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3 minutt med sjefen

Me har vert gjennom finanskrise og turbulente tider i en 

2-års periode. For vår bransje, har nedturen vert veldig 

skånslig. Nå har alle god ordrereserve og jobbene står 

i kø. 

Men det mentale eller det psykologiske har spelt oss et 

puss. Prisnivået gjekk ned en del, og då kan me bruke 

det gamle ordtaket ”Handelen må gå om det så er på 

tap”.

Det var nok noge pessimisme som gjorde seg gjeldene i 

en kort periode, og dermed vert en del jobber utsatt, og 

prisnivået ødelagt. Eg føler at den harde vinteren harse-

lerte meir me oss entreprenører. Konsekvensen av dette 

er at bransjen nå sitte me alt for stor ordrereserve til en 

for dårlig pris. Dette føre til smalhans. (Men tering etter 

nering her og). 

Me er komfortable med at me ikkje økte ordrereserven 

når prisane var på lavmål. Me så stor tilgang på jobb ser 

me klar forbedring på pris.

Etter denne pessimistiske vurderingen ser eg positivt 

på sikt. Det er klart med all den byggevirksomhet som 

nå er i regionen, så vil det medføre at prisene normali-

serer seg.

Krandriften er inne i en god trend. Nogen storjobber er 

gjennomført og pynter på resultatet. God drift her er re-

sultat av unge usytne medarbeidere med god stå på-

vilje, bra!

Eg synes det er veldig bra at HMS- arbeidet gjer resul-

tat. Det ser ut som folk har tru på at me skal bli best i 

bransjen på HMS. Det er mindre fraversskader. Kam-

panjen mot fallskader, skuffer som detter av og kabel-

skader gjer gode resultater. Men her er nok fleire ting 

som må lerast. Me må lera av feil som blir gjort.

Alle må ver med og nå målet. Eg vil understreke at me 

har topp folk i HMS- avdelingen, de gjer en god jobb 

med analysering og planlegging slik at her blir fokus på 

dei rette tingå. Det er planlegging så må til. Då me har 

rette folk og rette maskiner og utstyr, då gjer me jobben 

i rett rekkefølge, då gjer me ikkje feil og det blir kvalitet 

og kunden fornøyd. Ser ikkje på satsing på HMS som 

en utgift, men som en god investering.

Mens høststormane raser er me på rett kurs, eg ønsker 

alle en god høst.

Hilsen Trygve

Seniortreff
Trygve tar stadig imot besøkende på 
Soma. Torsdag 14. oktober var det Sola 
seniorene, i regi av Sola frivillighets-
sentral, som fikk omvisning på bygget. 
Harald Johnsen overrakte Trygve en 
flott trefugl på vegne av de takknemlige 
seniorene.
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Redaktørens forum
Av Leif Emil Egeland

 Snart har vi lagt 2010 bak oss og ser frem mot 2011 

med spenning og forventning.

Hva husker vi så best av året som snart er historie? 

Den ekstremt kalde og snørike vinteren vil nok bli snak-

ket om i generasjoner, hvis det ikke mot formodning vil 

komme flere slike fimbulvintre. Askeskya fra Island var 

også spesiell og preget året 2010. 

For TS sitt vedkommende ble det nedgang i omsetning 

for første gang på mange år, til tross for at vi har hatt 

det utrolig travelt og økt antall ansatte, spesielt i gart-

neravdelingen.

Tendensen for oss er mye færre av de store prosjek-

tene, men derimot massevis av små og mellomstore 

jobber. De to store vegprosjektene våre på Helleland og 

kollektivfeltet i Hillevåg, samt VVA for boligbyggingen 

på Jåsund1 er vel de 3 eneste prosjektene over 50 mil-

lioner vi har tatt inn i 2010.

Myndighetene må kjenne sin besøkstid og få bygnings-

modnet flere prosjekter, spesielt innen infrastruktur og 

vedlikehold.

Den rød-grønne regjeringen har skrytt på seg taktskifte 

med store bevilgninger og milliarddryss til blant annet 

vegbyggingen.

Når vi da hører om beløp opp mot milliarden som står 

ubrukt for året 2009, kan en begynne å lure. Og når vi 

også i tillegg vet at prisnivået på vegbygging er på et 

lavmål, er det underlig at det ikke blir gitt mer gass.

Vil benytte anledningen til å ønske stikningsingeniør 

Rune Åsnes velkommen tilbake til oss. Etter at han har 

prøvd seg i to andre firma, var han ikke i tvil; han ville 

heim, som han selv sa – det er her det er orden i sy-

sakene.

Noen kommer, noen går. Nå har Tor Furland sagt et 

ordentlig takk for seg. Tor hentet jeg inn til oss i slut-

ten av forrige ”nedgangsperiode” for snart 18 år siden. 

Han var da engasjert som vekter, men hans lange tid i 

bransjen som kalkulatør tidligere gjorde at han gled rett 

inn i jobben og miljøet hos TS. Tor har lagt ned en stor 

innsats for oss. Det er nok et flertalls milliardbeløp han i 

sum har kalkulert prosjekter for.

Takk til deg Tor for din innsats - du vil bli sterkt savnet i 

avdelingen vår.

Det går med raske steg mot jul. Når dette leses har jeg 

vært på en rundtur i USA, noe jeg gleder meg veldig til 

i skrivende stund!

Ser også med spenning frem mot vinteren som er i an-

marsj. Får vi nok en tøff vinter med snø og kulde, er 

det nok flere i bransjen som vil slite. Det er vanskelig 

nok å tjene penger i vanlige vintermåneder, så nok en 

ekstremvinter er det ingen i bransjen som ønsker seg.

Brøyting, salting og strøing kan ikke alle holde på med. 

Nei, la oss heller få snø og kulde i fjellet!

Ha en veldig fin førejulstid og god jul.

Boligfelt på Sandved.
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 Det går bra for tiden. Vi brukte vinteren og våren til å 

strukturere opp virksomheten. Det høster vi nå fruktene 

av. Men ikke alt er på skinner. Det er travelt, samtidig 

som det er mye kapasitet i bransjen. Derfor er prisene 

fortsatt for lave. Det er altfor mange aktører som kjøper 

seg arbeid. Nivået må på sikt opp, slik at vi får mer pen-

ger ut av hver jobb. Det tror vi også vil skje. 

Vi fortsetter med kurs- og kompetansearbeid internt. 

Denne høsten skal samtlige ansatte, det vil si cirka 470 

personer, gjennom sikkerhetskurs runde to. I tillegg til 

dette kjører vi kurser på lederplan - for driftsledere, for-

menn, anleggsledere og ledergruppen. Med andre ord: 

Hele bedriften er på skolebenken, akkurat slik det skal 

være! 

Ved siden av helse, miljø og sikkerhet, som alltid er i 

fokus, er vi løpende opptatt av å skjerpe kvalitetsarbei-

det på alle plan. De gode tidene vi har vært gjennom, 

har etterlatt en del dyre uvaner. Noe av dette går på at 

vi unødvendig sløser her og der i arbeidet. Det er store 

verdier å hente på å gjøre tingene rett med en gang, og 

dermed unngå å måtte ta opp igjen arbeid. Overforbruk. 

Maskiner som ikke har høy nok grad av utnyttelse. Det 

å passe på verdiene våre. Stikkordene rundt temaet er 

mange. Og alt dette retter vi nå søkelyset mot. 

Etter hvert går vi mot kaldere tider. Været til tross, sat-

ser vi på hundre prosent aktivitet gjennom hele vinteren. 

Ved siden av det ordinære anleggsarbeidet, er det viktig 

både for gartneravdelingen som går veldig bra, samt for 

den nye rivingsavdelingen som også har kommet godt 

i gang. 

Én sak som har fulgt oss gjennom lang tid, er tippen på 

Borsheim. Her har vi kjørt bort 40.000 kubikk. Fylkes-

mannen i Rogaland ville imidlertid ha bort hele massen. 

Ettersom vi anket, ble saken ført over til Fylkesmannen 

i Vest-Agder som nå omsider har konkludert. Dermed 

blir resten av massen liggende, hvilket vi også mente 

var den beste løsningen. Vi er glade for at saken nå er 

uten av verden. 

På tampen en aldri så liten solskinnshistorie: Mange 

av dere kjenner vår yngstemann, Tormod på 16. Denne 

høsten er han i gang på maskinførerlinjen på Time vi-

deregående. Som om ikke det er nok, har han nå også 

tatt traktorsertifikat. Det betyr at han er på hjul hver dag. 

Gjett om han storkoser seg! 

Leder

Travle tider,  
nå må bare prisene opp
Av Olav Stangeland

”Hele bedriften er på skole-
benken, akkurat slik det skal 
være!”
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Leder

Krannytt
Av Trond Helge Skretting

 Nordic Crane Group vokser videre. Vi har nå avdelinger 

og selvstendige selskaper i konsernet fordelt over et 

stort geografisk område, og har som mål å kunne tilby 

våre kunder ett og samme selskap uansett lokasjon i 

Norge og Sverige. Bygging av selskaper tar tid; kultur-

bygging, arbeide frem de beste løsninger, fokus på kvali-

tet osv. er bare et lite utvalg stikkord i denne forbindelse.

Etter å ha blitt ”sirkulasjonspumpe“ i Nordic Crane-

systemet benytter jeg ofte anledninger til å videreføre 

systemer og metoder som man har lykkes med og 

praktiserer i Stangeland, samtidig som jeg er ydmyk til 

innspill og løsninger som kan forbedre våre selskaper i 

helhet. Den 30. september gjennomførte Nordic Crane- 

selskapene kick-off i Halden. En nødvendig arena for 

å kjenne pulsen av markedene og fremtiden, men ikke 

minst for å etablere tiltak for å være den beste leve-

randøren i Skandinavia innen mobilkrantjenester. Felles 

forståelse, logistikk og utnyttelse av ressurser er vår 

nøkkel til å gi våre kunder det beste tilbudet. 

Siden forrige TS-nytt har vi kjøpt kranselskapet Trond-

heim Kranservice. Jeg skreiv den gang at dette er spen-

nende markeder og en landsdel vi arbeider for å få et 

markert fotfeste i. Fotfestet er plutselig etablert med 

respekt, og nå skal vi bygge videre et godt servicetilbud 

til eksisterende og nye kunder. Med dette selskapets 

erfaring og allsidige maskinpark er dette et verdifullt til-

skudd i Nordic Crane. Selskapet er ledet av Magnus 

Gulstad, og vi ønsker alle ansatte velkommen og lykke 

til i konsernet. 

Nordic Crane Stangeland har hatt en travel sensommer 

og høst. Med velkjente revisjonsstanser på flere land-

anlegg har selskapets ressurser og dyktighet blitt satt 

på prøve. Det er ikke å legge skjul på at når man på en 

periode hadde over 60 kraner og andre maskinenheter i 

drift på samme tidspunkt, så har utfordringene stått for 

tur for personell som har hatt ansvar for å drifte dette. 

Det står respekt av alle involverte og de fortjener en stor 

takk for at prosjektene har blitt utført med god HMS, 

kvalitet og gjennomføring. Det har blitt arbeidet med 

”Alltid på plass” godt forankret.

Vinteren står snart for tur som den gjør hvert år. Selv om 

denne årstiden normalt er en roligere tid ser vi at mas-

kiner og utstyr skal ha nok å gjøre utover året og neste 

år. Som tjenesteleverandør er vår oppdragsmengde 

avhengig av våre oppdragsgiveres tilgang på jobb og 

behov for løft og transport. Personlig håper jeg på en 

hel del mindre snø enn året før, slik at vi har godt driv på 

det jevne. Det er da vi trives best.

God haust.

”Felles forståelse, logistikk og 
utnyttelse av ressurser er vår 
nøkkel til å gi våre kunder det 
beste tilbudet.”
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Finans

God butikk
Av Egil Bue

Årets statsbudsjett er nå kjent og det medførte ikke den 

store ”sjauen” fra opposisjonen. Litt meningsytring og 

klaging skal vi likevel ha rundt så viktige ting. Alltid noen 

som ikke fikk det de mente var aller viktigst. Til lags åt 

alle kan ingen gjera. Da er i alle fall kassen fort tom.

Media betegnet årets budsjett som grått og det er vel 

ikke annet å vente når det nærmer seg valg? 

Fikk med meg at budsjettet er basert på vekst, arbeid 

til alle, lav rente, etc. Dersom renten forblir lav fremover 

med vekst i økonomien, bør dette være musikk for vår 

bransje. I slike perioder nyter vi stort sett godt av høy 

investeringslyst som gir oss arbeid.

Mye av pengene som bevilges til vårt distrikt er ting 

som allerede er utført. Likedan registrerte jeg at tunnel/

rassikring ved RV13 skulle utbetales i 2014 og 2015, 

men at kommune og fylke måtte forskuttere. Privat kal-

les vel dette å leve på forskudd?

Vi bør vel derimot være litt mer bekymret for gjeldsbe-

lastningen til kommunene?

Heldigvis har det offentlige satt i gang prosjekter for å 

stimulere markedet etter finanskrisen. Summen av det-

te har også komt vår bransje til gode. Vi nærmer oss vel 

blant annet full barnehagedekning, og kan ikke vente 

at det blir like mye jobb rundt barnehager som det har 

vært de siste årene? Likedan kan det vel ikke legges 

like mye asfalt hvert år fremover?

Vi får håpe på fortsatt befolkningsvekst i regionen, så 

blir det jobb uansett, både med byggefelt, skoler, bar-

nehager, veier, næringsbygg og nye handlesentre. Ren-

tenivå på 6 – 8% er derimot spøkelset rundt hjørnet. 

Kjøpekraften som da ville reduseres slår raskt over på 

oss alle.

Mest gledelig er det engasjement som nå vises fra po-

litikerne, fra Kristiansand til Trondheim, når det gjelder 

veibygging. Da tenker jeg ikke først og fremst på at vår 

bransje har nye oppdrag å slåss om, men at det MÅ 

være samfunnsmessig mer fornuftig å investere i skik-

kelig god infrastruktur fra Kristiansand til Trondheim, 

enn at det skal stå over 3.000 milliarder på ”bok”. (Vest-

landet både fortjener og trenger bedre veinett.)

Tenk 4 felts motorveg fra Sørlandet til Stavanger og 

fastlandsforbindelse helt til Trondheim. Vi har jo i mange 

år ment at en må være politiker for ikke å se at dette 

er fornuftig. Er derfor imponert over at også politikerne 

har forstått hva som kan vær god butikk. Det blir som 

kjent mer skatteinntekter dersom bedrifter og ansatte 

tjener godt.

Ellers er alt godt: Vi tjener penger både på drift og in-

vesteringer og må derfor ikke syda.

Nå er det bare noen få kalde måneder, så kommer nye 

feriepenger og vi ser lyst på alt. 

”Tenk 4 felts motorveg fra 
Sørlandet til Stavanger og 
fastlandsforbindelse helt til 
Trondheim.”
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Hei og takk for sist. Sommeren er over, det er høst og 

snart vinter. Vi merker det er blitt mørkere, men ellers går 

det for fullt. Vi mangler både folk og utstyr, men det er et 

luksusproblem som vi har tatt følgene av. Bemanningen 

er økt med ca 60 mann, det er investert i 16 gravemaski-

ner pluss tilhørende utstyr, fra i vår og fram til nå. Vi jakter 

fortsatt på flere gode medarbeidere, spesielt lasebilsjåfø-

rer og grunnarbeidere. 

Vi møter stadig strengere krav til dokumentert opplæring. 

Her er vi godt i gang, men mangler engasjement fra den 

enkelte til å komme med dokumentasjonen og oppbe-

vare den til fremvisning. Det er et medansvar å ha gyldige 

kort for blant annet ADK, Maskinkjørerbevis, varmtarbeid, 

sjåførkort, sikkerhetskurs, nødvendige sertifikat osv. 

Vi leier inn en del utstyr for øyeblikket, blant annet 17 

gravemaskiner og 18 lastebiler. Dette er høye tall, og Kjell 

Arild og Henrik arbeider godt med å holde disse tallene 

så lave som mulig. Jan Magne har bra med arbeid til 

både knusere og fundamenteringsrigger, her er det mye 

spennende på gang. Kjartan med anleggsgartnerne har 

hatt en bra sesong, stor pågang men med en del innleide 

steinleggere har de taklet det bra. 

På verkstedet hos Roy og gjengen er det rolig og passe 

med arbeid, det er kapasitet til å ta litt for andre også. 

Mye skryt for den jobben som ble gjort på verkstedet 

mens vi var på ferie, meget bra. Det må være et tegn 

på en bra maskinpark og gode brukerkunnskaper når vi 

produserer så bra og det fortsatt er så rolig på verkstedet 

- en drømmesituasjon! 

Vi har kjøpt mye nytt måke- og strøutsyr, og vi holder på 

med nye plenklippere til våren 2011. 

Alle fortjener skryt for den produksjonen vi nå har - det 

er virkelig bra. Vi er på rett vei, vi arbeider hele tiden med 

forbedringer, og her er kampanjene som pågår et bra vir-

kemiddel. Kabelskadekampanjen er et godt eksempel på 

at det er mye tid, penger og omdømme å vinne – og vi 

liker jo og være vinnere. 

Vinteren nærmer seg, det må vi bare ta innover oss alle 

sammen og være godt forberedt - finne frem kjettinger, 

tappe kondens på bremser, drenere dieseltanker og fylle 

kondensfjerner. Sjekk batterier. ALLE skal være forberedt 

når første vinterdag kommer, med vinterdekk på bilene 

og ikke i bilen.  

Internproduksjon
Av Tommy Stangeland

”Alle fortjener skryt for den 
produksjonen vi nå har – det er 
virkelig bra.”
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Marked

Fornøyde kunder 
og motiverte medarbeidere
Av Tore Voster

Vi har gjennom hele året 2010 hatt fokus i bedriften for 

å være ledende i forhold til vår visjon. Ved å være le-

dende vil vi på en enkel, klar og tydelig måte gjøre at 

rollen øverst på pallen blir lettere.. Det å vinne jobber i 

konkurranse mot andre entreprenører, deretter å gjen-

nomføre disse i forhold til kvalitet og tid med motiverte 

medarbeidere, bidrar til at våre kunder gir oss positive 

tilbakemeldinger. Hele denne rekken av positive opp-

levelser gjør oss enda mer motiverte til å lykkes flere 

ganger i fremtiden. Samlet gir alle impulser i den retning 

verdier til å kunne glede seg over arbeidsdagen, våre 

kunder, medarbeidere og alle menneskene rundt oss.

