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Me går på høygir og skum for baugen, og oppdragene står i kø. Det e kjekt og kon-
stantere når en i denne alderen har opplift og nedturer.

 Mange unge bransjefolk veit meste ikkje om problemer i lavkonjuktur. Når en ser 
ekspansjonen i bransjen må en spør seg; har bransjen gode nok medarbeidere? En kan 
sette spørsmålstegn til det, når me veit at bransjen har doblet seg på 5 år, – og før det 
var gode bransjefolk en mangelvare. Nå er opplæringen av forhåpentligvis gode folk og 
trappet opp, men det er en realitet at vante ansvarsfylte folk er en mangelvare og den 
store utfordringen i bransjen. Sett på denne bakgrunn er HMS en viktig faktor, med så 
mange nyopplærte medarbeidere er dette den viktigste del av opplæringen. Kan me ble 
enda bedre på HMS, reduseres sykefravær og det blir enda bedre trivsel blant ansatte. 
Me er blitt bedre på HMS-oppfølging på prosjektene og oppdatering på nytt lovverk. 
(Ny arbeidsmiljølov 2006)
Me må bestreba oss på å ble den beste i klassen, det e me aller best tjent med.
 Våre anlegg er i rute, og tidsfrister må overholdes; det er i gammel, god TS-ånd som 
har gitt god tillit i markedet. Denne tilliten er vårt varemerke som me alle skal være 
stolte av.
 Resultatet for 06 er god lesning og svarer til forventningene.
 Forståsegpåere varsler like bra virksomhet i 2007, og det ser me fram til med stor opti-
misme. Vinteren ser og ut til å ver snill med oss, – snøen ønsker me ikkje dit pepperen 
gror, men til der skiheisene er.
 Og så ser me fram til våren med optimisme.

     Hilsen 

Tips og innlegg til T.S.-nytt mottas med takk. 
Sendes red. event. e-mail: leif.egeland@tsmaskin.no
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 REDAKTØRENS FORUM
Av Leif Emil Egeland

Takk for sist alle våre lesere. En ”mild og bløt” vinter har vi snart lagt bak 
oss – det har blitt mye sorpa ute på anleggene. Heldige er di som har hatt mye 
fjell-jobber denne vinteren. 2006 er historie og ble et kanonår for oss. Stort 
sett alle bransjer har hatt gyldne tider og takk for det. 
 Vareknapphet er blitt et resultat av høykonjunkturen. Tenk at på trelast (vanlig 2x4” og 
andre materialer) har vi fått lang leveringstid. Leverandører av stål, cement, gummi etc. 
sliter også med leveransene. Store nye markeder i Kina, India og Russland er medvirkende 
årsak til dette.
 De store prosjektene innenfor infrastruktur er ”fl aggskipene i vår portefølge”. Sigbjørn 
& Co. driver dobbelspor og godsterminal. Jan Olav & Co. RV 44-utbyggingen. Bjørn & Co. 
Havneutbygging. I tillegg har vi en drøss av bolig- og spesielt næringsprosjekter. Stiknings-
avdelingen vår har og ekspandert mye i det siste. Vi har faktisk doblet antallet med stiknings-
ingeniører på kort tid. Denne avdelingen server ikke bare alle våre anlegg, men de server 
også våre oppdragsgivere, betongentreprenører etc. med denne tjenesten. Svært få av disse 
fi rmaene har egne ressurser. Etter den store ekspansjonen i avdelingen er vi nå mye bedre 
rustet til å ta enda fl ere slike oppdrag. Svenn Rune Systad leder stikningsavdelingen. Han har 
gjort en fl ott jobb og fått til en god struktur, og mye fl ott, nytt utstyr er innkjøpt.
  Vi har øket antall medarbeidere både ute og inne, Vi har fått mange nye i administrasjo-
nen, nye sjefer i sprengningsavdelingen, verksted, økonomiavdelingen etc. Vi ønsker alle 
disse velkomne i Stangelandgruppen. Vi lar dem presentere seg selv i TS Nytt.
Me ser nå alle frem mot en fi n vår og forsommer. Etter all nedbøren i høst/vinter må me gå 
bedre værtider i møte.
 Med ønsker om en solfyllt vår og påske.

Hinna Brygge har fått en fl ott beliggenhet ved sjøkanten.
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  TS-INFORMASJONTS-INFORMASJON  Av  Leif Emil EgelandAv  Leif Emil Egeland

Blokk B Vassbotn 1.500.000,-
Proinvest 1.500.000,-
Inspeksjonshall Norse 1.400.000,-
Logi Trans 1.100.000,-
RSM6 Risavika  6.350.000,-
Motorverksted Halliburton    205.000,-
Nygårdsbakken 500.000,-
Knudamyr garderobeanlegg 500.000,-
Koppholen 20 260.000,-
Anzett 330.000,-
Smith Forus 1.300.000,-
P-anlegg Kyrre 10.000.000,-
Liastølv. 7 470.000,-
P-plass Svanholmen 2.500.000,-
Bredbånd Madla 1.500.000,-
Frøyland U.skole 570.000,-
Riving indre Vågen 3.100.000,-
Gassgrøft Figgjo 200.000,-
Hinna + boligblokk 1.000.000,-
Skattens hus 4.120.000,-
Nybygg Lyse Mariero 3.300.000,-
Riving + vegbygging FBT Jåttå 3.500.000,-
Utvidelse gressbane Lassa 950.000,-

SFO Storevarden 570.000,-
Grunnarb. Nato Jåttå 8.900.000,-
Bredbånd Vassøy 1.000.000,-
Barnehage Sandvikvn. 400.000,-
Vågedalen barnehage 720.000,-
Bredbånd Våland 1.000.000,-
NSB felt Lunde 12.000.000,-
Gausel skole 3.500.000,-
Sundelia barnehage 3.150.000,-
Tilbygg Hundvåghallen 1.700.000,-
Dobbelsporet 84.000.000,-
Knusing Tau 1.700.000,-
Utvidelse av prosjekter ca. 50.000.000,-
Fortau Østervågkaien 7.220.000,-
Lervig brygge 10.000.000,-

Sum nye prosjekter siste periode blir ca 225 
millioner. Ordrereserven ligger fortsatt på 
mellom 750 – 800 mill. Vi er nå 367 fast an-
satte i T.S. Maskin. 17 mer enn sist og 142 i 
T.S. Kran, 8 mindre enn sist. Totalt har vi nå 
passert 500, dvs. 509 ansatte.
 

Til tross for stor-produksjon i 2006 har vi opprettholdt den gode ordrereserven takket være 
god tilgang på nye prosjekter.
Følgende kontrakter har vi innkassert siden sist:

MEF’s Anleggs -
utstilling

Husk å sette av week-

enden 1. – 3. juni for 

utstil lingen MEFA 07.

