte han en til oss også'. Intet mer ble sagt om 

statuen, selv ikke senere når de la seg til å sove.

Rundt to på natten sto mannen opp av sengen, gikk til 

kjøkkenet og returnerte en stund senere med et smør-

brød og et glass melk. 'Her', sa han til statuen, 'Spis 

noe. Jeg sto som en idiot hos naboen i tre dager og 

ingen tilbydde meg så mye som et glass vann!'

Jeg utfordrer Nina Wold til vitsestafetten i nr. 99. 

Vitsestafetten
Av Einar Joa
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Stangeland Gruppen omfatter T Stangeland Maskin AS, Nordic Crane Stangeland AS og TS Eiendom AS, 

og har en omsetning på over 1,5 milliarder kroner.

T Stangeland Maskin AS er Norges største maskinentreprenør. Vår hovedoppgave er masseflytting, og vi 

disponerer ca 500 maskinenheter med stort og smått. Av større utstyr har vi blant annet ca 110 gravemaskiner,  

65 dumpere/lastebiler, 20 hydrauliske borerigger og 30 dozere/showler. Nordic Crane Stangeland AS er et av 

Norges største og mest moderne kranfirma og inngår i Nordic Crane Group, med over 340 kraner og biler.

Vår viktigste ressurs er likevel våre 650 fagfolk som hver på sitt felt er innstilt på å yte topp service. 

Enten oppdraget er stort eller lite, mener vi å ha de beste forutsetninger til å gjøre en god jobb til riktig pris.

Vi har satt oss et høyt HMS mål. Vi når det sammen, gjennom hardt og målrettet arbeid.

Vi skal bli best i bransjen på HMS!

www.stangelandgruppen.no
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