Sommeren er forbi og vi kan se tilbake på året som vi 

nærmer oss slutten på, at det har vært en hektisk tid 

hvor det har vært travelt på alle områder og nivåer. Vi 

har vunnet mange prosjekter i sterk konkurranse med 

andre entreprenører. Hver eneste uke kommer nye job-

ber, noe som samlet gir en kontraktsverdi på ca 600 

millioner kroner hittil i år. 

Vi gleder oss over ny jobb for Statens vegvesen ved 

E39 på Helleland til ca 45 millioner kroner. Dette er 

etappe to av jobben som nettopp er fullført.

Markedsavdelingen har fått en ny medarbeider, og vi 

ønsker han velkommen og håper at alle våre kunder og 

forbindelser tar vel i mot Kenneth Fløysvik. 

Mulighetene i vårt distrikt er enormt store, det er høy 

aktivitet både i boligbygging og innenfor samferdsel og 

næringseiendommer. Likevel råder det en viss usikker-

het rundt langsiktig ordretilgang. Vi vet pr. i dag ikke 

noe særlig om hvilke prosjekter som kommer i den nær-

meste tiden. Prosjekter som er av en viss størrelse er 

det antakelig færre av, slik at vi må forvente at det også i 

fremtiden vil være basert på mange jobber og av mindre 

størrelse. Optimisme råder i vårt distrikt og vi i T Stan-

geland Maskin ser lyst på kommende vinter og neste år.

Det er med stolthet vi kan se tilbake på tiden vi har tilba-

kelagt, at flinke folk i alle nivåer hos TS fortsatt gir suk-

sess for bedriften. Motiverte medarbeidere som legger 

ned mye energi, tar utfordringene med et smil og leverer 

det som kundene forventer.

Markedsmuligheter og begrensninger sitter ikke i mar-

kedet, men i hodet. Slik tenker vi for å komme oppover 

og lykkes bedre.

”Markedsmuligheter og 
begrensninger sitter ikke i 
markedet, men i hodet.”

Fra turen til Trodla Tysdal.
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 Vi har hat en aktivitet i sommer og høst som har vært helt 

fantastisk. Alt av utstyr og personell har vært i full aktivi-

tet og litt til. Det er beundringsverdig å se all den entusi-

asme og engasjement for å få gjennomført alle jobber og 

prosjekter. Alle, kranførere, sjåførene og administrasjon 

har tatt ansvar og ytt mer en hva vi kan forvente. Dette er 

fantastisk og blir lagt merke til ute og av kundene våre. 

Tilbakemeldingene vi får er at dere alle yter i god TS-ånd 

og er serviceinnstilte til å løse alle oppgaver.

Vi har vært inne på større prosjekter som Kårstø, Mong-

stad, Kollsnes, Aukra osv. På det meste var vi oppe i 85 

kraner på disse 4 prosjektene, der mye gikk på døgn-

drift. Totalt var vi inne med over 140 mann samtidig. 

Dette er mer eller mindre i tillegg til vår normale drift som 

det også har vært fult kjør på. I forbindelse med anlegg, 

elementmontasjer og servicejobber har alt av kraner og 

biler vært i full drift og litt til. Til tider har vi hatt for lite 

utstyr, men kreativiteten har løst dette på en god måte. 

At alle går på høytrykk over lang tid tærer naturligvis på 

alle. Jeg håper derfor at vi nå kan komme inn i en normal 

driftsperiode slik at vi får tid til å stabilisere driften og at 

alle ansatte får anledning til å pleie familie og hobby.

Vi går mot vinter og aktiviteten vil normalt bli lavere enn 

i sommermånedene. Dette er vi godt kjent med, og har 

derfor sikret oss godt med arbeid utover høst og vinter. 

Dette er arbeid som går helt frem til ferien neste år. Kan 

også nevne at vi har flere elementmontasjer som starter 

nå og går ut vinteren og frem til ferien neste år. Vi har 

også sikret oss noen prosjekter som engasjerer en del 

kraner og biler. I tillegg har vi servicejobber og det faste 

som går i langtidsjobber.

Utviklingen i firmaet vårt har vært formidabel de siste 

årene. Vi besitter en stor kompetanse med markedes 

flinkeste og dyktigste fagfolk. Dette har vi god grunn til 

å være stolte av. Det er hver enkelt av oss som gjør hel-

heten i Stangeland Kran til det den er og det vi er kjent 

for. Slik ønsker vi også at det skal være i fremtiden, også 

gjennom våre samarbeidspartnere. Derfor er dette viktig 

å ta med seg når vi nå endrer logo og navn til Nordic 

Crane Stangeland. 

Ønsker å takke alle som har bidratt med å gjennomføre 

alle prosjekt og jobber i denne travle perioden. Dere for-

tjener en stor honnør for dette.

Drift Kran
Av Roy Otto
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Vi har hatt et fantastisk arbeidsvær hele sommeren, 

med lite regn og grei temperatur. Det har blitt produsert 

mye med eget utstyr. Omsetningen er ikke på høyde 

med fjoråret, men det skyldes nok mye at vi har mindre 

underentreprenører, og ikke de store lokomotivene som 

Dobbeltsporet, Risavika havn og lignende. I tillegg var 

det en tøff start på året med liten produksjon i de første 

månedene med den harde vinteren.

Vi har godt trykk på det meste nå. Maskinene er godt 

utnyttet, og det er mye på transportsiden for tiden. For 

Aker Solutions i Jåttåvågen skal det graves og trans-

porteres bort ca. 100 000 m³. Dette er et arbeid vi har 

for Hent AS i Trondheim. På idrettsanlegget i Randaberg 

skal det transporteres bort 60 – 70 000 m³, og leveres 

15 – 20 000 m³ med steinmasser. Ellers er det transport 

på Skadberg skole, Tou Park, Skulehagen på Kleppe, 

Jåsund i Tananger. Dette var bare noen av prosjekta.

Det har også vært bra tilgang på rivingsoppdrag i vårt 

distrikt. Kan nevne Rosehagen Stokka, Tjemslandbyg-

get på Torjå Bryne, Roalsøy skole, Meto på Bryne, flere 

bygg langs det nye kollektivfeltet i Hillevåg og Holiday 

Motell i Åsedalen. Jan Erik Ånestad og Trond Meland 

har fått god orden på dette, så rivingen går bra.

Vi har de siste ukene fått inn bra med nye arbeider. Kan 

nevne neste etappe på E39 på Helleland. Arbeid med 

bru og veg til ca. 45 millioner, Tastarustå Bydelssenter, 

Lervig brygge, Dregjavika Bersagel osv. Arbeider for ca. 

130 millioner. 

Ordrereserven er nå på ca. 750 millioner. Dette er vi 

godt fornøyde med. Vi har nå arbeid inne til langt ut i 

2011.

Det er hard konkurranse om alle oppdraga vi får, og pri-

sene er billige. Så utfordringen fremover er å tjene pen-

ger på det vi nå har fått. Gjør vi det meste rett hver dag 

skal det gå, men marginene er små. Med så mye gode 

folk i TS, og så mye godt utstyr er jeg fortsatt optimist 

for fremtiden.

Det som også er gledelig er at vi har blitt mye flinkere på 

HMS-K arbeidet. Halvårsrapporten viser mindre skader, 

og heldigvis ingen alvorlige skader hittil i år. Håper alle 

bidrar i dette arbeidet så vi fortsatt blir flinkere. Vi er nå 

inne i den mørke årstiden, og det går mot vinter. Det 

gir andre utfordringer enn sommermånedene. Mer regn, 

mer ustabile masser, mørkt. Osv. Ta hensyn til dette. 

Kvalitetssikringen kommer det stadige tilbakemeldinger 

på. Dette viser at systemet vårt er i bruk, og at vi er opp-

tatt av å utføre arbeidet til rett kvalitet. Bra!

Ønsker dere alle en fin høst og vinter! 

Drift Anlegg

Godt med jobb, 
men små marginer
Av Oddvar Kvia

”Gjør vi det meste rett hver dag 
skal det gå, men marginene er 
små.”



Fag

Fjellarbeid – 4 poeng

Anleggsdrift og byggeplassledelse - 6 poeng

Geomatikk II – 4 poeng

Deltakere

Peder Espedal, Glenn Gramstad, Øyvind Gran-

berg, Sindre Haglund, Jørn Helliesen, Sem Stan-

geland, Glenn Time, Kjetil Dahle, Thomas Schmidt, 

Kristian Nord Varhaug, John Magne Skretting og 

Stian Vestly Byberg-Moi.

 I september startet vi opp med en ny runde med 

Stangelands eget sikkerhetskurs for alle ansatte. I 

runde 1 ble prinsippene for HMS-satsingen vår in-

trodusert. I runde 2 skal de videreføres og utvikles 

ytterligere.

Fundamentet for HMS-arbeidet vårt er:

•	Vi må lære av de feil vi gjør!

•	Vi må vise at vi mener det!

Ett av målene med Runde 2 av Sikkerhetskurset er 

å involvere deltakerne i større grad enn tidligere, og 

det blir vist filmsnutter og bilder fra egne anlegg som 

grunnlag for diskusjon rundt sikkerhet og kvalitet. 

Kursene går hver tirsdag og torsdag på Soma (Sca-

nia) og undervisningen er også denne gang delt 

mellom bruk av interne ressurser og instruktører fra 

Sapio.

Sikkerhetskurs Runde 2

12

Vi er opptatt av å satse langsiktig. Vi er også opptatt av 

å vokse innenfra. Vi tror det er viktig at morgendagens 

nøkkelpersonell og ledere har lang fartstid i firmaet og at 

de er gode ambassadører for bedriftskulturen vår.

Vi har derfor satt i gang en satsing på talentutvikling som 

vi er meget stolte av. I samarbeid med teknisk fagskole 

(SOTS) har vi laget et 2-årig løp som styrker den enkel-

tes faglige kompetanse.

Undervisningen foregår på Soma hver mandag kveld. 

Klasseromsundervisningen vil bli kombinert med selv-

studie og oppgaveløsning i vår- og sommersesongen.

Personal

Talentskolen
Av Joar Løland

Deltakerne på Talentskolen.
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Økonomi

Det er din pensjon
Av Annelise Osaland

Tiden flyr og vi er allerede godt i gang med høsten. Det 

er fortsatt fryktelig travelt og omsetningen til og med 

august måned viser 515 mill. Med tanke på at dette i 

all hovedsak består av egenproduksjon, og at vi mistet 

nesten 3 måneders produksjon grunnet frost og snø i 

vinter, så er dette tallet svært høyt. Resultatene hittil i 

år er fortsatt gode og dette vitner om gode og effektive 

ansatte. 

I juli måned inngikk Stangeland Maskin avtale med 

AMS vedrørende innføring av nytt timeregistreringssys-

tem. Vi er godt i gang med å tilpasse dette systemet til 

våre brukere. I tillegg samarbeider vi om utvikling av en 

egen transportmodul. AMS har tilholdssted på Moi og 

har gode referanser fra blant annet Risa konsernet, Jæ-

rentreprenør, Jærbetong og Ivar. Dette er et spennende 

prosjekt og vi forventer å starte testingen av systemet i 

begynnelsen av november 2010.

Enten vi liker det eller ei så er alderspensjon noe som 

angår oss alle. Fra 1. januar 2011 vil ny pensjonsreform 

tre i kraft, noe som innebærer at vi får et helt nytt pen-

sjonssystem. Det er da viktig å tenke over at valg vi gjør 

i dag, kan få innvirkning på fremtidig utbetalt pensjon i 

større grad enn tidligere. Noen av de store forskjellene 

er eksempelvis hvis en ønsker å ta et friår eller arbeide 

noen år i utlandet. Konsekvensen blir da tapt pensjons-

opptjening med inntil kr 100.000 pr år ved å stå utenfor 

trygdeordningen. 

Tradisjonelt sett har vi kvinner vært hjemmearbeidende 

med små barn, og våre ektefeller har vært i full jobb. 

Ved en slik arbeidsfordeling vil kvinner få en lavere opp-

tjening av pensjonsrettigheter i forhold til ektemann 

som er i full jobb. Med bakgrunn i dette blir det nå slik 

at pensjonsrettigheter blir en del av et eventuelt skils-

misseoppgjør. Om et par skulle velge å skille seg så har 

kvinnen rett på en del av alderspensjonen til mannen. 

Dette må imidlertid avtales ved et skilsmisseoppgjør og 

det vil ikke være mulig å komme med krav om dette på 

et senere tidspunkt. 

Den store forskjellen fra ”gammel” pensjon blir at en 

har mulighet til å ta ut pensjon samtidig som en fortsatt 

er i arbeid. Dette kan gjøres fra en er 62 år hvis en har 

høyere opptjening enn garantipensjonen fra staten. Det 

kan imidlertid være farlig å bli fristet til å ta ut pensjon 

for tidlig ved siden av jobb. Hvis en tar ut pensjon fra 62 

år vil dette medføre en lavere årlig pensjonsutbetaling 

resten av livet. Dette kan kanskje være en god løsning 

hvis en setter pensjonen til side og sparer til en slutter å 

arbeide. Hvis en derimot lever herrens glade dager ba-

sert på full lønn og pensjon kan en risikere å bråvåkne til 

en tøff bakrus den dagen en slutter å arbeide. En har da 

”spist” av pensjonen i 5 år og har kun en minimal pen-

sjon å klare seg på resten av livet. Hva som lønner seg 

vil variere fra person til person og må vurderes individu-

elt. Dette grunnet vurderinger i forhold til skattemessige 

konsekvenser, pris på fremtidig sykehjemsplass, hvor 

lenge en tror en vil leve osv. 

Nå har jeg heldigvis fortsatt noen år på meg til å vurdere 

de forskjellige eventualiteter innen jeg har anledning til 

å begynne å ta ut pensjon. Det er godt tenkelig at det-

te regnestykket for min del vil endre seg flere ganger 

underveis. Noe jeg derimot er helt sikker på, (selvsagt 

litt etter hvor høy arbeidsinntekt en har og hvor god 

pensjonsordning en har på arbeidsplassen) er at den 

største feilen en kan gjøre er å tro at pensjonen man 

får fra staten vil være tilstrekkelig den dagen man blir 

pensjonist. 

Oppfordrer for øvrig alle til å gå inn på Nav sin side 

www.deterdinpensjon.no for å finne ut hvor mye nett-

opp du vil få i pensjon. 

”Enten vi liker det eller ei så er 
alderspensjon noe som angår 
oss alle.”



Etter ferietid startet ettersommeren ut med fullt tempo. 

Store prosjekter har blitt utført denne høsten hvor plan-

legging og kvalitetssikring av oppdragene har stått i fo-

kus. Prosjektene har omfattet mye ressurser, og vi har 

god grunn til å si vel blåst. Retningslinjene som skal 

følges i disse sammenhenger er bestemte og mange, 

mens det er den enkelte arbeider som utgjør resultatet 

av arbeidet som er utført. 

Jeg vil si at vi i det store og hele har hatt et aksepta-

belt hms- og kvalitetsår så langt. Vi har brukt enhver 

anledning til å vektlegge tryggheten om at det er lov å 

stoppe opp om det blir ukomfortabelt. I travle tider kan 

den enkelte kanskje kjenne på at det ikke er så lett å 

stoppe opp når det går på travelt, men kort oppsum-

mert er gevinsten stor ved å ha tatt to minutter ekstra, 

både for oss selv og våre oppdragsgivere. Vår statistikk 

for hms er bra. Men vi har også hatt to fraværsskader i 

perioden januar til august. Det positive er likevel at ska-

dene er mindre alvorlig, har kort fravær og som ikke har 

høyt potensial. 

Sykefraværet har derimot fått en økning fra forsomme-

ren, og det er noen tilfeller av langtidssykefravær som 

trekker statistikken i feil retning. Her er det viktig å holde 

god dialog mellom bedrift og arbeidstaker; hvem har vel 

egentlig ønske om å sitte ufrivillig uvirksom hjemme, og 

på samme tid erkjenne at å gå på jobb vil gjøre vondt 

verre. I TS-systemet har vi gode forsikringsordninger for 

vårt personell, og vi har gode erfaringer med å få perso-

nell raskere ut i arbeid.

Som nevnt mener jeg vi så langt har hatt et aksepta-

belt hms- og kvalitetsår. ”Godt” ønsker jeg egentlig å si, 

men vi skal opp og lengre frem. Alle har et ansvar for å 

strekke seg litt lenger. Det er i de fleste sammenhenger 

kun små aksjoner som skal til for å være et nivå bedre. 

Retningslinjer og interne systemer er etablert og skal 

følges, og tilbakemelding gjennom eksempelvis rapport 

uønsket hendelse vil være det beste bevis for egen sik-

kerhetsforståelse. 

Avslutningsvis vil jeg igjen minne om å holde orden på 

egen arbeidsplass. Utfør og dokumenter daglig kontroll 

og vedlikehold på maskiner, planlegg jobbene tilstrek-

kelig, dokumenter risikovurdering av løfteoperasjonene 

osv. Sjekk at sertifikater, bruksattester/vognkort er til-

gjengelig og gyldige. Meld fra om mangler.

Ha en god vinter.

HMS 
@ Nordic Crane Stangeland
Av Per Johnny Skåland



Den beste idrettsmannen har trent godt.

 En idrettsmann som vil oppnå topp resultat må være 

villig til å stå på over tid. Han vet at bak enhver god 

prestasjon, bak hver god rundetid eller bak hvert langt 

kast ligger det hardt og målrettet arbeid. En skikkelig 

idrettsmann reduserer ikke innsatsen når de gode re-

sultatene begynner å komme. Han vil hele tiden lære av 

resultatene underveis. Han vet at de aller beste resulta-

tene krever planlegging, forarbeid, trening og justering 

i mange år.

Akkurat slik er det med oss også. De resultatene vi skal 

klare å oppnå kommer ikke av seg selv, men gjennom 

målrettet og hardt arbeid. Og vi er ikke bare en idretts-

mann. Vi er et helt lag. Og akkurat som i en lagidrett, 

nytter det ikke å få skikkelig gode resultat hos oss der-

som en eller to av oss ikke vil være med. Hver eneste en 

av oss teller like mye.

Vi ser nå at antall skader og alvorlige tilløp er betydelig 

redusert det siste året. Dette tar vi som et tegn på at vår 

felles innsats for å nå vårt store mål begynner å virke. 

Vi har ingen kollegaer, armer, bein, rygger eller øyne å 

miste. Derfor slapper vi ikke av når vi begynner å se 

gode resultat og gode trender. Som for en idrettsutøver, 

ligger det sterk vilje, målrettet innsats, mye trening og 

hardt arbeid bak resultatene vi har oppnådd. Vi analy-

serer resultatene fortløpende, justerer innholdet i arbei-

det og fortsetter arbeidet for å nå målet.