Utstillingen er på vår 

nabotomt på Forus.
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ØKONOMISIDEN        ØKONOMISIDEN        Av  Egil BueAv  Egil Bue

Vi er HELDIGE. Hvem er så vi ?
Heile TS-gjengen må i alle fall vær skikkelig for-
nødde med året som nettopp er historie.
 Alle vi ansatte har hatt nok et travelt år med 
stadig nye og anderledes utfordringer. Dette har 
resultert i at Stangeland Gruppen har gått opp ”en 
divisjon”.
 Vi passerte 1 milliard i omsetning i 2006.  
STEINBRA ……  og det tilsvarer 35 % vekst.
Når vi gikk inn i 2006 uttalte vi nok at målsettin-
gen måtte være å opprettholde samme aktivitets-
nivå som i 2005. Så klarer vi altså i fellesskap en 
økning på hele 35%.
 Derfor synes jeg heile regionen vår må være 
heldige. Føler at alle vi snakker med er fornøyd.
 At TS-selskapene får tilgang på så mye arbeid 
betyr jo at det er andre som også gjør det så bra at 
det både er penger og optimisme til nye investe-
ringer. Er det i grunnen noen bransje som sliter for 
tiden? Aktivitetsnivået er nok temmelig høgt hos 
de fl este. Positive ringvirkninger er bra.
 Derfor tror jeg at minst hele Norge er heldige 
nå.
 For oss i TS er det jo ekstra kjekt at det 
 ENDELIG tilføres midler til bedre infrastruktur.
 Tenker her på ny RV44, dobbeltspor mellom 
Sandnes og Stavanger, ny godsterminal i Gand-
dal og ny storhavn i Risavika. Alle disse prosjekt 
kommer til å bety mye for vår region fremover.
 Det nesta MÅ bli ytterligere utbygging av veg-
nettet i regionen. Det kan jo ikke bare være rundt 
vårt lunsjbord at vi ikke kan fatte at politikerne 
ikke ser dette behovet.
 Behovet for fi refelts motorveg forbi Ålgård må 
være mye mer påkrevd i dag enn da den første de-
len av motorvegen var når den ble bygd ? (skulle 
hatt politikere rundt spisebordet en gang i uka?)
 Når Solasplitten endelig blir bygd er Risavika 
antagelig i full drift, samt nye boligfelter på Jå-
sund.
 Da klarer ikke jeg ser hvordan det skal gå uten 
at det bygges 4 felt fra Sola sjø til Tananger raskt.
 Heldigvis snakkes det om bybane, men det hjel-
per fortsatt ingenting å snakke  –  det må hand-
les.
 Huff – dette ble visst mer politikk enn innlegg 
om TS ? Vanskelig å styre engasjement.

Går tilbake til de heldige: Foruten alle TS ansatte 
som opplever en stabil og god arbeidsplass tror jeg 
ikke aksjonærene (Trygve, Olav og Tommy) har 
grunn til å vær misfornøyd de heller.
 De har fått avkastning av investert kapital og 
vel så det. De har da også bevist siste år at det 
slettes ikke mangler investeringslyst. Dette er 
kapitalkrevende, men likevel gir det god avkast-
ning dersom de rette folkene får håndtere utstyret.  
Bunnlinjå viser at vi har møje gode folk.
 Blir vi like heldige i 2007? Det er i alle fall mye 
som tyder på det og jeg tror Stangeland Gruppen 
skal klare og omsette for over en milliard også i 
2007.  
 Siden det nå (sikkert) har regnet fra seg ser jeg 
frem til en like fi n vår og sommer som i fjor.

SOMA:
Torsdag 8. februar 2007 ble en gledens dag for 
prosjekt STANGELAND’s nybygg på Soma.
 Da ble tomtearealet på nordsiden av fylkesve-
gen omregulert slik at vi kan få etablere oss der. 
 Nå får vi glemme all usikkerhet og motstand 
mot våre positive etableringsplaner.  TS-kulturen 
føles nok litt mer handlingsorientert enn byråkra-
tiet og derfor er tålmodigheten satt litt på prøve, 
men samtidig har vi full forståelse for at det er 
mange hensyn å ta i slike reguleringssaker.
 Tross alt så føler vi at både administrasjonen og 
politikere i både Sola og Sandnes kommune har 
stått på for å få løst denne reguleringssaken på en 
rask og positiv måte. Nå er vi derfor takknemlig 
for alle som tross alt har bidratt positivt i denne 
sak.
 Vi ser med lengsel frem til å få komme i gang 
med nybygget på Soma.
 Tegningene er så godt som ferdige – det kom-
mer til å bli knallbra. Vi har ikke våget å starte 
all detaljplanlegging før omreguleringen var god-
kjent, men jeg kan love at det kommer til å bli satt 
full fokus på dette nå. Vi krysser fi ngrene for at 
byggetillatelse kan foreligger rimelig kjapt.
 Mitt tips er at vi kan feire julen 2008 i nye tids-
messige lokaler tilpasset vårt behov.

Ønsker alle kollegaer og andre HELDIGE en fi n 
vår og gleder meg til litt fi nt påskevær.
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VÅRE ANNLEGG VÅRE ANNLEGG Av  Sigbjørn TveitenAv  Sigbjørn Tveiten

Fra å være sump og myrområde ser vi nå ty-
delig resultatet av det som skal bli en av Nor-
ges mest moderne godsterminal. I skrivende 
stund er vi nesten ferdig med 80 prosent av 
hele jobben. Som det kommer frem av bil-
dene ser vi at hele skifteområde er ferdig 
inkludert sporlegging. Kun noen få master 
og komplettering av sporvekslere gjenstår 
på dette området. 
 På terminalområde legges nå siste hånd 
på verket. Bilene kjører for fullt inn med 
forsterkningslag og bærelag. Doseren til Tor 
Kjell og veghøvelen til Roy, går sent og tidlig 
for å gjøre klar for belegningstein og asfalt. 
Som nevnt i en tidligere utgave av TS- nytt 
skal det legges ca 100.000 m2 med beleg-
ningstein. Her stilles det et enormt krav til 

geometrien, men med brødrene Roy og Tor 
Kjell bak spakene, og maskiner som har det 
mest moderne GPS utstyr, klarer de dette 
uten problem.  

GANDDAL GODSTERMINAL

Flyfoto over terminalområdet 19. januar 2007.

Fra lastegaten med påbegynt sporlegging.
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 Terje M Salte og Ole Morten Helleland 
har sammen med resten av gjengen god kon-
troll på fremdrift og ”fi nish”. De kan være 
meget stolte av det byggverk de nå er i ferd 
med å ferdigstille. I løpet av februar mnd 
kommer vi til å redusere mannskapet en hel 

del. Da vil det meste av aktiviteten være på 
adkomstvei og speditørområdet. Nærmere 
sommeren oppbemanner vi igjen og går i 
gang med grøntanlegg, støyskjerming og be-
legningstein.  

Jåttåvågen holdeplass er første parsell av 
totalt fi re på veien mot et dobbeltspor Sand-
nes – Stavanger. Her fi kk STANGELAND i 
hard konkurranse med andre entreprenører 
kontrakten på ca 105 millioner inkl mva, 
med oppstart desember 2006 og ferdigstil-
lelse desember 2007. Denne parsellen går 
over en forholdsvis liten strekning, men 
innebærer bygging av ny holdeplass og fl ere 
større brukonstruksjoner. 
 Jåttåvågen holdeplass plasseres mellom 
Viking Stadion og nye Jåttå videregående 
skole. Ei ny bru vil erstatte jernbanebrua 
som i dag går over hovedadkomstveien til 
Jåttåvågen og Viking Stadion. Her vil veien 
bli utvidet til fi re kjørefelt. Ved Gauselvågen 
skal vi sprenge ut ca 10000m3 skjæring tett 
inntil eksisterende spor og erstatte dagens 
bru med ei ny fl ott buebru i limtre som har 
et spenn på 17 meter. I tillegg skal vi blant 
annet, rive bolighus, bygge veier, gang- og 
sykkelstier, støttemurer osv.
 Olav Byberg er vår formann på anlegget. 
Olav har lang fartstid hos STANGELAND 
og er vant med å jobbe under spesielle re-
striksjoner på fl yplassen. En god erfaring å 
ha med seg på dette arbeidet, som foregår 
helt inn mot skinnegangen med trafi kkert 
spor. 
 Natt og helgearbeid vil bli en naturlig del 
av gjennomføringen for å få dette anleg-
get til. Det legges opp til ca en togfri helg 
i måneden, der vi utfører spesielle arbeids-
prosesser som er avhenging av sportilgang. 

Med positive og arbeidsvillige arbeidsfolk 
vil dette gå veldig greit. 

JÅTTÅVÅGEN HOLDEPLASS

Boring av foringsrør til sikringsgjerde mot eksi-
sterende spor. Togfri helg 27-28 januar
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En svale gjør ingen sommer, heter det – men 
en gullsmed gjør anleggsbransjen hos oss. 
Mange hos oss undret seg nok da underteg-
nede ansatte en gullsmed til anleggsarbeider 
i 1999. At dette var rett har blitt bevist ved at 
han har gjort en så fl ott jobb at han i dag er 
formann. Bernt har hele tiden vore i gjengen 
til Oddvar Kvia.

Navn: Bernt Gilje

Bosted: Skogsvingen 7, Ålgård

Alder:  51 år

Familie:  Kone Bodil og 3 sønner; 16, 24 
og 28 år.

Arbeidet tidligere:
  Gullsmed; først 10 – 15 år hos 

gullsmed Otteren,- etter det selv-
stendig næring som gull smed 
med ansatte og både butikk og 
verksted på Ålgård. Hadde og 
lærlinger.

Hvorfor begynte du i bransjen: 
  Jeg solgte butikken, men drev 

verkstedet i 1 ½ år og produserte 
gullvarer. Dette ble veldig en-
somt, så ved en tilfeldighet søkte 
jeg T.S. Muligens var Frode Gilje 

som arbeider hos TS, og som jeg 
er onkel til, og en medvirkende 
årsak til at det ble T.S.

Når begynte du i T.S.? 
 2. august 1999.

Idrett:   Det har det blitt lite av.

Livrett:  Komla og sauaføder.

Hva synes du om jobben i T.S.? 
  En veldig interessant og kjekk 

jobb. Det er utfordrende å få ka-
balen til å gå opp med hensyn til 
tid og kapasitet. Men jeg trives 
spesielt veldig godt når det er 
hektisk.

Hobbier:  Speideren og speiderleder.

Feriemål:  Reiser helst til Frankrike og Italia 
med egen bil. Har vore der 8 gan-
ger.

Andre ting på hjertet: 
  Opptatt av at me gjør en skikke-

lig jobb for det om det er travelt 
og hektisk.

Forslag til forbedringer av T.S.Nytt: 
  Nei, det er veldig bra – savner 

ingen ting. Det blir jo lest av alle!

DagensDagens
T.S.T.S.
profi lprofi l
Av Leif Emil Egeland
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KRANNYTT KRANNYTT Av Trond Helge SkrettingAv Trond Helge Skretting

Så er me godt i gang med et nytt år. Omset-
ninga for fjoråret vart som forventa godt over 
240 mill. kroner. Om dette året vil ende på 
same vis rekner me ikkje som sannsynlig, 
men tatt i betraktning forventa aktivitet i byg-
gebransje og petroleumsvirksomheter vil me 
likevel få ei høg omsetning dette året og. Slik 
aktivitet kan me ikkje imøtekomma utan våre 
gode medarbeidere, og eg vil igjen gje hon-
nør til alle som bidrar til at me får dette til.
 Prosjekt Ormen Lange er på nedtrapping 
og utstyr er på vei sørover for service og klar-
gjering for nye prosjekter. Som eg nevnte i 
forrige TS-nytt er dette prosjektet Stangeland 
Krans desidert største jobb, vel anført av Kurt 
Tjelta på site og Roy Otto som prosjektleder. 
Men eg vil og berømma vårt personell som 
har utført arbeid i god lagånd. Med så høy 
aktivitet og så mange operatører innenfor 
eget arbeidsområde har jobbene vært utført 
planlagt og sikkert. Unntakene er der, men de 
skal vi lære av og dra erfaring frå til fremti-
dige jobber.
 På Haugesunds siden er travelheten til å 
ta og føle på. Høg aktivitet på Kårstø holder 
mye utstyr på anlegget. Me er i anskaffi ng 
av meir utstyr for å imøtekomma etterspør-
sel. Koordinator Harald Saltveit har fl yttet 
inn i nye lokaler og dette har gitt bedriften 
et stort løft mht. både fasiliteter og tilgjenge-
lighet. I forbindelse med utkjøp av kran frå 
Byggkompaniet på Husnes vil me nå ha kran 
fast stasjonert der. Med utgangspunkt frå 
Halsenøy skal kranfører Birger Landa dekke 
dette distriktet, og me håper lokale bedrifter 
og private vil benytta denne tjenesten når det 
trengs et løft.
 1. januar i år var me i gang på Snøhvit i 
Hammerfest. Stangeland Kran fekk tildelt 
rammeavtale med Statoil Hammerfest. Å få 
fotfeste i denne delen av landet er stort, det 
gir oss grunnlag for videre satsing, og me har 
nå aktivitet frå Kristiansand i sør til Ham- Arbeid på Ormen Lange
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merfest i nord! I Kristiansand kan Nygaard 
Kran med stolthet visa til et godt resultat for 
2006. At alle arbeider som et godt samen-
sveist team er utvilsomt. Godt arbeidsmiljø, 
høg trivselsfaktor, kvalitet og god utnyttelse 
av ressurser er noen av nøklene til daglig le-
der Bjørn Isaksen og resten av gjengen.
 I slutten av 2006 startet HEGO Kran opp 
i Bergen. Helge Nyheim og Geir Låstad har 
kastet seg på kranbransjen og tilbyr i dag 
kran tjenester med kraner i størrelse 50 til 90 
tonn. Deres pågangsmot vil gje resultater, og 
me er sikre på at våre eierinteresse er i gode 
hender. Helge og Geir ønskes lykke til, og me 
ser fram til et godt samarbeid.

 Etter nokre års fråvær fant Gunnar Vig-
del tilbake til Stangeland Kran, nå som ko-
ordinator. Kranskolen har nytt godt av hans 
kompetanse, og det har me og når nye kran-
førere har vært i hans lære. Som den første 
og einaste i bedrifta har han fagbrev som 
kranfagarbeider. Me merker oss at dette i stor 
grad vil verta framtidas krav innen kranbran-
sjen, og særlig med petroleumsindustrien 
som pådrivar. At bransjen er i slik utvikling 
er spennande og på same tid utfordrande. Ti-
den vil vise hvilke krav som stilles til så vel 
oss som leverandør av slike tjenester, som for 
den enkelte kranfører. 
 God vinter og vår!