Vi kommer til å bli best i bransjen på HMS, når vi alle vil 

det. Vi har kommet godt i gang, men vi har fremdeles 

mye å lære. Og vi har fremdeles noen lagspillere som 

ikke er kommet skikkelig med i kampen enda. Det er nå 

vår alles oppgave å tenne disse. Få dem med i lagspil-

let. Det skylder vi hverandre. Det skylder vi oss selv. Vi 

oppnår alltid resultatene vår sammen.

Resultatene våre så langt er god motivasjon for videre 

innsats. Stå på videre!

HMS - K 
@ Stangeland Maskin
Av Olav Silde

”En skikkelig idrettsmann redu-
serer ikke innsatsen når de gode 
resultatene begynner å komme.”

Olav Stangeland hjelper Tron Byrge Tjøstheim med å legge på skytematter.
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Verksmesteren
Av Roy Borlaug

 Her på Soma er det hektisk aktivitet med all belegnings-

steinen som skal utskiftes. Dette medfører en del tilpas-

ninger mht verkstedsdrift og inn- og utkjøring til områ-

det, noe de fleste klarer på en utmerket måte.

Sommerferien er over og vi har hatt betydelig med mas-

kiner innom verkstedet for reparasjon og renovering. All 

honnør til personell på verksted og lakkhall som fikk 

gjennom alt som var planlagt.

Cat aggregatet i pukkverket i Risavika er utskiftet med 

ett nytt. Etter ca 29.000 driftstimer har det gjort sin jobb 

for oss, og blir nå overhalt og renovert for salg.

Verkstedet på Soma har en del reparasjon og bistand 

for Sandnes Betong i forbindelse med pumpebiler, 

pukkverk etc. - så som klargjøring av nye biler, repara-

sjon av knuseverk og pumpebiler.

Av personell har vi 2 nye lærlinger på verkstedet og 1 

lærling i lakkhallen. Disse ser ut til å tilpasse seg og 

vokser med oppgavene de får. Videre skal vi omrokkere 

noe mht formann, nestformann og servicebil - kommer 

tilbake til dette i neste TS-nytt.

I skrivende stund klargjør vi nye hjulmaskiner som skal 

ut og byttes med maskiner som har gjort sin jobb for 

oss, og som blir renovert for videre salg. Har også inn-

om en del av dumperne som får skiftet bremser og tatt 

service og stelt med da de har en del driftstimer.

God Høst

 Fra lakkhallen
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T Stangeland Maskin
Gaute Håland, Hovedtillitsmann

 Nå går det mot den suras-

te tida på året. Med frost 

og snø igjen. Får håpe det 

ikkje blir like gale som i fjor. 

Finanskrisa har me arbei-

darar merka lite til. Det 

er full trøkk i det daglege 

arbeidet. Det er dette me 

likar. - Å ha det travelt. 

Me er også inne i ein periode med nytt sikkerhetskurs 

(Runde 2), og helsekontroll for alle ansatte. 

Neste års firmatur blir til Mallorca. Og er heilt maskinfri. 

Dette til glede for nokon og skuffelse for andre. Oppleg-

get er ikkje heilt klart ennå. Men gled dykk til ein fin tur 

første helga i september 2011.

Ha ein fin og snøfri vinter.

Halsing Gaute. 

Tillitsvalgtes spalte

Stangeland Kran
Arne Kristian Fuglestad

Nå er det TS-nytt igjen, 

tiden bare fyker av sted. 

Det går fort mot mørke og 

kalde tider.

Etter sommerferien har det 

vært en del stanser på for-

skjellige raffineri rundt om 

i landet, det har vært tra-

velt og vi har hatt mye folk 

i arbeid.

Lite folk og lite kraner på Soma tyder på gode tider, og 

la oss håpe det fortsetter inn i vinterhalvåret.

Vil benytte anledningen til å ønske nye ansatte velkom-

ne på laget.

Ja, nå er det klart for tur til Island neste år, det blir noe 

å se frem til. For min del så har jeg begynt å glede meg 

allerede.

Ha en god høst/vinter alle sammen.

Mvh

Arne Kristian 

Tillitsmenn i Stangeland Maskin: 
Maskinførarar: Gaute Håland
Fjellavdeling: Einar Joa 
Transport: Willy Hodne
Grunnarbeid: Arnfinn Skadsem
Verksted: Ola Sundbø Hagalid 
Anleggsgartnere: Sven Tore Jensvold
TS kontor: Per Svendsen
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Vi har denne gang valgt å presentere en ”god am-

bassadør” blant våre mange dyktige lastebilsjåfører 

– nemlig Leif Kåre Berntsen, populært kalt Leffi.

Leffi kjører en ny Scania (fikk den før ferien) med 560 

hk, 3-akslet og med 3-akslet henger. Han har hatt 

mye kjøring av singel & sand for Block Berge Bygg.

Herr Berntsen er et utpreget JA-menneske, som står 

på og gjør en flott jobb. Han passer på bilen som 

det var hans egen. Med blanke felger på både bil og 

henger.

Leffi er ellers en humørspreder og har alltid en god 

kommentar på lur.

Arbeidet tidligere?

Har jobbet for forskjellige bileigere som Protrans, Jær-

trans, Rennesøy Trafikk som har leid meg ut til Tollpost, 

Linjegods, Nor-cargo, DFDS. Har hovedsaklig kjørt 

godstransport, alt fra distribusjon til langtransport.

Hvorfor begynte du i bransjen? 

Var vel moden for å prøve noe nytt. Anleggsbransjen vir-

ket utfordrende og spennende og da var jo TS et godt 

valg.

Når begynte du i TS?

1 februar 2006.

Idrett?

Går mye tur. Springer mye (selv om jeg ikke har noen i 

hælene).

Livrett?

Kylling, ellers er jeg som en bossdunk (spiser alt).

Hva synes du om jobben din i TS? 

Trives veldig godt. Er imponert over den høye arbeids-

moralen og det gode samarbeidet i TS, og det smitter jo 

til å gi det lille ekstra.

Hobbyer? 

Jeg er jo en bilmann, går en del tid på det og har alltid 

noen prosjekter hjemme.

Feriemål?

De siste årene har det blitt forskjellige feriesenter rundt i 

Danmark, og det har vært en suksess.

Andre ting?

Jeg synes det er flott å jobbe en plass der detaljer er like 

viktig som helheten og at alt blir tatt like seriøst.

Forslag til forbedringer av TS-nytt?

Synes det er godt dekkende som det er i dag.

Dagens TS´profil

Leif Kåre Berntsen
Av Leif Emil Egeland

Alder: 36 år - Bosted: Sandved, Sandnes
Familie: Samboer med Hilde Karina og stefar til Eileen, har to sønner fra før på 15 og 19 år.
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 Jærentreprenør AS er et av de store entreprenørfir-

maene med lokal forankring, som vi har hatt gode 

relasjoner til i en årrekke. Firmaet er spesialist på 

totalentrepriser og lever under mottoet EN STØDIG 

SAMARBEIDSPARTNER.

Vi har tidligere presentert forrige daglig leder Tor-

stein Ånestad, men som i mange andre av våre sam-

arbeidende entreprenørfirma er det også her ”en ny 

generasjon”. Vi har tatt turen til Varhaug for å få en 

prat med Hans Kristian. 

Fortell litt om din bakgrunn, oppvekst og utdan-

nelse. 

Jeg har vokst opp på Bryne, men har de siste 18 årene 

bodd på Orstad i Klepp kommune. I oppveksten var jeg 

mye sammen med min morfar, Kristian Søyland, han 

lærte meg å arbeide og ikke minst teknisk innsikt. Han 

var opptatt av at jeg skulle lære de praktiske sidene av 

livet og ikke bare de teoretiske. Han hadde mange pro-

sjekter og utfordringer for meg. Han gav meg også mye 

frihet, så som å låne meg far sin bil da jeg var 16 år og 

la meg kjøre alene på noen grusveier. 

Jeg er utdannet økonom på BI og har også en Master i 

ledelse fra BI. Selv om jeg er økonom tror jeg selv at jeg 

har praktisk innsikt og kan se muligheter og ikke bare 

utfordringer. 

Jeg prøver å være en jovial og jordnær leder som klarer 

å bruke de beste sidene til hver enkelt. 

TS-nytt presenterer: 

Hans Kristian Aasland 
Daglig leder Jærentreprenør AS 
Av Leif Emil Egeland

Bas Bjørn Vaule orienterer om boligprosjektet Brynelunden. Dette er et boligprosjekt med flott standard, rene ”indrefileten” i sentrum av Bryne.
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Kan du fortelle litt om Jærentreprenør og dine 

arbeidsoppgaver? 

Jærentreprenør er en totalentreprenør som de siste 

10 årene har bygget over 1000 leiligheter. Vi har også 

bygget mange næringsbygg samt offentlige bygg. Vårt 

hovedfag, som vi har egne ansatte til å utføre, er be-

tongarbeidet. Vi har en stab på ca 70 ansatte der ca 50 

er betongarbeidere. Vi har i dag også ca 30 personer 

innleid. Vi har et motto om at vi skal være en stødig 

samarbeidspartner og har også lansert ”Superhelten J” 

som vår maskot. 

Mine oppgaver er å lede selskapet på 

en best mulig måte slik at vi klarer å 

nå våre strategiske målsetninger og 

klarer å levere gode bygg til våre 

kunder. 

Hva mener du er din viktigste 

arbeidsoppgave? 

Å være lederen som går foran 

med et godt eksempel og som 

alltid har et smil på lur. 

Min viktigste oppgave er å til-

rettelegge for andre slik at alle 

kan gjøre en best mulig jobb 

for Jærentreprenør. 

Hva liker du best i 

”lederjobben”? 

At det skjer mye og at aktivite-

ten er stor, for da vet jeg at hvis 

vi gjør det riktig vil bedriften gå 

godt. 

Hva er en perfekt dag? 

En perfekt dag er når jeg ser og 

hører at det er aktivitet i selska-

pet og at de ansatte er i humør 

og har stå på-vilje, eller når vi v i 

sammen klarer å skaffe oss en n y 

kontrakt. 

Utfordringer og hva med framtiden? 

Utfordringene er alltid å bli bedre enn vi er i 

dag. Vi må hver dag forbedre oss for å klare 

å være blant de beste. Vi må skape vinn-vinn 

situasjoner for våre kunder, leverandører og oss 

selv. 

Finanskrisen samt en meget hard vinter 

skapte noen utfordringer i vår ved at inn-

tektene ble noe utsatt, men vi er nå kom-

met opp i et volum der vi vil overgå bud-

sjettet for de resterende månedene av 

året. Vi vil derfor nesten nå vårt volum-

mål i år og regner med at vi skal klare å 

slå vårt resultatmål for 2010. 

Vi er offensive og har stor tro på 

fremtiden. Vi tror det er behov for 

flere boliger og tror også flere må 

bygges i blokker for å klare å opp-

fylle myndighetenes krav til utnyt-

telse av tomtene. Vi har bygget mye 

blokker og mener vi har stor kompetanse 

innen for dette området og vil være klar til å 

påta oss nye oppdrag fremover. 

Hvordan ser du på Stangeland Gruppen 

fra din side? 

Jeg ser på Stangeland Gruppen som en 

meget solid og god samarbeidspartner. 

Selskapet leverer kvalitet og er et sel-

skap som man kan stole på og ikke 

minst diskutere konstruktive løsnin-
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ger sammen med. Vi er meget fornøyde med samar-

beidet og ser også i fremtiden frem til et meget godt 

samarbeid med TS’en. 

Andre ting du er opptatt av? 

Er opptatt av at vi i Norge skal ha et godt utdannings-

system som gjør at vi i fremtiden har et konkurransefor-

trinn når det gjelder kompetanse og utdanning. Det er vi 

nødt til å ha for å være konkurransedyktige i fremtidens 

verden. Det er viktig med både teoretiske og praktiske 

læreformer slik at vi får kompetanse i ulike former. 

Hva med fritidssysler og hobbyer? 

– Fotball Oldboys på Kåsen

– Turer til hytta med familien

Hva spiser (og drikker) du helst? 

– Spiser det meste, men en god komlemiddag eller 

pannekaker er ikke å forakte. 

Har du en god historie? 

Lagerarbeider Johansen og hans kone var invitert på 

firmaets julebord for første gang. Det ble lagt merke til 

at herr Johansen titt og ofte var fremme og forsynte seg 

av det store kakebordet.

Etter mange runder syntes også kona at det ikke tok 

seg ut, og visket til mannen:

– Har du forsynt deg enda en gang? Nå må det være 

slutt. Tenk på hva de andre sier om deg.

– Om meg? svarte Johansen, - de siste åtte gangene 

har jeg sagt at det er til deg jeg henter kake.

Takk for praten.

God planlegging 
er viktig for 
samarbeidet og for 
et vellykket prosjekt.

Torggården på Nærbø: Et flott bygg hvor vi har hatt grunnarbeidene.
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Etter en litt rolig vinter og vår, har det fra sommeren 

2010 vært god tilgang på brønner og fundamenterings-

jobber.

Mange energibrønner direkte for private, men også 

gjennom forskjellige rørleggerfirma.

Vi har den siste tiden hatt flere store oppdrag som Skad-

bergbakken, Roalsøy skole, Grødem skole og Campus 

Ullandhaug. Skadbergbakken er nå nesten ferdigstillet. 

Dette er et nytt boligfelt, hvor husene bygges i massiv 

tre i både tak, gulv og vegger. Alle boligene og barne-

hagen har vannbåren varme med varmegjenvinning via 

jordvarme. Her er det boret 20 brønner på 150 meter 

dybde som skal gå til varmesentralen, og derfra blir det 

distribuert vannbåren varme ut til boligene.

Fundamenteringjobb er det i Jåttåvågen på Akso og på 

nytt Simex bygg.

Vi har gått til anskaffelse av 609 mm symmetrix til Mus-

tangen, for boring av 555 mm KL master til jernbanen. 

Dette er det ikke så mange som driver med, så vi har 

fått forespørsler langt utenfor vårt vanlige nedslagfelt. 

Ved Ualand stasjon hvor det bygges nytt vekslingsspor 

har vi fått i oppdrag å bore 23 stk. med dette utstyret.

Pukkverk  
og fundamentering
Av Jan Magne Fotland
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Nytt sikteverk som skulle leveres før sommerferien, er 

nå endelig ankommet.

Fabrikken i Irland har hatt problemer med en leverandør 

av understell til disse maskinene. Dette er et Power-

screen Warrior 2400 utstyrt med 3-dekker sikt og veier 

ca 45 tonn. Kapasiteten er opp mot 800 tonn i timen, 

avhengig av siktedukstørrelse. På anlegg med renske/

tippmasser hvor det er høyt steininnhold kan vi nå gå 

inn og sortere, og dermed ha steinmasser til tilbakefyl-

ling, anleggsveier etc. Overskuddsmasser som da går 

til tipp vil bli betydelig redusert.

Vi har fortsatt godt med arbeid til alle mobilknuserne 

våre, og har i siste periode hatt oppdrag på Baker, 

Shell, Ogna, Sviland, Vaule Sandtak, Helleland, Moseid 

og i Drangsdalen.

Spunting og forankring er også et stadig økende mar-

ked for oss. Ett av oppdragene har vi hatt i Vennesla 

ved Kristiansand. Der skulle det spuntes og forankres 

for å hindre utrasing under bolig i forbindelse med ut-

graving på nabotomt. Et krevende oppdrag som våre 

folk løste på en kreativ måte.

Ellers blir det setting av spunt på Solasplitten for Risa, 

Aker Solution i Jåttåvågen, ny politistasjon i Sandnes 

og opptrekking av spunt på Ytraberget og i Storåna på 

Sandnes.

Storåna, Sandnes.
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Høsten 2009/vinter 2010 fikk T Stangeland Maskin i 

oppdrag fra Stavanger kommune å bygge ut parkene 

”Byhagen” i Kvitsøygata og andre etappe av Sjøpar-

ken, nedenfor Tou Scene mot sjøen. Samtidig skulle 

Kvitsøygata oppgraderes mellom parkene og binde 

dem sammen. Begge parkene kommer som et ledd i 

oppbyggingen av østre bydel – denne er i stor forand-

ring fra industri til bolig og kommunens oppussing/ 

opprustning av bydelens fellesområder kommer som 

en naturlig del av utviklingen. Det er Schønherr Land-

skapsarkitekter som har tegnet parkene, Procon har 

prosjektert.

Prosjektet er kalt Kulturaksen. Parkene og gata som 

bindeledd mellom disse, er tenkt brukt til kreative og 

kulturelle formål, fysisk aktivitet og lek eller rett og slett 

rekreasjon og friområde.

Begge parkene, både den ved sjøen og parken inni by-

landskapet, har en rekke spennende detaljer og former. 

Formene er for oss ”nye” brukt i denne sammenheng. 

Arkitekten har utfordret ved å sette sammen buktende, 

høye murer av betong og kanter av stål med myke 

gressbakker og grupper av trær. Trappen ned i sjøen er 

også en spennende detalj, samt det spennende pum-

pehuset utformet i cortensstål. Og som prikken over 

i-en kommer fingeravtrykkene i plast samt lyssettingen.

Prosjektet har spilt mye på kreative løsninger. Sammen 

med Stavanger kommune, ved prosjektleder Ib Mikkel-

sen, fikk vi til et supert samarbeid for å få parkene og 

området slik det fremstår i dag. Prosjektet ble et godt 

eksempel på hvordan anleggsgartneravdelingen i T 

Stangeland Maskin fungerer sammen med anleggsav-

delingen. Bjørn Solvig og Egil Skjeie har sammen med 

Kjartan Lohne og hans menn, funnet en god rytme for 

samarbeid og løsninger. Kommunen er også veldig for-

nøyd både med resultatet og slik prosjektet skred fram. 

Og gartneravdelingen har fått vist hva vi er gode for og 

samtidig lært mye underveis. Vi har også hatt med oss 

Skanska som har tatt seg av betongkonstruksjonene. 

Kulturaksen
– Byhagen og Sjøparken ved Kvitsøygata
Av Linda Øie
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Tusen takk for godt utført arbeid og for godt samarbeid 

til dem også!

IB Mikkelsen, Byggeleder i Stavanger kommune, BMU, 

Park og vei skrev følgende til oss da vi ba ham om en 

uttalelse til TS-nytt:

”November 2009 ble den første kontrakt på ”Kultur-

aksen” underskrevet mellom T Stangeland Maskin og 

Stavanger kommune, også den andre kontrakten ble 

tildelt og kontrakten blev underskrevet i januar 2010. 