Kranovertakelse; Thomas Brolin frå Liebherr gratulerer daglig leder Helge Nyheim i HEGO Kran med 
ny kran.
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KRANPROSJEKTER KRANPROSJEKTER Av Roy OttoAv Roy Otto

Vi har for tiden god aktivitet med stor spred-
ning på de forskjellige jobbene.
 På Kårstø har vi 10 kraner, biler og mye 
utstyr som er inne i forbindelse med bygging 
av gasskraftverket.
 Vi jobber for fl ere kunder samtidig. Dette 
er i hovedsak utenlandske fi rma som er inne 
som underleverandører til Simens som er ho-
vedentreprenør for utbyggingen.
 Vi har vært engasjert i gassprosjektet på 
Kårstø siden i fjor sommer. Det er beregnet 
ferdig til sommeren 2007.
 Må også nevne at element-montasje er en 
stor del av vårt daglige virke. Aldri før har vi 
transportert og montert så mye element som 
vi gjør nå.
 Alt vi kan skaffe av semitrailere kjører 
betongelementer til forskjellige byggeplas-
ser. Når du er på veien er jeg sikker på at du 
ikke kan unngå å treffe en av våre biler lastet 
med betongelement.

 I Stavanger & Jær regionen har vi hatt opp 
til 16 kraner som har vært engasjert på for-
skjellige bygg samtidig. Mange er langsik-
tige montasjer som varer frem til ferien og 
lengre. Men også mange små bygg som hus, 
drifts bygginger osv.
 Våre kunder har stor ordrereserve på ny-
bygg som skal startes opp i løpet av dette 
året. Det betyr at vi er sikret arbeid i lang tid 
fremover med element-montasjer.
 På Kverner Egersund er aktiviteten på vei 
for oss. I øyeblikket har vi 4 kraner på Ka-
zakstan prosjektet deres. Her forventes det 
enda større aktivitet utover våren sommeren. 
Nytt er også at vi har fått kran og transport 
avtalen på Snehvit i Hammerfest. Dette er en 
langtids kontrakt som går over mange år. Vi 
har en kran som er fast innleid på raffi neriet 
og forventer økt aktivitet etter som anlegget 
starter opp. 

Roy Otto
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FOR EGEN REGNING FOR EGEN REGNING Av Sigurd StokkaAv Sigurd Stokka

Den nye verksmesteren er på plass!
 Det er med stor glede eg ønsker Roy Bor-
laug velkommen til oss. Roy er født i miljøet, 
med en far som var ansatt i Brøyt og siden 
deleier i Rogaland Maskinservice, var løpet 
ferdig lagt for Roy. 22 års fartstid som me-
kaniker i Rogaland Maskinservice, fl eire år 
i servicevogn, gir en solid ballast for alle ut-
fordringene verksmesterstillingen i TS har.
Ser virkelig fram til et godt samarbeid, 
Roy!
 Min rolle framover blir som nevnt i for-
rige nr fullt fokus på innkjøpssiden av reser-
vedeler, anleggsteksnisk utstyr osv.
 Oddmund Ueland, som har vært innleid 
frilance-sveiser, er fra nyttår ansatt i T.S. 
Det har vore godt å ha deg med, Oddmund,- 
ekstra godt nå som medarbeider. Måtte bare 
dei som lager disse uforståelige fartsgrense-
ne på Jæren se i nåde til en travel arbeidskar 

som skal på arbeid en tidlig morgen! Som 
normalt har trykket på verkstedet vært høyt 
også den siste tiden. Klargjøringen av nye 
Cat 323 pågår for fullt.
 Me har hatt lagerskift på den eldste grov-
knuseren, både ramme- og pendel-lager.
 Mye arbeid i forbindelse med dobbelspo-
ret.
Vedrørende framtiden var eg med Tommy 
på tur til Nederland og Belgia; arrangert av 
Cat for å se på nytt hovedverksted for Cat i 
Nederland. Lærerik tur for oss, der det siste 
nye innen verksted er tatt i bruk.
 Planleggingsfasen for vårt eget verksted 
på Soma er godt i gang; ser meget spennende 
ut.
 Det lysner for hver dag nå – herlig årstid 
me går i møte.

Sigurd

Arbeidene på første etappe av dobbelsporet er i full gang. Her kommer ny 
bru og ny Hinna Stasjon. Bilde: Leif Emil Egeland.
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PERSONALSIDEN   PERSONALSIDEN   Av  Joar LølandAv  Joar Løland

’’Det høres så lett ut, å snakke 
sammen. Og det er det kanskje også 
i mange tilfeller. Det å gi beskjeder 
og det å kommunisere effektivt er 
veldig viktig for en bedrift som vår. 
”Hva skal jeg gjøre?” ”Jeg mangler 
to kummer.” ”Jeg skulle hatt en 20 
tonner.”

Vi kjenner alle til det. Fra tid til 
annen oppstår det misfor-
ståelser. Det vi mente 
ble ikke oppfattet av 
mottaker på samme 
måte som vi hadde 
tenkt at han skulle 
oppfatte budska-
pet. Det viser 
seg at kommu-
nikasjon er vel-
dig komplekst, 
og det er mange 
tusen som for-
sker på dette 
fenomenet hver 
dag. Hva kom-
mer så disse 
forskerne frem 
til?

Tydelighet. Selv om du har klart for deg hva 
du skal si og hva du mener, er det ikke sik-
kert at mottakeren oppfatter det som du ville 
sende. 
 Mottakeren har sine forestillinger om hva 
han tror du mener og er ofte forutinntatt. Det 
kan være støy, unøyaktigheter eller antagel-
ser som fører til misforståelser.

Hva vi sier og hva vi 
mener (kroppsspråk). 
Forskerne mener at 55% av kommunika-
sjonen er kroppsspråk, 38% er tonefall og 
måten vi sier ting på og 7% er selve ordene. 
Dette viser at hele pakken er viktig. Det kan 
også bety at mottaker kan oppfatte budska-
pet til å være det motsatte av ordene dersom 
kroppsspåket og toneleie kan tolkes i den 
retning. Det kan være verdt å tenke over hva 

som skjer når vi skal gi en be-
skjed i telefonen og 55% 

av kommunikasjonen 
”forsvinner”.

Bruk av Humor. 
Vi er stort sett i 
godt humør hele 
tiden, og vi liker 
å tulle litt av og 
til. Det er viktig å 
være klar over at 
bruk av ironi og 
underfundigheter 
er en sikker vin-
ner i forhold til 
misforståelser. 

Klare avtaler – be-
kreftelse. Hva ble vi 

egentlig enige om? Du har 
hatt en lang diskusjon frem og tilbake, men 
hvem skulle gjøre hva? Det kan være smart å 
avslutte med: ”Da gjør du det og det, og jeg 
gjør det og det”.
 Som om ikke det var vanskelig nok med 
å bli forstått på arbeid. Når vi kommer hjem 
får vi i tillegg problemer med kjønnsfor-
skjeller...