For meg var det noe nytt å skulle jobbe sammen med T 

Stangeland Maskin og Anleggsgartneravdelingen. Jeg 

har jobbet i Stavanger kommune i to og et halvt år som 

byggeleder. Det har vært en fornøyelse for meg å sam-

arbeide med TS-en på dette prosjektet. Kulturaksen har 

budt på mange utfordringer, som både har fått betyd-

ning for fremdrift og økonomi. Vi holdt oss innenfor de 

rammer som ble gitt oss, dette har kun kunnet la seg 

gjøre med dyktige og engasjerte medarbeidere. Selv 

med mange små og store prosjekteringsfeil ble vi fer-

dig til tiden. 2. september ble vi ferdig med prosjektet 

og ordføreren kunne åpne både Byhagen, Kvitsøygate 

og Sjøparken. Et flott referanseprosjekt for oss alle. Et 

prosjekt jeg har vært stolt av å være byggeleder på når 

man ser det flotte resultat som dere har fått til. Jeg tak-

ker hver enkelt ansatt i både TS- en og Skanska for et 

flott resultat og ser frem til å samarbeide med dere på 

flere prosjekter.”

I begynnelsen av september ble parkene offisielt åp-

net. Det ble en fest for hele bydelen og for alle oss som 

hadde vært med på prosjektet. I flott sol og med masse 

mennesker tilstede åpnet ordfører Leif Johan Sevland 

offisielt parken. Han ”klippet gresset” og uttrykte stolt-

het over resultatet og satsingen i bydelen. Gunnar Ro-

aldkvam fortsatte og fortalte historien til bydelen. Han 

fortalte om gamle skikker og navn. I tillegg underholdt 

store og små med gjøgling, trylling og flotte kostymer.

Det var et hyggelig treff for oss som var til stede; Bjørn 

Solvig, Egil Skjeie, Ørjan Ree, Kjartan Lohne, Sven Tore 

Jensvold, Andreas Berndt, Kjell Arve Stangeland og 

undertegnede. Olufsen fra Skanska var også på plass.

Vi takker for et utfordrende oppdrag, er glade for at vi 

lyktes og håper på fortsatt godt samarbeid og nye ut-

fordringer fremover.

 

Fra venstre Kjell Arve Stangeland, Bjørn Solvig, Ib Mikkelsen og Kjartan Lohne.
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3 TS´er mener
Av Leif Emil Egeland

Noen av våre ansatte velger å slutte for å prøve seg i andre firma/bransjer. Mange av disse kommer tilbake og 

banker på ”TS-døra” etter noen år. Vi har plukket 3 stk. som tok en pause hos oss, men som ønsket å komme 

tilbake.

1. Hva var grunnen til at du ville ”prøve lykken” på andre siden av gjerdet?
2. Var gresset likevel ikke grønnere der?
3. Hvordan var det å komme tilbake i TS-systemet?

Rune Åsnes
1. Jeg hadde lyst til å prøve noe nytt etter å ha jobbet 
mange år med oppmåling. Etter 8 år i TS begynte jeg 
derfor i Teknaconsult AS, og senere i Dimensjon Råd-
givning. 
2. Gresset var grønnere til å begynne med. Familiemes-
sig var det også greit med fleksitid, da den minste un-
gen var i barnehagealder. Etter hvert ble savnet av TS 
for stort, og jeg har ellers registrert at gresset er blitt 
en god del grønnere også i TS-systemet siden jeg slut-
tet. Firmaet er blitt enda mer profesjonelt, og oppmå-
lingsavdelingen, hvor jeg har gått tilbake til, er blitt mye 
større og mer veldreven.
3. Det var kjempekjekt å komme tilbake til TS. Det var 
nesten som ”å komma heim”.
Miljøet i TS er minst like godt som da jeg sluttet, og det 
nye TS-bygget med alle fasiliteter er jo helt fantastisk! 
Jeg gleder meg til mange nye år i TS. 

Willy Erga
1. Eg var uenig med ledelsen og hadde lyst å prøve 
noko anna.

2. Jo, graset var grønt nok det. Men eg treivst ikkje med 
sjølve jobben, og det var litt lite å gjera.

3. Etter eit oppklaringsmøte vart me enige. Trur me lær-
de litt av det begge parter. Og det er godt å vera tilbake.

Gunnar Vigdel
1. Da jeg fikk anledning til å jobbe på Kranskolen med 
undervisning, tok jeg sjansen og hoppet på. Det så jeg 
på som en fin anledning til å utvikle meg i faget. 
2. Jeg var i ”utlendighet” i 4 år. Det var 4 år med mye å 
lære og jeg trivdes godt. Graset var like grønt på andre 
siden, med det var ikke samme type gras. Med det me-
ner jeg at det var en helt annen type jobb enn det jeg 
hadde i Kran der jeg var kranfører.
3. Da Trond Helge ringte og spurte om jeg var klar til å 
komme tilbake igjen, var jeg klar for nye utfordringer. 
Greit å komme tilbake til TS-systemet der en kjenner 
mye folk og rutiner.
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En ting er å kjøre kampanjer. En annen ting er å oppnå 

noe med dem. Derfor er det nyttig en gang i mellom å 

stikke fingen i jorden og finne ut hvor en står.

For HMS-kampanjene er status som følger:

Ikke skuff en kollega

Frem til august 2008:

12 fallende skuffer på litt over ett år

Etter august 2008:

2 fallende skuffer på ett år

Kommentar til resultat:

Stort engasjement og endring av praksis.

Alle trenger en stødig kollega! 

2009: 8 fallskader, fravær: 1 – 51 dager.

2010: Kampanje 01.01 – 30.04: 0 fallskader 

Slutt på kabelkutt

2009: 50 kabelavgraving 

Avgravingskostnader: 2 millioner kroner

Kampanjen pågår nå

Mange gode innspill i løpet av kampanjen

om hvordan vi skal bli bedre

De beste innspillene er tatt inn

i prosedyren for håndtering av kabler

God tilbakemelding fra Lyse

Den aller største kampanjen vi har kjørt de siste to årene har 

likevel vært vår store HMS-K satsing. Dette arbeidet har i all 

hovedsak vært rettet mot å gi oss kunnskap, motivasjon og 

verktøy til å skape en sikker arbeidsplass sammen. I skrivende 

stund ligger vi nesten an til en halvering av antall personskader 

sammenlignet med forrige år, samtidig som antall alvorlige hen-

delser og tilløp er redusert betydelig.

En viktig del i satsingen er at vi hvert halvår gjør grundige ana-

lyserer av status, vurderer videre veivalg og peker ut retning for 

det videre arbeidet. Her legges og justeres de årlige planene. Hver 

uke og ved månedsslutt gjøres vurderinger for å sikre at vi har 

”fingeren på pulsen” slik at vi kan gjøre gode daglige valg. Alt dette 

gjør oss i stand til å arbeide effektivt i forhold til det overordnede 

HMS-målet vi har satt oss.

Vi mener selv at vi er gode på kampanjer og at kampanjene virker.

Kampanjene våre – virker de?
Av Olav Silde, HMS-K sjef
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 Det var et veldig stort oppbud med bransjefolk, politi-

kere, naboer og andre ”skuelystne” da det første spa-

destikket ble tatt mandag 9. august. Deltakerne fikk 

servert rabarbrasuppe, fyrstekake og kaffi før daglig 

leder i Bo 1 Arnvid Norstrand ønsket velkommen. Han 

orienterte om prosjektet som nå etter flere tiårs planleg-

ging endelig kunne starte opp.

Sivilarkitekt Lars Nielsen fra Rambøll AS har vært sjefs-

arkitekt både for Jåsund og for Myklebust-utbygging-

en. Han fortalte om grepene som låg til grunn for re-

guleringsplanen. Her skal bygges alle typer boliger fra 

familieboliger til ungdomsboliger. Ungdomsboligene 

nærmest Tanangerveien kommer først. Men alt fra lei-

ligheter, rekkehus og eneboliger i varierende størrelser 

og prisklasser vil det bli.

Ordfører Håkon Rege hadde så ordet og fortalte om 

hvor viktig denne utbyggingen er og hva den betyr for 

Sola kommune. Han la vekt på kvaliteten som ligger 

i planene, med friområder, turstier etc. Den sjønære 

beliggenheten med mye sol gjenspeiler seg nærmere 

i navnene på delfeltene - for eksempel Fjordhagen og 

Sjøleik.

Ordføreren tok da som så mange ganger før, det of-

fisielle spadestikket med vår gamle brøyt X2B. Dette 

første byggetrinnet omfatter ca 145 boliger. Området er 

utviklet av Jåsund AS og Jåsund Utviklingsselskap AS 

i samarbeid med Rambøll, Norconsult, Sola kommune, 

Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen.

De første boligene vil bli innflyttet om et års tid. Vi er nå 

godt i gang med infrastrukturen i feltet som etter utbyg-

gingen vil romme 785 nye boliger. Vi ønsker alle impli-

serte lykke til med prosjektet.

Våre anlegg i tekst og bilder

Jåsundutbyggingen
Av Leif Emil Egeland
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 Ordfører Håkon Rege har foretatt mange spadestikk 

den siste tiden. Vanligvis er det en gammel brøyt som 

blir brukt til det formålet. Her på Skadberg skole var 

vi allerede i gang med grunnarbeidene. Derfor valgte 

anleggslederen å bruke den store gravemaskinen Volvo 

460 C på 55 tonn. 

Maskinen imponerte nok Håkon, med skuffebredd på 

2 ½ m - sikkert den største spaden Håkon har brukt til 

formålet. Til tross for et fælt regnskyll og sorpa klarte 

Håkon å komme seg tørrskodd inn i maskinen. Som 

avtroppende ordfører i Sola satte han stor pris på å få 

dette prosjektet i gang i sin ”regjeringstid”.

Gjester/tilskuere til seansen var kommunalsjef for opp-

vekst, prosjektleder, arkitekt og andre aktører i byg-

geprosjektet. Skadberg skole, som vil bli nedlagt etter 

at den nye er ferdig, var også representert med rektor, 

inspektør, verneombud samt elevrådet. Elevrådet satte 

stor pris på å få delta på spadestikket som er starten 

på deres fremtidige skole. Elevene satte også stor pris 

på boller og brus, og vi voksne på kaffi, boller og drøs. 

Skolen skal stå ferdig om to år. 

Spadestikk for Skadberg skole
Av Leif Emil Egeland
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Nytt fra 
Stikningsavdelingen
Av Svenn Rune Systad

 Stikningsavdelingen er i stadig vekst. Siden sist har vi 

styrket bemanningen med to nye medarbeidere, Rune 

Åsnes og Ove Murberg, og vi teller nå totalt 13 mann. 

Rune har tidligere 8 års fartstid i stikningsavdelingen i 

TS. Nå er han tilbake etter knapt 5 år med planlegging 

i Teknaconsult AS og Dimensjon Rådgivning AS. Rune 

skal styrke vår kompetanse og kapasitet på dokumen-

tasjon og masseberegning. Han vil også bli å se i felten, 

som på Campus 2-utbyggingen av studentboliger på 

Ullandhaug.

 

Ove som har bakgrunn som forskalingssnekker har ny-

lig avsluttet sin utdannelse på Stavanger offshore tek-

niske fagskole. Han har glidd veldig fint inn i miljøet, og 

har allerede mange prosjekter, med ansvaret for blant 

annet Skadberg skole. 

Effektiv utnyttelse av de investeringer som er gjort på 

maskinstyring er en prioritert oppgave for oss. Etter å 

ha gjennomført en mindre spørreundersøkelse hos våre 

maskinførere har vi blant annet funnet forbedringspo-

tensialer i opplæringsfasen, som vil bli ivaretatt fram-

over.

Det er også andre utfordringer som:

Tilgang på stikningsdata og tegninger tidlig nok. Når 

maskinen står klar, skal også datamodellen for utgra-

vingen være på plass. 

Rask tilgang på service. Utstyret skal fungere hele ti-

den. Når noe er defekt, er rask tilgang på service- per-

sonell viktig. 

Korreksjonsdata må være operativt hele arbeidsdagen. 

Noe som ikke tillater trøbbel med mobiltelefon eller ser-

verproblemer i Smart Nett.

På høvelen har vi oppgradert maskinstyringen med å 

kjøpe ny totalstasjon, en Timble SPS930. Denne har et 

aktivt prisme som fungerer meget bra, selv under van-

skelige forhold i regn og ved trafikkforstyrrelser. 

 

Maskinstyring av høvel med totalstasjon på flyplassen. 

Arild Wiik har gjennomført nok en vellykket kjerneboring. 
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Det siste nye hos ”Trykkprøvingsgutta” er at vi nå også 

utfører kjerneboringer. Utstyret er oppgradert og samlet 

i en egen henger. Dette fungerer utmerket, og tilbake-

meldingene er svært positive. 

Avdelingens sommertur til Brimse ble gjennomført 

i kjent stil. Tradisjonen med å trekke teiner, og koke 

krabbe ble ivaretatt. Med felles innsats ble det i tillegg 

servert både grillmat, og nyplukka jordbær. 

Den interne konkurransen bestod denne gangen av 

skyting, krokket, golf og balltriksing med svømmeføtter. 

Ha en fin høst! 

Jarle Øvrevik gir som vanlig alt.

Rune Reiersen, Bjørn Madland Steine og Tor Bjørn Helland tilfredse vin-
nere av den noe spesielle konkurransen.

 Det er kjekt og inspirerende å se tilbakemeldingene som 

kommer fra formenn, driftsledere og anleggsledere når 

det gjelder vårt nye kvalitetssikringssystem. Det viser at 

folk bryr seg og at de bruker det nye systemet.

Da vi lagde systemet var vi en arbeidsgruppe bestå-

ende av fire driftsledere, anleggssjefen og to fra HMS-

K som ledet arbeidet. I tillegg hadde vi svært mange 

som lagde enkeltstående prosedyrer og skjema. En del 

av prosedyrene ble også laget på bakgrunn av grun-

dige sikker jobb analyser (SJA). På denne måten ble 

vi mange som ”eide” systemet da det ble tatt i bruk 

september 2009.

Nå har vi brukt systemet i ett år, og vi bruker systemet 

aktivt:

I løpet av året som har gått har vi justert prosedyrer, 

laget nye prosedyrer og slått sammen prosedyrer. Til 

sammen er det gjort endringer med 30 prosedyrer.

Alle endringene er gjort etter innspill fra formenn, drifts-

ledere og anleggsledere, etter at disse har testet sys-

temet i bruk og sett forbedringspunkter, behov og mu-

ligheter.

Siste utgave av prosedyrer og skjema ligger til enhver 

tid tilgjengelig elektronisk.

Et levende kvalitetssikringssystem er viktig grunnlag 

for gode og forutsigbare resultat i vår hverdag. Det er 

derfor gledelig å se at vi blir stadig bedre til å bruke 

systemet som en naturlig og viktig del av vårt arbeid.

Levende kvalitet
Av Olav Silde, HMS-K sjef



32

Hei !

Mitt navn er Kenneth Fløysvik, jeg er 29 år og oppvokst 
på Hommersåk, men bor nå på Sandved.

Jeg kommer fra en familie med tradisjoner i betong-
bransjen. Som tredje generasjon Fløysvik i Østraadt 
rør startet jeg som andresjåfør i min fars truck i 5-6 års 
alderen, etterfulgt av sommerjobber i mine tidlige ung-
domsår.

Jeg forsatte med 2 år på Mekaniske fag på Godalen 
vgs. og en tur innom flisebransjen før jeg ønsket meg 
tilbake til betongindustrien. Der hadde jeg ca 3 år i av-
delingen for spesilastøp før jeg ytret ønske om større 
utfordringer og fikk prøve meg i administrasjonen som 
kalkulatør. 

Østraadt rør er en liten bedrift, noe som gjør det svært 
lærerikt da jeg fikk ta del i de fleste arbeidsoppgavene 
- alt fra kaffikoking til budsjettarbeid og kontraktsfor-

handlinger. Den siste tiden i Østraadt satt jeg i ekspe-
disjonen og servet kundene i felten. I denne stillingen 
var jobben leveringer til blant annet noen av Stangeland 
sine anlegg. 

Entreprenørbransjen interesserte meg og det var her 
jeg ønsket å fortsette min karriere. Daglig kontakt med 
Stangelands ansatte ga meg et veldig positivt inntrykk, 
så jeg sendte en søknad og ble ansatt i markedsavde-
lingen som kalkulatør.

Fritiden går med til trening, fiske, hund og ikke minst 
min store lidenskap for fotball, i tillegg til jobbing for 
supporterklubben til Arsenal.

I skrivende stund har jeg bare hatt en arbeidsdag, som 
bare ga positive inntrykk og jeg gleder meg til tiden vi-
dere.

Ha en solfylt høst og vinter!

Nyansatte 
presenterer seg selv
Kenneth Fløysvik

Nærmere 18 års tjenestetid i TS`en er over. 

Det har vært mange harde tak, men det har vært like 
mange gilde stunder. Kjedelig har det ikke vært, selv 
ikke når pliktig og fritt arbeid skulle splittes.

Det å løse totalprosjekt har vært det mest interessante, 
det å komme i mål med ofte dårlig grunnlag har vært 
spennende.

Utviklingen i TS konsernet har vært formidabel i disse 
åra, fra dagens månedlige årsomsetning i 1992 til mil-
liard- årsomsetningen i dag. Det er med en viss stolthet 
å kunne si å ha vært en del av denne utviklingen.

Men det aller beste er alle de gode kollegene både i 
TS og hos alle samarbeidspartnere hos kunder og le-
verandører. Spesielt må jeg takke Leif E. Selv om det til 
tider var turbulent, har samarbeidet fungert meget bra 
og jeg har mye og takke han for, og håper det har vært 
gjensidig.

Hverdagen ble også mye lettere (gildere) når vi i kalku-
lasjonsavdelingen fikk egne sekretærer og en stor takk 
til Linda og Anne-Marie. En stor takk også til Oddvar for 
gode faglige og konstruktive samtaler og langt og godt 
samarbeid. 

Til slutt ønsker jeg Sjur og Eivind sammen med den 
nye kalkulatøren lykke til med det videre arbeidet med 
å skaffe TS-en nye og gode jobber. Helt personlig har 
jeg utnevnt Eivind som den nye “kalkulatoren”. Ta godt 
vare på han.

Jeg takker for meg og ønsker hele TS konsernet en ly-
sende fremtid, selv skal jeg ofre meg for familien, san-
gen, reiser og oppdrag i Sameiet Hanapiren.

Med hilsen Tor Furland “kalkulator”

PS. Kommer nok til å stikke innom for drøs og en 
kopp kaffe.