‘‘Det å snakke sammen
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Virusinfeksjoner kan gi betennelse i leveren 
(hepatitt = lever betennelse).
 De vanligste former for leverbetennelse er 
virus type A og virus type B.  Mot disse fi nnes 
det effektiv vaksine hvis den blir tatt i forkant.  
Da blir man ikke angrepet av sykdommene.  De 
fl este, som ikke har fått vaksine,  vil etter gjen-
nomgått sykdom utvikle antistoffer, men noen 
få vil utvikle chronisk sykdom. Andre typer 
hepatitt er type C, men dette er mindre vanlig 
og her fi nnes det heller ingen vaksine.

Hepatitt A
Symptomer: sykdomsfølelse, tretthet, kvalme, 
slapphet, feber, manglende apetitt, magesmer-
ter og etter noen dager gule øyne og gul hud, 
samt mørk urin og lys avføring. Vekttap.  Det 
tar 2 – 6 uker fra smitte til sykdommen bryter 
ut.  Sykdommen varer fra 2 uker opp til fl ere 
måneder.
 Virus smitte skilles ut i avføring fra smittede 
personer.  Den kan derfor ofte smitte via klo-
akk eller via mat håndtert av smittede personer 
med dårlig hygiene.  Økende smittefare ved 
dårlig hygiene.
 Omfattende smitte blant folk i Sør-Amerika, 
Afrika og Asia.  Her kan opptil 70% av befolk-
ningen være smittet før de fyller 20 år. Mange 
av disse kan utvikle antistoffer etter sykdoms-
angrep.

Hepatitt B
Smitter gjennom blod og kroppsvæsker /spytt/
sæd.  I Norge er om lag 15000 personer chro-
niske smittebærere.  Mange av disse er stoff-
misbrukere.  Smittefaren er særlig stor ved 
seksuell kontakt og bytting av sprøyter.  Syk-
dommens symptomer i første fase er som ved 
hepatitt A, men tiden fra smitte til sykdom bry-
ter ut kan ofte være 3 – 5 måneder.  Hos voksne 
personer over 45 år kan også omlag 15% utvi-
kle alvorlige symptomer som varig leversvikt 
og utvikling av leverkreft.
 Smittefaren er utbredt blant millioner i Af-
rika, Sør-Øst Asia og Sør Amerika .

I Sør-Europa er sykdommen relativt hyppig i 
Spania, Italia, Hellas og Tyrkia.  

Vaksinasjon
Det er nå utviklet vaksine (Twinrix) som dek-
ker begge disse hepatitt typer samtidig. Vaksi-
nen gies 3 ganger med avstand 0, 1 og 6 må-
neder.
 Hurtigvaksineprogram på 3 uker kan også 
tilbyes. Twinrix vaksinen har vært på markedet 
i snart 15 år, og ved å følge antistoff innholdet i 
blod kan Verdens Helseorganisasjon, WHO, nå 
angi at tre vaksiner gir god beskyttelse i minst 
15 år.  Det fi nnes også en egen hepatitt B vak-
sine, og denne vaksinen er en del av det ordi-
nære vaksinasjonsprogram til barn i de fl este 
europeiske land, men ikke i Skandinavia.  90 
– 98 % av de vaksinerte har fullgod beskyttelse 
etter tre vaksiner i 15 år.
 Vaksinen bør brukes av de som arbeider med 
kloakk og forurenset miljø. Dertil av turister 
som reiser meget, folk med kroniske sykdom-
mer, politi, fengselsansatte og helsepersonell i 
sykehus.

TS ansatte:
Mange som arbeider med veier, grøfter og 
utgraving av byggetomter er utsatt for mulig 
smitte av hepatitt A.  Dertil kan forekomsten 
av sprøytenåler og sprøyteutstyr skape fare for 
hepatitt B, særlig i sentrale bymiljø.  Tenk på 
alle de farlige arbeidsplassene vi opplever i TS 
i løpet av en to års periode !  Vaksinen er et 
godt tilbud fra fi rmaet til alle TS ansatte som 
trenger det.  Dertil virker jo også vaksinen når 
vi er på feriereise !  Vaksinen er gratis hos TS,  
men på vaksinasjonsstasjoner må dere betale 
omlag kr. 500 pr. vaksine.  Alle oppfordres til å 
ta 3 vaksiner i  program 0, 1 og 6 måneder.

Vaksinen er en god og effektiv helseforsik-
ring for både ansatte og fi rma.

Mange gode helse-hilsener 
fra DR. LARS D, bedriftslege

VAKSINERVAKSINER
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HOVEDTILLITSMANNENS SPALTE HOVEDTILLITSMANNENS SPALTE 
Av Willy ErgaAv Willy Erga

Nå er vi inne i den mørke tiden. Det er mye 
regn og sorpa, inni mellom er det også vin-
ter. Selv om det er mørkt og kaldt i været 
gjelder det ikke for situasjonen med jobber. 
Det virker som vi har nok å gjøre i mange år 
fremover.
 Det virker heller ikke som været påvirker 
humøret og trivselen til folk. Det er mitt inn-
trykk at alle trives og har det bra på arbeid.
 Det nærmer seg allmøte. Hvis det er noen 
som har lyst til å stille som tillitsvalgte eller 
noen som har noen saker som skal tas opp 
kan dere ta kontakt med meg eller en av de 
andre tillitsvalgte. Det er bare fi nt å være ute 
i god tid slik at vi er godt forberedt.
 Så til slutt en observasjon fra min side (og 
kanskje en løftet pekefi nger): Vi møtes om 
morgenen sånn ved halv sju tiden og samles i 

brakken rundt drøs og en kopp kaffe. Senere 
på dagen møtes gjengen til mat kl 11.00 og 
får igjen en god drøs.
 Disse samlingene har en ekstremt god ef-
fekt på samhold og kameratskap. I tillegg 
kan jeg også legge til at som formann gir det 
meg en unik mulighet til koordinering og 
planlegging når vi er samlet.
 Sett i dette lys er det trist å se at enkelte 
(kanskje blant de yngre) velger å bruke 
denne tiden til å kjøre og kjøpe mat på ben-
sinstasjonen i stedet for. Dette gjør at noen 
faller utenfor gjengen og ikke får være med i 
drøsen eller oppleve andre gode innslag.
 Jeg har selvfølgelig ikke noe med hva folk 
bruker fritiden sin til, men jeg vil benytte 
anledning til å slå et slag for den gamle gode 
matpakken og termosen.

Vitsestafetten

Av Bjørn Egeland

Blondine vitserBlondine vitser 
Hvordan ser du at en blondine har en dårlig dag?

Hun har tampongen bak øret og vet ikke hvor sigaretten er!  
Hva regner en blondine som forspill?

Å ta av seg trusa! 
Hvorfor blondinene alltid går med ørevarmere?

For å unngå gjennomtrekk! 
Utfordrer Gunnar Vigdel til neste TS-nytt!
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TS’er MENER3
1. Har du tenkt deg på fotballkamper 

i år ;- hvilket lag?
2. Hvordan  tror du det går med Viking og Bryne 

i år?

Trygve Stangeland:
1. Viking, så klart.

2.  Viking nr 4 i serien og fi nale i cup’en. 
Bryne kvallik.

Lars Anders Sæbø:
1. Nei, det har jeg ikke.

2.  Viking rykker ned.
Bryne rykker opp.

Einar Undheim:
1. Eg hadde ikkje tenkt det, men itte eg hørte episo-

den med Einar Ølberg konne eg tenkt meg å ver 
enn støtte for han på di mest befolka Viking-kam-
panne så går det bra med han.

2. Det går bra med Viking. Men Bryne må vera der 
nede så dei hører heime i år og.
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Våre lærlingerVåre lærlinger

1.  Hva heter du, og hvor bor du?
Siw Ree, og bur på Nærbø sjå mor å far, 
men er for det meste på Brusand. 

2.  Hva er det som ligger bak ditt yrkes-
valg?
Liker godt store maskiner, og ha utfor-
dring i hverdagen.

3.  Hvorfor valgte du T.S som ditt opp-
læringsfi rma?
(For eg ville ikkje te Risa J)
Eg har hørt så møje positivt om TS, og då 
vart det TS J 

4.  Hvordan trives du her hos oss?
Kjeeempegodt! Mange goe arbeidskollega 
å ikkje minst godt arbeidsmiljø.

5.  Hva er dine framtidsplaner?
Få fagbrevet å fortsetta sjå Stangeland.

6.  Hva trives du best med i ditt daglige 
arbeid hos oss?
Trives godt i maski-
nen, he ikkje våre 
borti så møje ennå, 
så det går i grave-
maskin 3,5” . Ha 
gang på det J.

7.  Hva brukes fritiden 
til?
Fritiden bruker eg på 
Oddgeir ikke minst, 
og venner.

Av Leif Emil Egeland
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VÅRE ANLEGG VÅRE ANLEGG Av Jan Erik ÅnestadAv Jan Erik Ånestad

Juleferien er for lengst over og vi er nå kom-
met godt i gang ute på anleggene. Midt i ja-
nuar hadde vi en uke med klart og kaldt vær. 
Dette eneste lille minuset ved dette var at 
klargjøringen for asfalt på kabelgrøftene ble 
noe utsatt, ellers var det positivt med tanke 
på alt regnet vi har hatt sen høst og vinter. I 
skrivende stund holder frosten seg borte og 
anleggene rundt omkring går for fullt. Satser 
på at vinteren har sagt sitt for denne seson-
gen, slik at vi kan se frem mot lysere dager.
 Vil ønske Helge Bilstad velkommen tilba-
ke etter en liten gjesteopptreden hos IVAR. 
Helge var gravemaskinfører før han sluttet 
hos oss, men er nå tilbake som formann. Vi 
i 888-avdelingen ser frem til å få nytte hans 
lange erfaring. Jone Høyland rykket 1 des. 
opp fra bas til formann. Gratulerer!
 I Mekjarvik er vi nå i gang med innspur-
ten på en jobb som består av 3 deler. Norsk 
Havnevesen har i samarbeid med Norsk 
Metallretur AS oppgradert industriområdet 
Mekjarvik havn. Del 1 var en grovplanert 
sprengsteinfylling på ca 1300 m². Den er i 
dag opparbeidd til en ny parkeringsplass med 

et tilhørende grøntanlegg for Cameron AS. 
Del 2 var også en grovplanert steinfylling på 
ca 25 000 m². På dette området har vi anlagt 
nytt va-anlegg og ny vei. Hele området er 
blitt gruset opp slik at det i dag ligger klar 
for fremtidig bygging til industri. Del 3 var 
området mellom Norsk Metallretur AS og 
havnen. Dette området på ca 7500 m² har vi 
opparbeidd til industriområde for Norsk Me-
tallretur AS. Området består nå av en betong 
plate på ca 3000 m² og en belegningsstein-
fl ate på 4500 m².
 På denne jobben er det Ingeniørservice 
P&B AS med Ingar Johannessen som er byg-
geleder.
 På Randaberg og Hundvåg er vi i oppstar-
ten med utvidelse av idrettshallene. Disse 
jobbene er vi tildelt av Lothe Bygg AS. På 
Randaberg er det Helge Nærland som er byg-
geleder for Lothe Bygg AS, og på Hundvåg 
er det Alf Rune Stokka.
 Dette var en liten oppsummering av en-
kelte prosjekt vi har i denne avdelingen i TS 
Maskin AS. Til slutt vil jeg ønske alle lesere 
og godt og fremgangsrikt år.   

Sprengning og fjellsikring for Natobygget på Jåttå. Foto: Leif Emil Egeland.



1919

VÅRE ANLEGG  VÅRE ANLEGG  Av  Ingvald ÅrsvollAv  Ingvald Årsvoll

Mange klager på været, grått og trist og ikke 
minst bløtt;- vinteren i år er preget av mye 
regn. Sorpa og graps, men det er kanskje det 
beste av to onder, for hadde det vært frost 
hadde det bare blitt et verre problem, trur 
ikke vi skal klage for mye. Jeg har ikke noen 
prosjekter været lager noe nevneverdige pro-
blem med annet en trivselen.
 For Avinor AS er vi i full gang med enda 
en ny kontrakt og det er godt for vi liker oss 
godt der. Nå gjelder det 23000 m2 fl yopp-
stillingsplasser for innland.  Det skal mas-
seutskiftes og fylles anslagsvis ca 18000 m3 
pukk, og på dette skal det legges 2800 m2  
med 35cm tykke betongplater og resterende 
20200m2 skal det legges 19 cm asfalt i tre 
lag med penetrert pukk, bindlag og slitelag. 
Utenom det skal det legges system for av-
vanning med slisserenner og tilhørende av-
løpssystem. 
 Kabelføringer blir det også en del av, det 
består stort sett av OPI kanaler, stedstøpte 
lysmastfundamenter samt en del m2 varme-
kabler. Det skal også slisses og legges kabler 
for ledelys fl y inn til oppstillingsplassene. 
En grei og kjekk jobb sammen med gode 
samarbeidspar tnere 
som utfører; Skanska 
AS har betongarbei-
det, Siemens AS har 
elektro, asfaltering er 
det Lemminkainen AS 
som utfører, samt Kolo-
Veidekke AS som skal 
ta seg av slissing og 
fuging og sist og ikke 
minst byggherrens re-
presentanter som er 
Lindberg`s Byggadmi-
nistrasjon og Multicon-
sult AS.  I tillegg skal 
vi grave kabelgrøfter på 
et annet mindre prosjekt 

på fl yplassen, dette for Simens AS.
 Nytt byggefelt har vi også startet på siden 
sist; denne gang i Tjelta Sentrum. Her er det 
Gann Tre prosjekt AS og Block Watne AS vi 
jobber for. Det er egentlig to kontrakter, -  en 
som omhandler et felles prosjekt for hoved-
avløp og atkomstveier der er også Tjelta Ut-
vikling AS i tillegg til nevnte. En forholdsvis 
stor jobb sett under ett. 350 m av Vigdelveien 
skal bygges ny, atkomstvei til felt og Tjelta-
gården samt opparbeidelse vei, vann, avløp 
og grunnarbeid for byggefeltet med 47 verti-
kaldelte boliger og en boligblokk. Har i tid-
ligere nummer av TS-nytt nevnt prosjekter 
som vi nå fremdeles arbeider med mer el-
ler mindre sporadisk for å tilpasse oss etter 
fremdriften på dei forskjellige byggplassene. 
Rammeavtalen med Sola Kommune gir også 
en del arbeid rundt om i kommunen.  Mye 
godt arbeid ut over vinteren, får håpe det 
ikke slår til med en altfor hard vinter som 
lager problemer. Det minker på an, så selv 
om februar kan bli kald så nærmer våren seg 
med stormskritt.