Kalkulatoren er blitt pensjonist (71)
Av Tor Furland
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 Det er godt over hundre år siden de første verneinspek-

sjonene ble gått i industrien. Det var ikke bedriftene selv 

som stod for kontrollen den gang, men statlige inspek-

tører ble en realitet takket være krav fra de ansatte som 

slet med risikofylte forhold.

Anleggsbransjen kom på banen noe senere; ”arbeider-

vernloven” som ble vedtatt allerede i 1892, ble gjort 

gjeldende for vår bransje ved en endring i 1936. Dette 

er 74 år siden! Mange og alvorlige ulykker var realite-

ten i industri, bergverk og anleggsdrift. Helseplager og 

yrkessykdommer var dessverre ikke sjeldne. De som 

arbeidet i industrien var ofte rammet av alvorlig kjemisk 

påvirkning, anleggsslusken og bygningsarbeideren slet 

ut kroppen.

Verneombudet kom på plass i Arbeidsmiljøloven fra 

1977, og dette var en formalisering av kravet om ar-

beidstakerdeltakelse i HMS-arbeidet. Krav om verne-

ombud representerte også en introduksjon av en ny 

epoke hvor ”intern” kontroll av arbeidsmiljøet har be-

festet seg. Med internkontrollforskriften av 1992 ble 

standarden satt. Dette skjedde for øvrig samtidig med 

innføring av de nye kravene om internkontroll av selve 

produksjonen; ISO-standardene. Ting henger som kjent 

ofte sammen.

En god vernerunde skal inneholde mer enn kontroll av 

brannslukningsapparater og førstehjelpsskrin. Arbeids-

leder skal delta sammen med representant fra arbeids-

takerne, helst verneombudet. Maskiner og operasjoner 

skal besøkes. Har vi de rette maskinene og utstyret til 

å gjøre en effektiv og sikker jobb? Er jobben godt plan-

lagt? Bør den gjøres annerledes for å oppnå god sikker-

het og effektivitet? Mangler det sikringsutstyr eller per-

sonlig verneutstyr? Medfører jobben unødvendig mye 

slit/belastning - og er det dermed nødvendig å legge til 

rette på en bedre måte?

Anleggsplassen med brakka som base er vår perma-

nente arbeidsplass gjennom mange år. Her skal vi trives 

og ta vare på helsa vår. På befaringen skal man stoppe 

opp og snakke med dem som ”eier” denne arbeids-

plassen! Hvis vi finner et avvik, skal dette aller helst 

rettes opp der og da. Ta fram telefonen og bestill det 

som eventuelt mangler! Avvik som blir hengende i en 

protokoll, medfører mye ekstra arbeid og kan utgjøre en 

risiko før den blir lukket.

Bildet under er fra en vernerunde med Statens veg-

vesen i Hillevåg. Vi bygger kollektivfelt til FV44, Hille-

vågsveien. Bas Jørn Helliesen til venstre i samtale med 

assisterende byggeleder Mari Kristina Holthe-Seim og 

byggeleder Pål Thornes. Vi ser driftsleder Asle Gran-

berg i forgrunnen, han har tatt telefonen fatt for å rette 

opp et avvik som er funnet.

Vernerunden 

– Åpenhet, vilje, kunn-
skap og handlekraft!
Av Gunnar Skogesal, HMS-K koordinater
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– Intervju? Med meg? Finnes det ikke noen andre 

du kan snakke med. Han kunne kanskje mistenkes 

for falsk beskjedenhet. Men Egil Bue mener det han 

sier. Finansdirektøren er ikke opptatt av rampelyset, 

og er mer enn kledelig blyg der han likevel benker 

seg rundt bordet for å fortelle historien sin. For den-

ne gang er det ingen bønn for 55-åringen. Han skal 

til pers. Blokken er klar, blyanten er spisset. 

Det er nemlig umulig å komme utenom ham. Egil er en 

krumtapp i TS-konsernet. Det er han som styrer finans-

ene – eller pengesekken, om du vil. Det gjør han med 

stødig hånd. Mange års solid drift har skapt store ver-

dier som skal forvaltes på en best mulig måte. 

Selv om man kanskje skulle tro at Egil Bue er født og 

oppvokst hos TS, har han hatt et liv før dette også. Han 

var først 15 år i SR-Bank, og startet opp hos det som 

den gang het Håland Sparebank i Solakrossen. For 21 

år siden gikk imidlertid veien over i entreprenørbran-

sjen. Med økonomisk utdannelse var han som skapt 

for jobben som økonomisjef, den gang med ansvar for 

både Maskin og Kran.

I dag er den korrekte tittelen finansdirektør. Det gir også 

en pekepinn om hvor ansvaret ligger. 

– Jeg følger opp selskapenes interesser, og jobber både 

med investeringer og kapitalforvaltning. Det handler om 

å få mest mulig ut av hver krone, enten den er investert 

i aksjer, eiendom eller annet. 

Og penger har det blitt. Med utgangspunkt i mange års 

verdiskaping, har Egil Bue sakte, men sikkert bidratt til 

å bygge opp et nytt forretningsområde - kapitalforvalt-

ning. Selv om utviklingen har gått gradvis, representerer 

det i dag en betydelig del av virksomheten. 

Som finansdirektør liker Egil å snakke om penger. Alt 

annet hadde vært rart. Samtidig er han opptatt av å få 

fram at selv om TS i dag er en stor aktør finansielt, er 

det driften som gjelder. Derfra er ikke veien lang til his-

torien om viktigheten av at skomakeren blir ved sin lest. 

– Sett over noen tiår – hva er det TS har gjort som er så 

positivt og så rett? 

– Vi har lagt bak oss organisk vekst over lang tid. Og vi 

har aldri hatt mye gjeld. Det ser vi i dag verdien og vik-

tigheten av. Har du lagt opp virksomheten slik, tåler du 

en vinternatt eller to ute. Dessuten har TS klart det som 

mange andre ikke klarer, nemlig å bli en generasjons-

bedrift med suksess. Familien Stangeland, eierne våre, 

kunne satt seg godt tilbake i stolen og slått fast at nå 

har vi nok, nå har det ingen hensikt å yte mer. Det har de 

aldri sagt. Tvert imot. TS anno 2010 er mer oppegående 

og forberedt på framtiden enn noen gang. Vi har aldri 

hatt et så sterkt fokus på drift som i dag. 

Finansdirektøren må et øyeblikk ut av rommet der inter-

vjuet foregår. Han stikker hodet inn på eget kontor og 

kaster et blikk på den 40 tommer store skjermen som 

gir de siste oppdateringene fra børs og aksjemarked. 

Det gjelder å ha oversikten fra morgen til kveld. Velge 

de rette tidspunkt for kjøp og salg når det er viktig. 

– Ved siden av aksjemarkedet, har vi et forholdsvis stort 

engasjement i eiendom. Men der har vi hovedsakelig 

gått sammen med andre som er profesjonelle innen 

nettopp denne bransjen. Vi er mer bekvemme med å ha 

10-30 prosent eierandel i mange selskaper, enn å legge 

alle eggene i én kurv. Kall det gjerne risikospredning. 

– Hva er det som er så spennende ved å jobbe med 

tall?

– Blant annet at tallene forteller en ærlig historie om 

hvordan du gjør det. Tjener vi penger, eller gjør vi det 

ikke? Pluss og minus representerer på mange måter de 

usminkede fakta og et viktig grunnlag for de som skal 

ta beslutninger, sier finansdirektøren som representerer 

TS i 20 styrer. 

Jobben er ikke alt for Egil Bue, selv om den tar en stor 

del av døgnet hans. Det er alltid noe som skal gjøres, 
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TS-nytt presenterer: Egil Bue

Mannen bak tallene
Av Morten Helliesen

”TS anno 2010 er mer  
oppegående og forberedt på 
framtiden enn noen gang.”
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tall og fakta som skal på bordet. Går det først på tall, 

tar han gjerne med seg jobben hjem også. Slik er det 

nesten alltid. Men ikke når han spiller golf. Eller når han 

setter kursen mot hytta på Bjoa i Sunnhordland. Da ko-

bles alt ut. 

Golf begynte han med mer eller mindre tilfeldig. I 1999 

vant han en uhøytidelig golfkonkurranse. Premien var 

et Grønt kort-kurs. Dermed var det gjort. Det gikk med 

ham som det går med mange andre, han ble bitt av 

basillen. 

– Det er noe med golf som tenner meg. Det er et spill 

som aldri står stille, hvor det er utfordringer hele tiden. 

Hvert slag er like viktig. Du har oppturer, og du har ned-

turer. Kontrastene er store. Og, viktigst av alt: Du kon-

kurrerer med deg selv. Og rammen rundt det hele, er 

frisk luft, adspredelse og et lavere stressnivå, i hvert fall 

i forhold til utfordringene på jobben. 

Sett utenfra er han mild, vennlig og stort sett alltid blid. 

Men la deg ikke lure. Egil kan bli stresset. 

– Men aldri av det jeg får gjort. Stresset kommer først 

og fremst når sakene tårner seg opp på pulten min. Det 

kan være saker og ting som skal rapporteres. Frister. 

Datoer. Vet jeg at folk venter på noe, går pulsen i været. 

En gang TS, alltid TS. Egil Bue har fortsatt mange gode 

arbeidsår foran seg i selskapet. Han håper det er bruk 

for ham til han en gang pensjonerer seg, slik han selv 

uttrykker det. 

”Vet jeg at folk venter på noe, 
går pulsen i været.”
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– Men jeg tror ikke jeg er uunnværlig. Absolutt ikke. In-

gen mennesker er det. 

– Folk som kjenner deg sier at du er forsiktig med pen-

gene, både dine egne og andres? 

– Ja, det er jeg nok. Hadde nok ikke vært i den jobben 

jeg er, dersom jeg hadde sløst. Det gjelder å ta vare på 

verdiene. Det er like viktig på hjemmebane som i job-

ben, mener jeg. 

– Hva er det beste med å jobbe hos TS?

– Først og fremst at eierne er utrolig flinke til å få alle til 

å trekke i samme retning. Det er godt gjort, for i perioder 

har arbeidsdagen vært fra sju om morgenen til ni om 

kvelden. Takket være en tålmodig ektefelle har jeg slup-

pet billig unna husarbeid… Men lange dager og mange 

utfordringer til tross. Kicket ved å få nye jobber, ved å 

ha suksess, veier opp for alt. Dessuten blir folk vist tillit. 

Frihet under ansvar får mennesker til å blomstre. 

Sier finansdirektøren. Som kan glede seg over at TS, i 

motsetning til mange andre i bransjen, også gjør ting 

med tjente, ikke lånte, penger. 

– Derfor sitter vi selv i førersetet. Vi har handlefrihet, og 

kan stort sett gjøre det vi vil uten å spørre banken først. 

– TS er en finansdirektørs drøm, altså? 

– Nettopp. Man kan ikke få det bedre, sier Egil Bue. 
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Hytta på Bjoa i Sunnhordland 
tar mye av Egils fritid.

 Hver dag gjør vi sikker jobb analyser, oftest uten å være klar over det 

selv, men det er sånn vi er konstruert. Forskjellen på de valgene vi tar 

hver dag, og en sikker jobb analyse er:

Vurderingene og løsningene vi gjør, blir skriftlig dokumentert.

Alle på arbeidslaget er delaktige i utarbeidelsen av denne.

Alle sine synspunkter blir hørt og vurdert.

Vi kommer til enighet om hvordan jobben skal gjøres før vi har begynt 

på den. 

Det er ingen tvil om hvem som er ansvarlig for hvert av tiltakene.

Faren for å gjøre ”feil” og misforståelser reduseres.

I neste jobb kan vi bruke det vi vurderte sist, for å gjøre forbedringer 

på det vi ikke mener var optimalt forrige gang.

Det er viktig at SJA ikke blir en sak man skyver foran seg, men at den 

blir gjort med en gang man rigger opp eller klargjør for en aktuell jobb. 

Få den signert og hengt opp i brakka, og gjør jobben slik det på forhånd er blitt enighet om. 

Det å utføre en SJA i fellesskap med de andre i arbeidslaget øker sjansen for at jobben blir utført effektivt og rett 

første gang. Trengs det hjelp så stiller HMS-K avdelingen opp!   

SJA – sikker jobb analyse
Av Henrik Vidnes, HMS-K koordinator
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Sommerferien 2010 er historie og kun minnene står 

igjen - vi får bruke minnene til motivasjon utover høsten 

og vinteren.

Det er en utrolig stor aktivitet i firmaet for tiden. Med 

mange gode medarbeidere som står på både seint og 

tidlig så kommer vi i mål hver uke.

I skrivende stund har vi 105 egne gravemaskiner med 

fast kjører i drift, samt 17 leiemaskiner fra 8 til 30 tonn. 

Etter sommerferien har jeg fått 6 Islandske maskinkjø-

rere, og det fungerer bra - flinke kjørere! Litt språkpro-

blemer blir det jo, men alle er ivrige etter å lære norsk 

og går på norskkurs 2 dager i uka på Soma - dette blir 

knallbra!

7 Maskinkjørerlærlinger har startet sin arbeidskarriere 

hos TS etter ferien, disse er fordelt på 5,5 - 8 og 14 ton-

nere, 2 har fått hjulmaskin. Vi har ALLE et felles ansvar 

for lærlingene, ta godt imot dem når de kommer til DEG 

og skal gjøre en jobb!

Henrik, som har den daglige koordineringen av alle tipp-

bilene, har det også hektisk om dagen: 25 egne biler 

+ 18 leiebiler, dvs. 43 totalt. Når alle disse skal settes i 

gang om morgenen er det greit å være godt forberedt, 

ellers blir det kaos – men dette har Henrik stålkontroll på.

Frank, som har den daglige koordineringen av alle 

krokliftene, har det like hektisk: 9 biler (kroklifter), 5 con-

tainerhengere, 2 asfalthengere og 70 enheter med di-

verse containere, flak, Baljer og tromler. Mange rivejob-

ber og mye kjøring for IVAR med pellets/kompost etc. 

gjør at Frank må bruke hele sitt register for å komme i 

mål hver dag -godt jobba!

Vi skal til med et nytt timeregistreringssystem, kalt Time 

Catcher, utviklet av AMS it Utvikling. Transportmodu-

len, den som skal være i lastebilene, nærmer seg klar 

for testing. De heldige utvalgte for testing er Jørgen 

Norheim, Øyvind Andersen, Øyvind Rege og Leif Kåre 

Berntsen.

Disse skal være med på prøving og feiling og komme 

med innspill slik at systemet blir så optimalt som mulig 

til vårt bruk. Det blir montert en laptopp med tøtsskjerm 

i hver bil. Lasset blir registrert ved lasting med varenum-

mer og anleggsnummer. Når lasset blir tømt registrerer 

du anleggsnummer på leveringssted og systemet teller 

timer. DETTE BLIR KJEKT! Endelig kvitt timelistene…

Lykke til!

Drift maskiner 
og lastebiler 
Av Kjell Arild Egeland
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 Her i Haugesund har vi hatt det travelt etter ferien. Vi er 

nå ferdig med stansen som vi har hatt på Statoil Kårstø. 

Vi hadde 40 mobilkraner inne, fra 30 tonner til 220 ton-

ner, 13 kranbiler, 2 semier og noen trucker. Vi hadde 

120 kranførere/flaggmenn og sjåfører i arbeid, fordelt 

på dag og natt i 10 dager. 

HMS-en ble tatt hånd om av Cecilie Sandvik og Torleif 

Oftedal, de tok i mot kraner, biler og folk etter hvert som 

de kom til Kårstø, med god hjelp av Hermod Hansen, 

Morten Foss, Jan Berntsen, Tomas Furnes og Leif Tran-

berg. 

Det var mange ting som skulle kontrolleres og sjekkes 

før oppstarten. Jeg var nede på plassen som vi brukte 

til mottak av kranene/kranbilene på fredagen, og der 

sto det kraner med bommene opp over alt og det lå 

motvekter alle veier, det var folk over alt som sjekket 

papirer og leste instruksjonsbøker og hadde gjenom-

gang/opplæring på utstyret. 

Jeg lurte litt på om vi ville være klare til oppstarten 

mandag morgen, men på søndagen var alt klart, mes-

teparten av utstyret ble kjørt inn i løpet av søndagen og 

natt til mandag. Denne jobben hadde ikke Stangeland 

Kran klart å gjennomføre så bra, uten gode ansatte og 

god hjelp av kranfirmaene som er i Nordic Crane Group, 

og vi fikk også god hjelp av Kranringen v/ Knut Nordås 

som stilte med 6 kraner. Kjempe bra utført jobb av alle.

Vi hadde også kraner og kranbiler som skulle ta seg av 

markedet ellers i Haugesundområdet i samme periode 

som stansen var på Kårstø. Det gikk på et vis det også.

Nå er vi tilbake i mer normal drift igjen. Det ser bra ut 

med arbeid i de neste månedene.

Vi har nå (uke 39) 8 kraner og 2 biler som går videre et-

ter stansen på Kårstø pluss det som går fast for Statoil. 

Vi står også på noen element jobber som vare 3-4 uker 

med 3 kraner.

Ellers så har jeg tro på at vi skal klare oss bra igjen den-

ne høsten/vinteren med arbeid også.

Charles Jakobsen har fått ny Liebherr 90 t, håper han 

er fornøyd med den, for han har ventet lenge på denne. 

For Charles er det kun to typer kraner og det er ny og 

brukt Liebherr.

Ellers så kommer vinter fort når den først kommer, så 

kjør forsiktig hold avstand til kjøretøyet foran.

Ha en fin høst og vinter.

Nytt fra Haugesund
Av Harald Saltveit



Jubileumstur med Lura fotlag

 20 år med Lura fotlag - det var klart for jubileumstur siste 

helga i august. 

Reisemålet var bestemt året på forhånd: Turen skulle gå 

i Trond Helge sitt rike; Sunnhordland - nærmere bestemt 

med Fjellbergøy som base, det er der han har sitt fri-

sted. 10 kara utgjer Lura fotlag, blant disse 4 frå TS: Leif 

Egeland, Birger Tovslid, Trond Helge Skretting og under-

tegnede. Ellers er me en god mix med folk fra posten, 

røyrlegger, transportbransjen, turistforeningen, lærer og 

foreløpig to pensjonister – rart å tenke på, men til neste 

jubileum er me bare pensjonister nær så ein – gutton-

gen. Me vekse til. 