Hilsen Ingvald

Vaulenbanen klar for kunstgress. Nok en bane har vi “bygget opp” og gjort 
klar for kunstgress. Foto: Leif Emil Egeland.
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VÅRE ANLEGG  VÅRE ANLEGG  Av  Jan Olav DjuvslandAv  Jan Olav Djuvsland

Hausten me no har vore gjennom vil nok 
av mange karaktriserast som den våtaste i 
”manns minne” Slik har nok gjengen her på 
RV 44 Prosjektet også opplevd det.  I høve 
til dei arbeidsoppgåvene som har vore utført 
har været ikkje vore på vår side.  På prosjek-
tet har me vore i ein fase der djupe, tunge 
og lange grøfter har vore på dagsorden. Dei 
djupaste ned mot 5 m. Då seier det seg sjølv 
at dei mottekne nedbørsmengdene gjer noko 
med kvardagen vår. Sett i lys av dette, er tida 
inne for å skryta av både pågongsmotet og 
innsatsviljen både handfolk og maskinkøyra-
rar har utvist her på prosjektet.  
 Sjølv om tida me no er inne i er ei fi n tid, 
der det vert lysare for kvar dag som går.  Hå-
par me alle at me snart får dagar der regn-
tøyet kan kvila.
 I løpet av ettervinteren vil storparten av det 
tunge grøftearbeidet væra ferdig. Då er det 
lasting av siste del av riksvegtraseen, byg-
ging av støyvollar, etablering kabelgrøfter og 

drenssystem som står på agendaen. Dette for 
å væra klar til å starta oppbygginga av veg-
kroppen i løpet av sommaren.
 Trass i dei store nedbørsmengdene som me 
har vore ”tilgodesett med” i haust er prosjek-
tet på plan i høve til planlagt framdrift.  Dette 

Tommy Erga og Henrik Hoffmann på ein sol-
skinsdag 

Rv 44 Stangeland – Skjæveland
  – Statens vegvesen– Statens vegvesen

Bjarne Espedal legger rør på Rv. 44.
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må også alle som har delteke i prosjektet ta til 
seg og væra stolte av.
 I skrivande stund er prosjektet på topp 
når det gjeld mannskap og ressursar.  Nær 
30 einingar har sitt daglege virke på denne, 
6,5 km lange byggeplassen. Dette er nok ein 
situasjon som vil vara fram imot vårparten.  
I løpet av våren vil og Skanska ferdigstilla 
storparten av sitt betongarbeid.  Samarbeidet 
med Skanska må nok ein gong trekkjast fram 

som særs positivt. Begge partar har lukkast i 
å få til både samarbeid i alle ledd til beste for 
heile prosjektet.
 Sjølv om hausten og vinteren har vore våt 
og regntung, har me hatt nokre fi ne glimt av 
vinter.   
 Tilslutt vil eg ynskja alle, både eigne, sam-
arbeidspartnarar, kundar og oppdragsgjeva-
rar ein fi n ettervinter.

Ferdig utlasta veglinje mellom Årsvollvegen og Sandnesvegen.

Byggekran i vinterskurd. Foto Lars Dokkedal.
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VÅRE ANLEGGG     VÅRE ANLEGGG     Av Tony HellesAv Tony Helles

Prosjektet går full fart fremover og nå be-
gynner også Vågen å ta form. Vi har så 
langt sprengt oss ned til kote -15 i 35% av 
Vågen, som er på 45 000m2. 
 For å effektivisere produksjonen valgte vi 
å sprenge en grøft i senter av Vågen som er 
280m lang, 50m bred, og ligger på kote -15.  
Denne grøften skal virke som en ”highway” 
for utkjøring av sprengstein og beholde kor-
test mulig kjøredistanse. Størrelsen på den 
siste salven (02.02.07), som åpnet grøften, 
var på 55 000 fm3 og det ble brukt hele 40,6 
tonn med sprengstoff! 

 Ressursene vi har i dag er 8 dumpere, 5 
gravemaskiner, og 4-5 borerigger, og dette 
inkl. 2 stk Cat 773 og 1 stk Cat 365. I løpet 
av de fi re første ukene i 2007 var gjennom-
snittet på utlasting 72 500 tonn sprengstein 
og 18 250 tonn løsmasse. I løpet av uke 4 
klarte gjengen å laste ut over 81 000 tonn 
med sprengstein og over 16 000 tonn med 
løsmasse. Dette er utrolig bra og håper den-
ne innsatsen fortsetter!
 Ellers pågår arbeider for fullt med fylling 
i sjø, fjerning av løsmasser, og mudring.
 Utfyllingsarbeidene som dekker et om-

Risavika Havn
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35 år i

Av Leif Emil Egeland

Samel Hegerland heter den personen 
som har lengst sammenhengende an-
siennitet hos oss.
Samel begynte 18. mai 1971 som 
maskinfører. Han har og vore for mann 
og bas i mange år. Han har lagt ned 
et stort arbeid i fi rma. Me er glade for 
fortsatt å ha Samel i staben. Hans fag-
lige dyktighet og tekniske innsikt er et 
aktivum for fi rma – Gratulerer med ju-
bileumet, Samel!

råde på ca 120 000m2 er godt i gang og vi 
har utført ca 25%. 

Det er hittil i prosjektet:  
utlastet 1 250 000 tonn sprengstein 
utlastet 830 000 tonn løsmasser
boret 80 000   meter
timeforbruk 44 000   timer

Tipping i sjø fra land og fra fl åte.
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Studenter fra Universitetet i Stavanger. Fra venstre: Jarle Øvrevik, Gina Skogen, Leif Oddmund 
Tislevoll, John Morten Tårnes, Knut Borgenvik, Anders Nupen, Tom Daniel Enger. I gravemaski-
nen stikningsingeniør Kjetil Egeland. (Foto: Svenn Rune Systad).

Kjetil Egeland forklarer maskinstyringe med GPS til Einar Holven fra Universitetet i Stavanger. 
(Foto: Svenn Rune Systad).

Studenter på besøk hos stikningsavdelingen
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 gammel ts’er

Hvor ble de av?
av Leif Emil Egeland

Vi har denne gangen valgt Kjell Gjesdal 
under vignetten ”Gammel TS’er” Kjell 
var en allsidig medarbeider, og kjørte 
både hjullaster, gravemaskin og borerigg.

Navn: Kjell Gjesdal
Bosted: Tjeltaveien 105 Tjelta

Når begynte du og hvor lenge var du hos 
T.S.?:
Eg begynte i 1975 og sluttet i november 
1981.

Hva gjorde du hos oss?
Kjørte stort sett maskiner; brøyt, hjullaster 
og borerigg.