Turen starta torsdag ettermiddag, der TS-bussen med 

Kalle (Karl Flateland – fast sjåfør) tok oss fram til kaien 

på Utbjoa. Der kom skyssbåten til en av Trond Helge 

sine mange gode hjelpere og førte oss over fjorden til 

Fjellbergøy – forøvrig en nydelig dag. Sist me var på 

Fjellbergøy, var ikkje naustet kome på plass – det var 

det nå, tilrettelagt på beste vis for at folk skal ha det som 

folk! Nydelig skalldyrsuppe med alt som skal til, bidro til 

en perfekt opptakt - dei som ikkje vet det eller trur det - 

det bur en stor gourmet i Trond Helge.

Fredagen - samme gode karane med skyssbåten førte 

oss inn Mosnes, nesten i bunn av Åkrafjorden på mot-

satt side av der vegen går. Turen gjekk via Glåmo til Ei-

kemo og så ned til fjorden, en vandring i kulturlandskap 

som en kun finner på slike plasser - uten veiforbindelse. 

Minner om tv-serien der ingen skulle tru… Slik blei den 

dagen. For etter å ha gått om bord i båten, førte den oss 

til Djuve - så føtene fatt via Eintveit til Bjelland. Samme 

her - det var stort.  

Lørdagen - topptur til Borgundøy, naboøya; 463 meter 

høg. Dessverre ikkje så heldig med været denne dagen, 

men ka gjore vel det når en av medhjelparane til Trond 

Helge - tilsynelatande en framand kar som sat på top-

pen, drog fram Jærakevitten - då forsto me. Og om ikkje 

det var nok: Litt lenger nedi bakkane, under ein gapa-

hauk, serverte same gode karen rykande varm tomat-

suppe! 

Det blei lørdagskveld og jubileumsfest. Kokken slo til 

igjen, med dei lekraste retter og tilbehør - til festen enda 

i dei små timar. 

Tusen takk til Trond Helge for et fantastisk opplegg! 

Årets høydepunkt for oss som fekk bli med!

For egen regning
Av Sigurd Stokka 

Foto: Gudmund Håkull
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I trippel-toer, syv-hundre-gjengen, øker arbeidsmeng-

den, og det er travelt på alle anlegg. Når vi har det tra-

velt, øker også risikoen for uønskede hendelser. Husk 

å levere inn RUH kontinuerlig, slik at sikkerheten alltid 

ivaretas. Vi må ikke glemme at det nå er mørkere da-

ger og synligheten på alle ansatte må prioriteres ute på 

byggeplassen.

I dag er den største aktiviteten på Grannesparken, 

Ishallen langs Madlaveien, og Skadberg skole. Gran-

nesparken, hvor Einar Sørdal er driftsleder, utfører vi 

grunnarbeid for utbygging av tre stk. leilighetsblokker 

og flere rekkehus for Skanska Norge AS. Utgraving for 

alle blokkene er ferdigstilt, og betongarbeidene er i full 

sving. Hovedsakelig arbeider vi nå med grøfter og vei-

arbeid. Det er i dag flere angrepspunkt, mange felt skal 

ferdigstilles til samme tid, og det gjør at det til tider kan 

være hektisk på byggeplassen. 

Det store ”hullet” langs Madlaveien, er nå ikke et stort 

hull lenger. Tilbakefyllingsarbeidene er ferdigstilt, ONS 

2010 har hatt sine besøkende, og vi er nå i andre fase 

av prosjektet som innebærer utgraving og sprengning 

for nedkjøringsrampen til parkeringsanlegget. I tillegg 

utfører vi omlegging av gassledningen i Sonja Henies-

gate. Her er det Glenn Håland som er formann, og frem 

til jul vil det være stor aktivitet på prosjektet.

Skadberg skole er den siste store jobben som vi har fått 

i gjengen, og her er det driftsleder Terje Tunheim som 

får utfordringen. Det er stor graveentreprise for Roga-

land Entreprenør, hvor Helga Pettersen er prosjektleder. 

Prosjektet hadde sin oppstart i august og fremdriftspla-

nen er stram. Prosjektområdet dekker ca 35 daa, og 

det skal transporteres bort ca 40 000 m3 gravemasser, 

monteres over 50 stk. kummer, og det skal lages et 

fordrøyningsbasseng. I dag er betongarbeid og grøfter 

godt i gang.

28.08.2010 ble Monica og jeg gift i Stavanger Domkir-

ke. I september var vi på bryllupsreise hvor turen startet 

i Nairobi, Kenya. Fra her tok vi flyet til Masai Mara na-

Våre anlegg
Av Tony Helles
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sjonalpark, Kenya, hvor vi fikk oppleve ”The Great Mi-

gration” (den store vandringen), hvor mer enn en million 

gnuer og sebraer beveger seg inn i Masai Mara. Vi fikk 

med oss 4 av ”the big five” (ikke leoparden). En kort 

oppsummering fra dette besøket var at vi ble angrepet 

av en vannbøffel under en ”walking safari”, vi fikk se 

krokodiller angripe sebraer og gnuer som krysset Mara 

elven, hadde besøk av et villsvin som prøvde å komme 

inn i teltet, og fikk oppleve parken fra luftballong. Deret-

ter tok vi flyet videre til Lake Manyara, Tanzania, hvor vi 

overnattet i en trehytte. Det spesielle her var at området 

ikke var inngjerdet, og alle dyr kunne spasere fritt på 

området. Et annet minne var når vi satt i bilen for å ta 

bilder av en elefant som plutselig bestemte seg for å 

gå til angrep mot oss. Elefanttennene var kun 1,5 m fra 

bilen når vi kom oss av gårde. Det tredje, og siste safari-

stoppet, var Ngorongoro-krateret, Tanzania, også kalt 

”verdens åttende under”. Det er en utdødd vulkan som 

ble fylt av smeltet lava da vulkanen hadde sitt siste ut-

brudd for omkring 2,5 millioner år siden. Krateret dek-

ker et areal på ca. 264 km² og er omkring 16-20 km 

bredt og 610-760 meter dypt. Her yrer det av fugler og 

krypdyr, og det lever ca 25 000 større pattedyr. Etter sa-

farien tilbrakte vi tid på Mauritius før vi returnerte hjem 

igjen.

 

Krokodille angriper i vann.
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Onsdag 6. oktober ringer assisterende banesjef Kårleiv 

Kristoffersen, til anleggsleder hos TS, Sigbjørn Tveiten. 

Store vannmengder har skyllet bort jorden under tog-

linjene ved Moi stasjon, og all togtrafikk måtte stoppes. 

Etter noen kjappe telefoner med koordinering av folk og 

utstyr, var Kenneth Hodne på plass i gravemaskinen på 

Moi kl 01. 30. Da hadde lokale krefter allerede begynt å 

kjøre masse fra brudd i Drangsdalen, og Kenneth kunne 

umiddelbart gå i gang med å fylle hullene under spor 1, 

som i 30 meters lengde ble hengende i løse luften etter 

jordraset.

Klokka 12 neste dag var hullene under spor 1 reparert, 

og Kenneth kunne kjøre hjem til en velfortjent hvil. 

TS stiller opp for jernbanen
Av Sigbjørn Tveiten

Her havnet massene fra sporet: 

Gravemaskin med sjåfør Kenneth Hodne er akkurat ankommet rasste-
det, her sammen med folk fra jernbaneverket og anleggsleder Sigbjørn 
Tveiten.

Kenneth er i gang med reparasjoner på linjen.
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Skrytebrev
Det er alltid kjekt med litt skryt! I forbindelse med jobben vi gjorde på jernbanelinjen ved Moi stasjon fikk vi en 

mail fra Jernbaneverket med tittelen ”Litt ros”. Vi gjengir mailen her, og kanskje ”skrytebrev” blir en fast spalte 

i TS-nytt framover?

 Hei.

Har nå i noen uker leid inn to unge og oppegående ka-
rer, Joar Ravdal og Reidar Bøe, til gjerding langs jern-
banen. 
Den 19.09.2010 går en trailer med containeren i sporet 
mellom Sira og Moi, jeg ringer da dere. Drøye 2 timer 
senere går også en svær kran på 160 tonn, men den 
flinke TS-føreren kommer på plassen og rydder opp i 
en fei.
Den 06.10.2010 henger sporet i luften på Moi, og dere 
er "på pletten før jeg vet ordet av det". Uten den innsat-
sen dere viste hadde Jernbaneverket slitt veldig, den 
gravemaskinføreren var fantastisk. 
Jeg er som en liten pukkstein å regne i Jerbaneverket, 
men jeg har lang fartstid i arbeidslivet - 43 år (35 år 
på jernbanen) og forhåpentlig enda noen år til på den 
summen.

Jeg har også en rolle i JBV som Fagleder Jernbane, dette 
går på å håndtere alt innen jernbanen ved ulykker m.m. 

Gjennom en del år har jeg vært så heldig å ha med dere 
å gjøre, og det har vært positivt fra første stund. 

"Maken" til arbeidsmoral som finnes hos TS`en, det 
navnet dere går under, tror jeg mange misunner 
dere. Det hører med til sjeldenhetene mener jeg be-
stemt, hele samfunnet nyter godt av det dere utfører 
og det dere står for. 

Ønsker at dere gjør dette videre kjent til de som styrer 
skuta hos Stangeland. 
Mvh. 
Oppsynsmann Linjen 
Sørlandsbanen 
Edmund Birkeland 

Det andre Skrytebrevet vi vil pre-
sentere denne gang, ble overrakt 
anleggsleder Tony Helles, som 
først gir en liten beskrivelse av 
prosjektet:

 Vi har på dette prosjektet utført 
grunn- og utomhusarbeid for Front 
AS, hvor Terje Sliper har vært pro-
sjektleder. I tillegg til utbygging av to 
studentboligblokker har det eksiste-
rende friområdet, og gaten Novar-
men fått en betydelig oppgradering. 
Arbeidene startet i desember 2009 
og ble ferdigstilt i oktober 2010. Ei-
nar Sørdal har vært driftsleder, og 
utført en kjempe bra jobb sammen 
med alle TS’er som har arbeidet her. 
Det kan vi se fra innsendt dikt fra 
fornøyde naboer!

Skrytebrev II
Nå står me her i samla flokk, alle me som fremdeles ikkje har fått nok, 
Av byggearbeid og anleggsfolk, sjøl om me någen ganger hadde trengt en tolk
Te å forstå ka kommunen egentlig vil gjør, men kem ska en spør?
Arkitekt som bare har tegna og skissa, så me alle bare kan gissa
Ka som ska gravas, ja på det kan det ikkje svaras.

Her har me Åge som alltid e så fjåge,
Han grave då det føyke, for han prøvde å slutte å røyke,
Alltid e d skjønna smilet på plass, og det glimte så fint i øynene ans
Med sjokoladen og colaen på siå av sede, då e det bare herlighet og glede.

Så har me Roy, med han e det alltid någe skoy,
Kommentarane sitte laust, går laus på kver en knaust
Han springe og hjelpe kor enn han kan, ingen e flinkare enn han.

Så har me Einar fra Stord, kjappare i replikken enn en lord,
Hisse seg opp, og når en topp,
Så komme smilet fram, og han e som et lam.

Te alle også de me ikkje vett ka hette,
Vil me sei med dette,
At bedre gjeng enn de fra TS`en så har våre her,
Får me ikkje samma te kem me ber.

Nå e gadå blitt laga, og her spise me kaga,
Isamen som venner, som me alle syns me kjenner
Fint e der blitt, så me aldri har sitt, nå e det tid for en skål, på kaffien ska der gjørs kål. 
SKÅÅL.
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Lenge siden jeg har skrevet noe innlegg i TS nytt så det 

er vel på tide å bidra med noen ord. Det mest nærlig-

gende blir å skrive om det jeg og mine folk holder på 

med for tiden. Det er fremdeles travle tider med mye 

godt arbeid for alle mann, og vel så det. Vi er for tiden 

opptatt med mye forskjellig, men i hovedsak er det vel 

helst byggefelt det er mest omsetning på.

Jåsund 1

Det største feltet er Jåsund 1, som er en del av den 

store Jåsund-utbyggingen. Vi startet der i august og her 

er vi godt i gang med opparbeidelse av vei og avløp 

for 85 boliger og tre boligblokker. I tillegg skal det byg-

ges rundkjøring på RV509, som vil bli den fremtidige 

hovedadkomsten til hele Jåsund- utbygningen. Her skal 

det også lages undergang for en ny gang- og sykkelvei, 

som vi skal bygge langs riksveien. Det er mye arbeid 

med lekeplasser og grøntanlegg for gartneravdelingen 

vår, samt mye støyskjerming mot riksveien. Det er Jaa-

sund AS (Bo 1) som er oppdragsgiver og det blir mye 

medfølgende tomtearbeid for blant andre Østerhus. 

Kjell Ove Helleland er driftsleder og der passer han godt 

med sin lange og gode erfaring. 

Myklabust Felt D

Myklabust Felt D er et annet felt som også hører med 

under Jåsund-utbyggingen. Der startet vi i august i fjor. 

Dette er i motsatt ende på utbyggingsområdet, dvs. 

lengst mot Tananger sentrum. Der gjenstår grunnarbeid 

på en boligblokk, som innen kort tid skal i gang, mens 

det ellers er en del gjenstående tomtearbeider for boli-

ger som er under oppføring. Vi starter nå også opp med 

lekeplasser, kantstein og asfalt, slik at det er klart for de 

første som skal flytte inn i desember i år. Det er Jåsund 

utviklingsselskap AS som her er kontraktspartner, samt 

det er grunnarbeid/tomtearbeid for diverse byggefirma 

- Block Watne, Kruse Smith Boligutvikling AS, Bygg-

mester Sagen, Front AS, Jærbygg AS, Byggmester 

Henry Goa AS, Byggmester Øyvind Ims og byggmes-

ter Kollbjørn Vagle AS. Jan Oaland er vår driftsleder på 

denne jobben.

Våre anlegg
Av Ingvald Årsvoll

Kabelgrøft på Jåsund. Foto: Henrik Vidnes
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Søra Bråde

På Søra Bråde er vi også i gang med byggefelt, dette er 

et selvbyggerfelt der det er Stavanger kommune som 

er oppdragsgiver. Ivar Handeland er formann på denne 

jobben. Det som er spesielt her er at alle gater er fer-

dig opparbeidet med grøfter, kantstein og asfalt samt 

at det er et selvbyggerfelt der husbyggerne sammen i 

grupper selv skal stå for forskaling og støpearbeid un-

der byggeledelse av kommunen. Det er 10 rekker med 

vertikaltdelte boliger, med til sammen 100 boligenheter. 

Foruten selve grunnarbeidet har vi også her med mye 

grøntområde og lekeplasser. 

Brynelunden

Her har vi opparbeidelse av kommunalteknisk anlegg 

for RA III AS, grunnarbeid for en boligblokk for Jæren-

treprenør samt grunnarbeid for 8 boliger for Østerhus 

AS. Her er det Raymund Bale som er formann, han var 

så vidt ferdig med Elveparken for Gann Tre Prosjekt, 

som er naboprosjektet til Brynelunden, før han fikk be-

skjed om å fortsette i samme område. 

Mye byggefelt, men heldigvis ikke bare det. 

Block Berge Bygg er en trofast kunde som stadig har 

prosjekter som TS er så heldige å få være med på - der-

iblant Statens Hus inne på Lagårdsveien. Vi er tilnær-

met ferdige, men noe restarbeid gjenstår. Jan Oaland er 

driftsleder også her.

Bjerkreim kommune

Vannledning og pumpeledning fra Bjerkreim til Vikeså, 

totalt nesten 6000 m grøft. Mye i gangsti og vei og en 

del på dyrka mark. Kjell Ove Helleland er driftsleder. Her 

startet vi i desember i fjor og har, bortsett fra noen uker 

stopp i vår, holdt på til nå. Nå på tampen har vi også fått 

arbeid for Partner Vannrens AS med gravingen for pum-

pestasjoner i forbindelse med den nye rørledningen. 

Sola Kommune 

Her har vi nylig startet på en jobb med oppgradering 

av bussholdeplasser i området ved kulturhuset, Sande-

sletta og Åsenveien. Arbeidet gjøres for å oppgradere 

bussholdeplassene til å tilfredsstille kravene til universal 

utforming. Dette er faktisk en hel del arbeid - en buss-

lomme er ikke hva det en gang var. I tillegg holder vi på 

med oppgradering av uteareal på Grannes barnehage 

med mer. Det er Ole Johan Mæland som er formann på 

disse jobbene, bortsett fra en bussholdeplass som Jan 

Oaland har ansvar for. 

I tillegg har Ole Johan jobber både for Swire og Hal-

liburton ute på Norsea Basen i Tananger. 

Stavanger Lufthavn, Avinor

Arbeid med p-hus, park, parkering, terminalbygg med 

mer. Rammeavtalen med Avinor gir også stadig opp-

gaver med diverse utbedring og småprosjekter, blant 

annet forsvarsbygg og oppgradering av banedekker 

på flymanøvreringsområde. En forholdsvis stor jobb 

hvis alt kommer til utførelse, den er delt opp og omfat-

ter flere områder. Vi utfører nå første del med ny lan-

dingsplass for redningsskvadronen. Her river vi gamle 

betongdekker, oppdaterer overvannsrør, masseutskifter 

og bygger opp med nye dekker av betong, asfalt og 

noe industristein. Arnfinn Skadsem er driftsleder på fly-

plassj obbene med god hjelp av formann Olav Byberg. 

Mesta

Grunnvannsenking i nytt tunnelløp for E6 under hoved-

banen på Værnes lufthavn. Her har vi vært og montert 

Well point- anlegget vårt, som nå er i drift i en 3-måne-

ders periode for Mesta. Her graver Mesta ut et tidligere 

spuntet og overstøpt tunnelløp, som nå graves ut. Olav 

Byberg har vært i Trondheim og sørget for å få utstyret 

riktig på plass og montert. 

Det er høst og det nærmer seg fort vinter, med utfor-

dringene den vil bringe med seg. Det har vært tungt å ta 

igjen alt arbeidet vi ikke fikk unna forrige vinter, så vi får 

håpe vi ikke får noen reprise av denne. 

Myklabust. Foto: Leif Emil Egeland.
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Nok en gang har vi fått være med Ahlsell & leverandører 

til jaktsenteret til Rogaland Jegerklubb. TS Open er en 

flott møteplass for å bli bedre kjent med våre leveran-

dører, samtidig som her blir skarp konkurranse om å bli 

årets skytterkonge og skytterprinsesse. 

Vi ble delt inn i to grupper for å skyte innledende runder 

etter at alle hadde fått sine 6 prøveskudd. Etter innle-

dende runde gikk 5 stk. til finale for å kåre de 3 beste. 

To av disse, Jarle Øvrevik og Per Selvik, skjøt likt og 

måtte ta omskyting. Jarle vant omskytingen og ble kåret 

til skytterkonge. I fjor hadde Jarle sølvplassen, så dette 

beviste at Jarle er en god skytter.

Må forresten få skryte av stikningsavdelingen vår, som 

stiller mannsterk enten det gjelder Sesilåmi eller skyting. 

At de la beslag på de to første plasseringene er ikke 

tilfeldig for denne gjengen.

Etter skytingen gikk vi innomhus, der Herbert delte ut 

premiene til de 3 beste herrene og de to damene. Det 

ble tid til ”goe drøs” før vi gikk til bords og fikk servert 

herlig middag m/tilbehør.

Vi takker Herbert Malmin & Co for en flott kveld - ”midt 

i blinken!”

TS Open
Av Leif Emil Egeland

Vinnerne av TS Open 2010, fra venstre: Per Selvik, Jarle Øvrevik, Terje Tunheim, Linda Øie, Herbert Malmin og Ragnhild Stangeland.

Innledende - Gruppe 1 10 skudd
Per Selvik 8 treff 
Gaute Hauge Ahlsell 8 treff
Leif Emil Egeland 7 treff
Tor Bjørn Helland 7 treff
Sverre Nergaard 7 treff
Audun Ekroll 6 treff
Svenn Rune Systad 5 treff
Asle Granberg 4 treff
Herbert Malmin Ahlsell 4 treff
Helge Vatne ITT Norge (Flygt) 4 treff
Linda Øie 4 treff
Ragnhild Stangeland 1 treff

Innledende - Gruppe 2 10 skudd
Ivar Handeland 10 treff 
Terje Tunheim 10 treff
Jarle Øvrevik 9 treff
Bjarte Auestad 8 treff
Reidar Bystøl 8 treff
Jan Magne Fotland 7 treff
Jan Sørheim 7 treff
Ole Jørgen Johansen, Pipelife  6 treff
Rune Reiersen 6 treff
Rune Skårland 6 treff
Eivind Knobel Eikeland 4 treff
Odd Helge Henriksen Esco 3 treff

Finale: Jarle Øvrevik 4 treff
 Per Selvik  4 treff
 Terje Tunheim  3 treff
 Gaute Hauge 1 treff
 Ivar Handeland  0 treff
Jarle Øvrevik vant omskytingen mot Per Selvik.

Skytterkonge Jarle Øvrevik 
Sølv  Per Selvik 
Bronse Terje Tunheim

Skytterprinsesse Linda Øie
Sølv  Ragnhild Stangeland

Resultater
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Flom på Jæren
Foto: Leif Emil Egeland

Samtidig som regnet herjet med jernbanen på Moi, var 

Leif ute med kameraet sitt litt lenger nord. Det var unn-

takstilstander også på Jæren, og flomvannet stod langt 

over åkrene. Men jærbuen er ikke rådløs! I stedet for å 

sitte inne og gråte over spilt melk, var det mange fris-

kuser som var ute og moret seg, blant annet på vann-

scooter. 

Et sjeldent syn på åkrene, men sjåførene forsvant fort da de fikk øye på 

”journalisten” med kameraet.

Mye vann også i Storå på Sandnes, som for andre gang denne høsten gikk over sine bredder og hindret arbeidet med granittsteinene.
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Barnas side
Vi oppfordrer alle små (og litt store) barn til å 
sende inn tegninger til TS-nytt.

Arne Marthin Svendsen har sendt oss et koselig bilde 

av sønnene sine, med følgende bildetekst:

Sånn ser det ut når pappen (Arne Marthin) har skrevet 

kontrakt med Harald Saltveit.

Søsknene Guro og Lars Handeland Skogesal, hhv 10 

og 6,5 år, har bidratt med flotte tegninger til siden vår.

Guro har tegnet glade TS-er på jobb, mens Lars nok har 

sett for seg en dag i sprengningsavdelingen.

Vi takker for tegningene og sender en liten overraskelse 

til dere!



49

Takk for oppmerksomheten

Tusen takk for oppmerksomheten vi fikk da vi giftet 

oss 22. august 2009

Hilsen Kjetil & Silje

Takk for gaven.

Hilsen Nils Kjetil Salte 

m/familie

Takk for gaven da jeg 

kom til verden 14. juni 

2010. 

Klem Malin

Tusen takk for gaven vi 

fikk da Synne ble født.

Hilsen Marion og 

Arnstein

Tusen takk for gavekortet vi fikk til bryllupet vårt 

25.04.2010.

Hilsen Marianne og Reidar.

Takk for gavekortet eg 

fekk til 60-årsdagen 

min.

Ole Gabriel Grødem
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HMS24
Av Cecilie Sandvik

 75.000 m3 masse ut på 25 dager. I snitt 3.000 m3 pr. 

dag.

For Randaberg kommune har vi masseutskiftet tomt for 

ny flerbrukshall. Dette er en jobb som har gått veldig 

bra, det er holdt god drift og massene er stort sett plas-

sert hos bønder i Randaberg. 8-10 biler har kjørt kon-

tinuerlig i hele perioden. Overlevering av prosjektet var 

16. oktober.

Det er Kenneth Hodne som har hatt regien på dette pro-

sjektet for TS. Prosjektleder og byggeleder for Randa-

berg kommune har vært hhv Jon Peder Samdal og Ivar 

Harestad.

 Onsdag 18. august ble det gjennomført HMS24 en-

dags kurs på Soma.

Dette kurset ble gjennomført i forbindelse med RS10 

på Kårstø. Revisjonsstansen ble gjennomført 23.08.10 

- 02.09.10. For å få adgang til å arbeide på Kårstø må 

en gjennomføre dette kurset.

To instruktører fra Statoil Kårstø holdt kurset.

HMS24 er sammensatt av seks moduler. De omhandler 

kunnskap om Kårstø og Kårstø sin historie, Storulykker, 

Helse og arbeidsmiljø, Ytre miljø, Sikkerhet, Sikring og 

Beredskap.

Etter gjennomføring av kurset skal en være bedre i 

stand til å vurdere mulig risiko av forskjellige handlinger, 

og gjennomføre tiltak som reduserer risiko så mye som 

mulig.

65 deltakere deltok på kurset. Det var ansatte i Stan-

geland Kran, ansatte i firmaer i Nordic Crane Group og 

innleiepersonell.

Masseutskifting Torvmyrveien
Av Sigbjørn Tveiten
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Sandnes kommune har mottatt en flott Trimpark i jubi-

leumsgave fra næringslivet, i anledning byens 150 års 

jubileum.

Forum Sandnes AS som står bak ideen og innsamlin-

gen til gaven, består av 7 Sandnespatrioter, hvor de 

fleste av disse har, og har hatt langvarige relasjoner til 

TS (Aage Gjesdal, Ingrid Oftedal Gjesdal, Olav Birke-

land, Øyvind Johannesen, Alice Johannesen, Gunnar 

Ravndal og Nina Christiansen).

TS og Skjæveland Cementstøperi er blant de som har 

støttet prosjektet. Gaven, som har en verdi av ca 1,2 

mill. kroner, kan benyttes av folk i alle aldre. Giveren, 

Forum Sandnes AS, planlegger nå å samle inn penger 

til nok to trimparker.

Trimparken vil forhåpentligvis bli benyttet av turgåere 

dagen lang. Trim i slike flotte omgivelser, vil stimulere 

folk til å holde seg i god fysisk form. Det kan også bli en 

fin møteplass for grupper i alle aldre, noe som vil være 

både helsebringende og skape glede.

Trimparken ble overlevert kommunen ved ordfører 

Norunn M. Østråt Koksvik 21.august, med taler, musikk 

(torader) og prøving av utstyret. Tilbakemeldinger i et-

tertid er veldig bra. Det er tendenser til kødannelser om 

kvelder og søndager.

TAKK til Forum Sandnes for flott iniativ.

TS sponser HELSE!
Av Leif Emil Egeland



Dagens blinkskudd
Vi utfordrer både ansatte og andre lesere til å sende inn bilder til denne spalten.
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Torben Øvstebø kom over Trygve i en STOR kranbil, og fikk seg et skikkelig blinkskudd. Vi gratulerer!

Premien kan hentes på kontoret hos Leif.

Viktige datoer
TS juletrefest
Sted: Havdurhuset
Tid: Søndag 5. desember
Påmelding innen 26. november til kontoret. 
Husk å oppgi antall barn og voksne.

TS Skidag
Sted: Ålsheia
Tid: Lørdag 5. mars
Påmelding innen 25. februar. 
Husk antall barn og voksne.

Sommerferie 2011
Ukene 28, 29 og 30
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Spadetak for nytt Politihus
Foto: John Olaf Østerhus
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Dagens bilde
Hvor er bildet tatt denne gangen?
– Og vi spør også:  
Hvem er mannen det er laget skulptur av?

Bildet i forrige nr. av TS-nytt var fra 
 Hellestøstranden.

Vi har trukket følgende vinnere:
Ingrid Tjelta
Anne Kristine Helleland
Tom Helgevold
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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. 

TS er med Block Berge 

Bygg AS og bygger nytt 

politihus i Sandnes.
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Søndag 15. august reiste 70 turglade TS’er på dagstur 

til Trodla Tysdal. Garden, som ligger i Hjelmeland kom-

mune, er Rogalands mest avsidesliggende gard i drift. 

Stedet ligger nydelig til omkranset av vill og dramatisk 

natur med 900 meter høye fjell. 

For å komme oss dit reiste vi med Tau fergen og vi-

dere med buss til Årdal/Hjelmeland. Våre lokalkjente 

turledere Tore og Leif hadde delt gruppen i to. Den ene 

gruppen startet turen fra Hjelmeland mens den andre 

gruppen startet fra Årdal. 

Vertskapet hentet oss med båt og den timeslange turen 

over Øvre Tysdalsvann (13 km) var bare fantastisk. Vi 

stuet oss sammen på dekk og nøt turen over blikkstilt 

vann, god temperatur og sol fra en etter hvert skyfri 

himmel. Vel fremme ble vi servert middag/dessert og 

fikk høre vertskapets historier fra stedet. 
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Tur til Trodla Tysdal
Av Reidun Osgjelten
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Med full mage og store forventninger la vi ut på en fan-

tastisk tur over fjellet til Hjelmeland. Temperaturen steg 

til store høyder av flotte naturopplevelser og somme-

rens varmeste dag. For en tur - anbefales på det var-

meste!

Vel fremme på Kleivaland ble det tid til - for de tøffeste 

- et forfriskende bad i elven, før bussen tok oss tilbake 

til Tau og Stavanger.

Takk for laget turkamerater!

Tysdalsvatnet i flotte høstfarger. Dette bildet er ikke fra TS-turen i august, men 
er tatt av Leif i oktober. Kjell Tysdal er på veg med turister til Trodla Tysdal.
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Gratulerer!
Vi gratulerer alle hos STANGELAND som har 
rukket å fylle “runde tall” siden forrige nr. av 
TS-nytt.

Kjell Robert Aslaksen 50 år 11.07.10

Ove Knarvik 50 år 25.07.10

Bjørn Svihus 60 år 30.07.10

Torleif Strømstad 60 år 24.09.10
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Torkell Raugstad 70 år

 Torkell Raugstad var 70 år midt i ferien, 24. juli. Vi bru-

ker Torkell som avløser i gravemaskin ved sykdom og 

spesielle prosjekt. Torkell er flink til å stille opp og en 

god ”senior”.

Vi gratulerer med vel overstått dag!

Joar Løland

 Sverre Nergaard 60 år

 Sverre Nergaard ble 60 år 14.09. Han begynte i ar-

beidsfellesskapet RS i forbindelse med storjobben med 

godsterminalen i Ganddal.

Sverre er prosjektleder med lang erfaring, blant annet 

fra Multiconsult (30 år). Etter at han så vidt hadde over-

levert godsterminalen ble han vår prosjektleder på dob-

beltsporet. Her utførte Sverre en solid jobb, med å få 

utført prosjektet til karakteren særdeles tilfredsstillende. 

Sverres innsats sammen med hans medarbeidere førte 

blant annet til at vi mottok prisen ”Årets anlegg i Norge” 

for prosjektet. Dette er en flott anerkjennelse som både 

han og firmaet er veldig stolte av.

Samtidig med sluttarbeidene med dokumentasjon og 

sluttoppgjør for dobbelsporet, startet Sverre opp med 

storjobben med nytt kollektivfelt i Hillevåg. Nå blir han i 

tillegg prosjektleder også for storjobben med ny veg og 

bro på Helleland.

Sverre er en veldig engasjert person. Han sitter 3. pe-

riode i Randaberg kommunestyre, hvorav 2. periode i 

formannskapet (for AP). Han er også utvalgsleder i tek-

nisk på 8. året. Sverre er ellers en ivrig syklist og jeger 

og bruker mye tid (som dreng) på bruket til kona Eva’s 

familie i Luster i Sogn, hvor han også jakter hjort m.m.

Vi gratulerer!

Leif Egeland

Runde tall:

Bjarne Espedal er 60 år

 Bjarne Espedal rundet 60 år 14. oktober. Han har vært 

ansatt hos oss fra januar 2000. Bjarne har bakgrunn 

som bonde på Forsand, der han i tillegg til gardsbruket 

hadde annet arbeid med forskaling, støping og diverse. 

Bjarne startet tidlig i vår bransje, og har også vært mas-

kinkjører ute på anlegg, blant annet hos Tore Eide.

Bjarne er som poteten, han kan brukes til alt og er flink 

til alt.

Bjarne er grunnarbeider hos oss (skulle vært formann 

men trives best som ”håndmann”). Han gjør en flott 

jobb både her og som maskinkjører når det trengs. Han 

er ellers fast avløser på Ingar Kvias kjøredoning, enten 

på massekjøring eller sleping. Som så mange andre TS-

er har Bjarne også sønnen sin Kenneth hos oss. Det var 

faktisk han som begynte først.

Bjarne er en sprek 60 åring. Han har flere ganger deltatt 

i harde løp som Fjelløpet og Artic cirkle race på Grøn-

land, begge går over flere dager med overnatting i telt i 

fjellet. Sesilåmi, Vasaloppet og andre løp har han også 

mange av.

Gratulerer med vel overstått Bjarne!

Leif Egeland
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Unnbjørn Dahle 50 år

 Unnbjørn er en frisk 60 modell, som nå har rundet 50 år. 

Han har vært hos oss flere perioder som gravemaskin-

fører de siste 15 årene. Han liker å være ute på anlegg, 

og har for oss blant annet vært med på Flørliutbyggin-

gen i Flørliheia.

Unnbjørn er en dyktig og ettertraktet maskinfører, som 

de siste 6 årene har vært i bruddet til NorStone Tau. Der 

kjører han en Cat 330 som går mye på rensk og pigging.

Unnbjørn er fra Holta i Bjørheimsbygd, bor på Jørpe-

land og er en veldig frisk idretts- og friluftsmann. Han er 

forresten søskenbarn til Gunn Rita Dahles far. Stort sett 

all fritid bruker han på hytta langt inne i høyfjellet ved 

Nilsebu. Der springer han hele året, på ski om vinteren 

og til fots om sommeren. Han er mye med sauebøn-

dene og leiter etter sauer, langt inne i heia. Unnbjørn har 

også vært med å krysse Grønland på ski.

Gratulerer med vel overstått!

Leif Egeland

Terje Gimre 50 år

 Terje Gimre er nok en 60 modell med lang praksis hos 

oss. Han begynte hos oss som dumperkjører bare 18 

år gammel.

Etter ca 1,5 år i dumperen ville han ut for å prøve seg 

som grunnarbeider (håndmann). Etter ca like lang tid ute 

ble det gravemaskin, noe han fortsatt er engasjert med 

og stortrives med. Han kjører nå en CAT 323 på Baker i 

Tananger. Her har han vært helt fra begynnelsen. Han har 

ellers vært mye rundt på Kjell Fiskebekks anlegg.

Terje er en maskinkjører som aldri blir meldt ledig, og 

det er et godt kvalitetsstempel. Han har vært med på 

hele utbyggingen av Risavika, med både havnen og 

næringsbyggene der - til sammen er det ca 8 år. Han 

var også tidligere og grov inne i prosessen på raffineriet, 

så han har fått med hele forvandlingen. Terje bor med 

samboer på Skadberg og er som mange andre TS-er 

ivrig syklist. På fine dager er han å se ute på mc’n, en 

1400 ccm3 Suzuki Intruder.

Vi gratulerer med vel overstått dag!

Leif Egeland

Jan Magne Fotland 50 år

 Jan Magne har til tross for sin unge alder, passert 31 

år hos oss.

Han passerte middagshøyden 09.09.

Jan Magne har hatt en flott karrierestigning fra han be-

gynte som dumperkjører. Han kom da fra entreprenør 

Realf Grødem på Bryne.

Han ble i dumper et lite år før forsvaret kalte ham inn 

til tjeneste. Da han kom tilbake etter avtjent verneplikt, 

stod det en hjulbrøyt x2 0 og ventet på ham. Allerede i 

1992 ble han forfremmet til bas, og i 1994 til formann. 

Hans dyktighet og tekniske innsikt gjorde at Jan Mag-

ne i 2004 ble pukkverksleder med ansvar for alle våre 

pukkverk. I tillegg er han leder for fundamentering, 

brønnboring, spunting samt tippene våre.

Jan Magne er også en aktiv herre utenfor TS. Kan nevne 

at han bor på gården heime på Fotland og driv er litt med 

sau. Han holder seg også i aktivitet på sykling og ski!

Gratulerer Jan Magne!

Leif Egeland
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Thomas A. Furnes 20 år 02.07.10
Fredrik Sele 20 år 15.07.10
Thomas Ueland 20 år 31.07.10
Karl Eirik Time Nilsen 20 år 07.09.10
Lasse Ellingsen 30 år 11.08.10
Rune Andre Laugaland 30 år 10.09.10
John Olaf Østerhus 30 år 25.10.10
Randi Knapstad 40 år 03.07.10

Lars Atle Børve 40 år 08.07.10
Kjell Ove Vigre 40 år 14.07.10
Dag Ove Idland 40 år 21.07.10
Leif Arild Birkeland 40 år 21.08.10
Petter Ludvigsen 40 år 12.09.10
Ingvar Thordarson 40 år 16.09.10
Joar Løland 40 år 17.09.10
Stein Ove Dugstad 40 år 29.09.10

Runde tall:

 Stikningssjefen er blitt 50 år

 Svenn Rune Systad ble 50 år 12. september.

Han ble ansatt som stikningssjef 01.06.06. Svenn Rune 

kom da fra Statens kartverk, der han var i 17 år. Her 

var han blant annet ansvarlig for eiendomsregisteret 

(GAB). Han jobbet i markedsdivisjonen sentralt og var 

også fungerende fylkeskartsjef i 2 år. Før det var han 

oppmålingsingeniør i Sola kommune i 5 år, og 1,5 år i 

Rennesøy kommune.

Svenn Rune har ansvaret for og leder stiknings- og 

trykkprøvingsavdelingen vår.Til sammen har han 13 in-

geniører i avdelingen. Han har fått til en flott avdeling 

der alle gjør en kjempejobb. De er under Svenn Runes 

regjeringstid blitt en sammensveiset gjeng. Også uten-

om selve jobben er de en flott gjeng, som både repre-

senterer og presterer i alle sosiale settinger og bedrifti-

drettslige sammenhenger. På fritiden er det fotball som 

gjelder, så vel aktiv som trener.

Men som de fleste i hans avdeling er også han ivrig 

syklist. Familie, hus og hytte er og høyt prioritert. Jakt, 

spesielt hjortejakt og fiske, er hobbyer han bruker en 

del fritid på.

Svenn Rune får overrakt en ”lystig” gave fra sine kollegaer i Stikningsavdelingen.



 Den årlige TS golfturneringen gikk av stabelen 19. au-

gust på Solastranden golfbane på Ølberg. Turneringen 

ble satt i gang med ekte Shotgunstart, og med Texas 

Scramble ble det både en spennende og sosial dag på 

banen. God temperatur og bare litt duskregn skapte 

greie spilleforhold, forteller primus motor for turnerin-

gen, Egil Bue.

Men bare et lite kvarter etter at gjengen var benket til 

mat på terrassen, under tak - kom styrtregnet. Verst var 

det for kokkene fra Lura Turistheim som stod ute i reg-

net og ble søkkvåte, men til tross for dette var det en 

aldeles utsøkt grillmat som ble servert!

  Teamet som stakk av med seieren i år var 

Lasse Ørstavik,  Time kommune

Johs. Handegard,  Handegard Byggård

Vidar Haukalid, Eiksenteret 

Jan Erik Ånestad, T Stangeland Maskin.

Tony Helles fra T Stangeland Maskin fikk premien for 

Longest drive mens Closest to pin ble Stian Persson fra 

Statens Vegvesen.

Golfturnering
for kunder og samarbeidspartnere
Av Reidun Osgjelten
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Intens konsentrasjon før start.
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Sandnesgauker

Historiestafett
Av Bjørn Mikalsen, Byggeleder Nytt konserthus i Stavanger IKS

Hei! 

I en travel hverdag er det ikke lett å komme på noen 

historier, men en historie om fremdrift er alltid gode. Om 

den er sann kan jeg ikke bekrefte, men det kan være 

noen som kjenner seg igjen. 

Historie 

I distriktet var det en byggmester som holdt på med en 

jobb som ble utvidet og forsinket flere ganger, noe som 

førte til at oppstartsdato på neste prosjekt også ble 

flyttet. Kunden fikk stadig høre at byggmesteren skulle 

komme i løpet av neste uke. Til slutt ble kunden redd 

for at byggearbeidet på huset aldri ville komme i gang. 

En søndag ettermiddag reiste derfor kunden til bygg-

mesteren for å få bekreftelse på at det faktisk ville skje 

noe. Etter at byggmesterens kone hadde servert kaffe, 

kom etter hvert samtalen inn på byggeoppdraget, og 

byggmesteren kunne forsikre at han kom innen 1. de-

sember. Kunden var fornøyd med svaret og dro fornøyd 

hjem. 

Byggmesterens kone hadde overhørt samtalen og spur-

te mannen sin: Hvorfor i alle dager lovet du å komme 

innen 1. desember, du vet jo godt at jobben du holder 

på med ikke er ferdig før langt ut på nyåret. Da svarte 

mannen: Ja, men så du ikke hvor glad han ble da. 

Jeg utfordrer Nils Helberg, prosjektleder Kruse 

Smith med en historie fra vikeligheten.  

Vi vil bare si tusen takk for gjestfriheten til teamet som 

arbeider i Vindhagen oppe på Austrått i Sandnes. Vi av-

talte med dem på forhånd at vi ønsket å komme og få 

tak i herlig leire litt langt nede i jorda i forbindelse med 

leireprosjektet vårt. Leire fikk vi av dere under rolige og 

trygge forhold på byggeplassen deres.

Av leire har vi laget ulike skulpturer (blant annet Sand-

nes-gauker) sammen med pottemaker Ruth Simonsen 

Gundersen i forbindelse med Sandnes sitt byjubileum. 

Tusen hjertelig takk!

Håper denne mailen kan deles med teamet som arbei-

der i Vindhagen.

Mvh

Monica Strand Sivertsgård og alle barna med personal 

på kjernehuset i Austrått barnehage.
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TS-konkurranse
For våre ivrige kryssordløsere beklager vi at vi tar en foreløpig pause med TS-kryssord. Vi 
presenterer her vinnerne fra forrige, og foreløpig; siste TS-kryssord. Vi starter imidlertid en ny 
konkurranse, og spør:

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

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

Navn

Adresse     

Tlf    e-post

Følgende vinnere ble trukket ut og 

kan hente premien på kontoret hos 

Leif: 

(siden det er siste TS-kryssord har vi 

trukket en ekstra vinner denne gang)

 

Margot Hovland

Steinar Bjørgo

Solveig Øwre

Lars Inge Nygård

Løsning kryssord 
TS-nytt nr. 94

Sandnesgauker

Hvem er dette?

Klarer du å gjette hvem den flotte, unge herremannen på 

bildet er, sender du løsningen til oss 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.

Vitsesiden

Ekteskapelig floke

”Stakkars mann”, sa psykiateren, til den nyinnlagte 

pasienten. ”Kan du fortelle meg hvorfor du drikker så 

mye”? 

”Jeg skal forsøke å forklare det hele”, sa pasienten. 

”Jeg ble forelsket i en enke som hadde en voksen dat-

ter. Jeg giftet meg med enka. Men, etter en stund giftet 

min far seg med min stedatter. Derfor ble min kone og 

jeg svigerforeldre til min far. Etter en stund fikk min ste-

mor (altså min kones datter) en sønn. Og den gutten 

ble naturligvis min bror, ettersom han er min fars sønn. 

Men, han er også sønn til min kones datter, og derfor 

ble min kone guttens bestemor og jeg ble bestefar til 

min bror. Så fikk min kone og jeg en gutt, og han ble 

min fars svoger. Min sønns stesøster er jo da også hans 

farmor - ettersom min far er hans farfar. Min far er altså 

mitt barns svoger, ettersom hans søster er fars kone. 

Jeg er altså bror til min egen sønn. Sønnen min er min 

farmors nevø og jeg er farfar til meg selv. Jeg er bror til 

min far og samtidig både sønn og far til ham. Min kone 

er min stemor, mor, svigerinne og stedatter. Jeg er far 

og sønn til meg selv!” 

”Takk”, sa psykiateren, ”det er ikke rart at du drikker. Du 

bør fortsette med det!”

En kjent entreprenør i regionen vår spurte sin lille dat-

ter hva hun ønsket seg til bursdagen sin. ”Jo”, svarte 

hun, ”jeg ønsker meg så veldig en lillebror!” ”Nei, jenta 

mi”, sier entreprenøren. ”Akkurat det blir nok ikke lett å 

ordne så fort.” Da svarer den lille damen: ”Kan du ikke 

bare sette på flere folk slik du pleier?”

En mann kommer inn til billettluken på Brann sta-

dion. Det var mange år siden han hadde vært der 

og ble forbauset over å måtte betale 200 kroner, for 

sist han var der kostet det bare 50. – Ka seie du, for 

den prisen kunne eg jammen kjøpt meg et kvinn-

folk! spøkte han. – Jo, du kunne vel det, men da 

får du ikkje to omganger og hornmusikk i pausen! 

repliserte billettøren.

En gammel kone i Ryfylke var blitt angrepet av en 

mannevond okse. Dagen etter stod det å lese i lo-

kalavisen: ”Konen er innlagt på sykehuset med begge 

armene brukket og store skader i brystregionen. Det 

blir antakelig sendt bud på slakteren i dag.”

Og så var det han Ola Bortigarden som under bud-

sjettbehandlingen i herredsstyret mælt disse fornuftige 

ord: ”Her vert preika att og fram om tiltak te gangs for 

etterkommarane våre, men eg spør: Kva har etterkom-

marane gjort for oss?!”
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Kona bøyer seg, og mannen sier til henne: ”Du ligner 

sannelig en kulegrill”. 

Senere på kvelden legger mannen opp til sengekos og 

kona sier: 

”Vi tenner ikke opp i grillen 

for en så liten pølse, gjør vi 

vel...???”

Godt det er en stund til grill-

sesong igjen…
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 Som farfar så far så sønn – Tommy er sønn av Ken-

neth, mangeårig maskinkjører hos oss og nå for-

mann. Ikke nok med det, farfar Albret Hodne var 

også hos oss som lastebilsjåfør, men er nå pensjo-

nist. Tommy er 4-års lærling hos oss og har nok ta-

lentet på plass. Målet er å bli like flink som faren. 

Tommy kjører en 8-tonner New Holland og går mye 

rundt på småjobber for Egil Skjeie.

Fortell litt om din bakgrunn, oppvekst, familie og 

hvor du bor.

Begynte i TS rett etter tiende klasse. Bor på Voll i kjel-

leren hos mor og far. Har to søstre.

Hva er det som ligger bak ditt yrkesvalg?

Jeg liker godt å være i fysisk aktivitet og å kjøre motor-

drevne kjøretøy.

Hvorfor valgte du TS som ditt opplæringsfirma?

Jeg har vokst opp med TS da jeg har en far som jobber 

i firmaet. Har fått godt inntrykk av firmaet, og det at TS 

tar inn lærlinger rett fra tiende passet meg bra!

Hvordan trives du her hos oss?

Gode arbeidsforhold og trivelige kollegaer gjør trivselen 

svært stor.

Hva er dine fremtidsplaner?

Få fagbrev og fast jobb.

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

At det er mye variasjon i arbeidet og gode arbeidskol-

legaer.

Hva brukes fritiden til?

Gå på fjell- og teltturer med venner. Liker også godt å 

trene.

Våre Lærlinger

Tommy Hodne
Av Leif Emil Egeland

Som Vikingsponsor blir vi invitert til den årlige fot-

ballturneringen for samarbeidsnettverket, i år ble den 

holdt innendørs i ”Actionball” på Sandnes. Det ble spilt 

4-manns fotball og omganger på 1x 5 minutt. Herrela-

gets plassering blant de 29 lagene er litt usikker, mens 

damene hadde det noe enklere og kom til finalen blant 

4 lag. Finalen skulle spilles 2x4 minutt, men da vi ak-

kurat skulle legge inn støtet ble kampen avblåst etter 

bare en omgang. Seks snøtne damer måtte ta til takke 

med sølv.

De hvite og blå TS-ene er:

Bak fra venstre: Sam Wiener, Kjell Eirik Lura, Are Askvik, 

Andreas Lura, Trond Jørmeland, Tor Bjørn Helland og 

Einar Sørdal.

Framme fra venstre: Solveig Fænn Aase, Wenche Stava 

Sørheim, Rønnaug Storhaug Njærheim, Lise Halvorsen, 

Siw Ree og Ann Kristin Stangeland.

Fotball - Vikings sponsorturnering
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Vel, kanskje ikke, men i denne forblåste, våte og na-

turskjønne delen av landet der sandstrendene strekker 

seg så langt som fantasien rekker, ligger i hvert fall for-

holdene til rette. Vi har våtdrakter til beskyttelse mot 

elementene, en motor i form av stabil sør/nordvestlig 

vind og et godt brett til å hjelpe oss til å krysse mot 

vinden.

Følelsen av å skyte fart ut fra stranda i retning mot 

åpent hav er vanskelig å beskrive. Ved grunt vann ser vi 

gjennom sjøen og ned i sanden under oss, noe som får 

sjøen til å se grønn og innbydende ut. Når vi etter hvert 

når dypere vann blir det svart under oss, og jeg person-

lig får følelsen av å stå på kanten av et bunnløst stup. 

Det er forresten grunnen til at jeg begynte med kiting, 

en iboende frykt for sjø og vann der vissheten om fast 

grunn et sted under overflaten for meg bare er fiksjon. 

Sjøen skremmer meg rett og slett, men kitesurfing er 

en god kur. 

Dragen fungerer som et seil og ligger normalt mellom 

7m² til 16m² i størrelse. Linene fra styrebaren er 24 me-

ter lange og får dragen til å ligge godt opp ifra den tur-

bulente vinden som kan forekomme lavt over sjøen. Vi 

kjører kraft i dragen for å komme opp av vannet. Det er 

justeringsmuligheter på vinkelen man setter på dragen 

i forhold til vinden, hvor mye luft man ”fanger”. Jo mer 

luft, dess mer kraft. Vil man ha luft under brettet er det 

bare å kjøre dragen hardt opp mot skyene og sparke 

fra. Er det for mye vind i forhold til justeringsmulighe-

tene på kiten kan vi skifte vi til en mindre drage, eller 

sitte på stranda og håper på litt mindre vind…

Kitesurfing er kanskje ikkje den enkleste sport å mestre 

siden du må ha kontroll på drage, brett og skiftende 

forhold med vind og bølger, men belønningen når du 

har slitt deg gjennom læretida er stor og forholdene her 

er de beste i landet. Liker du å svelge/inhalere store 

mengder saltvann er dette sporten for deg. Håper å se 

noen i blått på sjøen i fremtida.

PS: ”Teabagging”: Dvs når vi mister kontroll over kiten 

og den lever sitt eget liv samtidig som vi henger i andre 

enden og blir dyppet i sjøen med jevne mellomrom... 

frarådes, men ikke alltid til å unngå..

Min hobby

Kitesurfing
– Den vestlandske folkesport
Av John Olaf Østerhus

Trøstende ord fra meg til en 
venn som ”skulle bare” og 

fikk en ufrivillig luftetur. 
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Ganske mange av tidligere unge TS-ansatte, har 

etter en periode hos oss enten startet egne firma 

eller sitter i posisjoner innen offentlig eller privat 

virksomhet. Noen har startet egne firma og driver 

god butikk. En av de som i perioden hos oss ”fikk en 

grunder i magen” er Kenneth Egeland. Vi tok kon-

takt med Kenneth og stilte ham noen spørsmål. 

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

Jeg begynte i 1987 og var ca 1 ½ år. Startet for meg 

selv med kranbil i 1989.

Hva gjorde du hos oss? 

Jeg kjørte gravemaskin. Åkerman H 12B. Svære greier 

den gangen, men den er vel for antikvitet å regne i dag. 

Er det noe du var med på og husker spesielt godt? 

Det var en kjekk tid med mange gode kollegaer. Siden 

det er over 20 år siden og alt er foreldet, kan vel nevnes 

da jeg lastet biler fra Bråstein til Sola. Jeg fikk beskjed 

om å lesse ”goe” lass. Plutselig skulle det være små 

lass. Det var snakk om noe som vistnok het vektå…. 

HMS var et heller ukjent begrep den gangen, men med 

sunn fornuft, og litt flaks, gikk ting stort sett veldig godt. 

En god historie fra den tiden:

Kommer ikke på noe konkret, men det var jo stadig mye 

humor på ”loftå” når Hagen og Lund & co var i aksjon.

Hva lærte du og hva savner du mest?

Jeg lærte viktigheten av å ha flinke folk og godt utstyr. 

Og ikke minst å utnytte utstyret maksimalt. Alt har sin 

tid, og jeg stortrivdes hos TS. Har til nå ikke angret på 

at jeg satset på egen virksomhet

Fortell litt om ditt firma og hva du gjør i dag?

Jeg eier og driver i dag mitt eget firma med kranbiler i 

størrelser fra 16 – 110 tonnmeter. Har også skapbiler. 

Jeg har noen fantastiske sjåfører som gjør en kjempe-

jobb, og jeg satser på topp moderne utstyr. Driver i til-

legg litt med eiendom og finans. Er forøvrig gift og har 

2 barn. Fritiden tilbringes stort sett på sjøen om som-

meren, og i Sirdal om vinteren.

Andre ting du vil fortelle TS-nytt’s lesere?

Synes det er imponerende hvordan TS- systemet har 

utviklet seg fra den gang jeg var innom. Jeg vil benyt-

te anledningen til å ønske de hvite og blå, og nå også 

grønne, lykke til videre. ” Dokker e goe!” 

Husker du noen fra tiden hos oss som du vil hilse til?

Treffer fortsatt flere både i jobbsammenheng og i ski-

løyper etc. Jeg vil derfor hilse til alle TS`er, både ute og 

inne som kjenner meg.

Gammel TS´er

Hvor ble de av?
Av Leif Emil Egeland

Kenneth Egeland sammen med sønnen Leif Anders og sjåfør Sveinung 
Rye. Foto: Harald Oanes.

Foto: Harald Oanes.
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To venninner hadde vært på firmafest og ble veldig be-

dugget. Da de sjanglet hjemover fant begge ut at de 

måtte urinere og gikk dermed inn blant buskene på en 

kirkegård for å gjøre sitt. Den ene brukte trusa til å tørke 

seg med mens den andre rev av en flik på en krans fra 

en grav like ved. Dagen etter satt mennene deres på 

krakken utenfor blokka og var noe oppgitte.

- Ille med kona, sa den ene, hun kom hjem dritings i 

natt, uten truse. De helsikkens firmafestene tar knekken 

på oss. - Det sier du! sier den andre. - Jeg prøvde få 

meg en svingom i natt men da jeg fikk av trusa så lå det 

en våt lapp inni hvor det sto - Takk for alt, hilsen gutta 

på jobben!

Jeg vil herved sende stafettpinnen videre til Sigurd 

Gramstad.

Vitsestafetten
Av Stian Byberg
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Tirsdag 5. oktober kom denne flotte gjengen fra Tro-

nessenteret til ”Karatreff” med omvisning her på Soma. 

Som seg hør og bør fikk de med på kjøpet mye TS-

skryt.

Gorm Hognestad overrekker en oppmerksomhet til 

Trygve som takk for omvisning.

Karatreff på Soma
Av Leif Emil Egeland



Stangeland Gruppen omfatter T Stangeland Maskin AS, Stangeland Kran 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 100 gravemaskiner,  

65 dumpere/lastebiler, 20 hydrauliske borerigger og 30 dozere/showler. Stangeland Kran AS er et av Norges største  

og mest moderne kranfirma og inngår i Nordic Crane Group, med over 300 kraner og biler.

Vår viktigste ressurs er likevel våre 630 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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