Er det noe du var med på og husker spe-
sielt godt?
Eg var med på Skeiefeltet på Hundvåg i 1 ½ 
år med både gode og mindre gode min-
ner. Var og med på motorveianlegget bl.a. 
sammen med Aksel Haglund. Han var ikke 
fornøyd med planeringen min med hjullaster 
og sa: ”Eg kjeme ikkje fram med dozeren 
enn gang”.
 Ellers var en del på kommunen.

En god historie fra den tiden:
Eg lasta med en Åkerman H16 13 på et an-
legg på Vasshus på Klepp. Trygve kom da og 
sa at eg lesste mye for lite. ”Jammen då bler 
me tatt og får mulkt!” sa eg. ”Nei, vektå e i 
Sokndal i dag” svarte han.

Hva savner du mest fra T.S.tiden?
Det gode samholdet mellom ledelsen og alle 
oss kollegaene ”på grasrota”.

Andre ting du vil fortelle T.S.Nytt’s le-
sere?
Eg var som sagt mye på Skeie-feltet. Meg og 
Peder Meling planerte rundt tomtene etter at 
folk hadde fl yttet inn. Plutselig roper Peder: 
”De skyter på meg!” Det viste seg at noen 
rampunger i et nyinnfl yttet hus skjøt på ham 
med luftgevær.

Hva jobber du med nå?
Eg jobber i Avinor. PBR (Plass, Brann, Red-
ning) og driver gardsbruk sammen med kona. 
Vi driver med egg og melkeproduksjon.

forts. s. 26
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SEMINAR I GEOLOGI  SEMINAR I GEOLOGI  Av  Joar LølandAv  Joar Løland

Som et ledd i samarbeidet med 
den tekniske skole ble vi invitert 
til seminar omkring Geologi på 
Stavanger Offshoretekniske fag-
skole (SOTS). Dette er gamle styr-
mannsskolen på Kalhammaren. 
Her er alle tekniske fagskoler nå 
blitt samlet. Det vil si at det som 
vi kjenner som “teknikken” på 
Våland nå ikke er det lenger.
 Vi fi kk et intressant foredrag om 
geologi generelt og Jæren speselt.
 Visste dere at Egersund var en 
gammel vulkan?

Hva med hobby?
Det må være gamle motorsykler og frilufts-
liv generelt. Reiser og en del til egen fjell-
gard på Moi.

Vil du sende en hilsen gjennom T.S.Nytt?
Ja, eg vil hilse til alle ”fra min tid” og sei: 
”Ta vare på kvarandre” – det er ikke sikkert 
graset er grønnere hos naboen.

Takk for praten.
Takk i like måte.

Fra s. 25
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 NYTT FRA  NYTT FRA BORE- OG SPRENGNINGSAVDELINGENBORE- OG SPRENGNINGSAVDELINGEN
  Av  Ståle NilsenAv  Ståle Nilsen

Det er blitt Januar mnd og etter en ekstrem bløt høst 
og vinter får vi håpe at februar går fort så vi kan 
begynne og vente på våren. Vi har veldig bra med 
arbeid og pr. dags dato 27 rigger i arbeid. Siden for-
rige TS-Nytt er rigg fl åten økt med 3 rigger til, en 
Atlas D3 Hc-01 uten radio og enn Atlas Copco D7 
rr og enn brukt Atlas 748 Hc-01 som vi har bygd om 
til fundamentering. 
Det har og vært en 
rigg i avgang da vi 
var uheldig og fi kk 
et velt på enn Atlas 
D7 rr rett før Jul 
og det resulterte 
i kondemnering. 
To talt har TS 22 
rigger i egen regi. 
Vi leier det som 
er tilgjengelig av 
rigger i markedet, 
men det er ikke lett 
og få nok da det er 
stor aktivitet i mar-
kedet. Det er og 
stort underskudd 
på skytebaser i 
bransjen og rekrut-
tering er for dårlig. 
En av våre mest 
erfarne skytebaser 
gjennom mange år 
ga seg før nyttår 
og det var Dagfi n 
Frafjord, han vil 
bli saknet, og jeg 
vil med dette takke 
Dagfi n for lang og 
god tjeneste for 
T.Stangeland Mas-
kin.
 Det blei ansatt ny avdelingsleder for bore og 
sprengningsavdelingen fra nyttår og det er Åsmund 
Bjerga som var oss hos rundt 1990, vi øns ker ham 
velkommen. Det er ansatt fl ere nye i denne avdelin-
gen og vi ønsker alle velkommen til en trygg og god 
arbeidsplass. Vi er nå i innspurten på Stavanger Af-
tenblad og i begynnelsen av februar begynner vi på 
Løkkeveien, der blir det Trond Tjøstheim som skal 

sprenge sammen med Sigurd Gramstad. Kurt Lura 
holder på med innspurten for Nato på Jåttå, der var 
det mye dårlig fjell, så det har tatt noe lengre tid 
enn forventet med mye sikring. Når Kurt er ferdig 
på Jåttå skal han videre til Gausel for utvidelse av 
jernbanetrassen til 2 spor, dette er og enn vanske-
lig jobb, men med god planlegning og hans gode 

erfaring går nok 
det bra.
 I Tananger har 
vi ut februar tatt 
ut hovedmengden 
av fjell, det har 
vært 5 rigger stort 
sett hele tiden og 
denne mengden 
vil vi nok ha ut 
april mnd. Det er 
Arne Petter Olsen 
som er skytebas 
der ute med 1 til 2 
hjelpere med seg, 
det meste så langt 
har blitt sprengt 
med sluritt le-
vert fra Orica. 
På fjellsikring og 
gjysing har vi nå 
2 mann som går 
fast, og vi har og 
kjøpt enn gjyse-
pumpe til for og 
kunne dekke de 
fl este behov. Det 
har vært en del 
uheldige tilfeller 
i det siste når det 
gjelder fjellsik-

ring derfor ønsker 
vi og bygge opp 

enn god gjeng med godt utstyr og god kom-
petanse. De andre skytebasene er spredt rundt 
hele fylket på større og mindre oppdrag, og i og 
med at det er mye og gjøre og mangel på folk 
går Geir Knapstad og på sprengning. Dette er 
et utdrag av vår hverdag i bore og sprengnings-
avdelingen.

Med hilsen Ståle

Dobbel-boring i Risavika havn. Foto: Leif Emil Egeland.
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Det viser seg at har vi utstyret, så kommer 
jobbene.
 I fjor satte vi totalt ca 8500 m2 med spunt-
vegg.
 Mye av dette har vi utført på Godstermi-
nalen og Seabrookertomtene.
 For tiden er det endel spunt og sikringsar-
beid i forbindelse med på dobbelsporet ved 
nye Jåttå stasjon.
 Dette er en krevende jobb med korte tids-
frister og en del nattarbeid.
 Det er mange ting som skal klaffe når man 
kun har 3-4 timer nattestid til disposisjon på 

arbeider inntil eksisterende spor.
 Tor Harald Øglend har nå overtatt dette 
utstyret og har på kort tid lært seg bruken 
av det.
 Etterspørselen etter denne type tjenester 
er økende, med forespørsler fra fl ere kanter 
av landet.
 Når det en gang blir litt mindre travelt for 
store maskiner kan vi nok ta på oss fl ere opp-
drag utenfor vårt distrikt.
 Leveringstid på spuntnåler er nå på 10-12 
uker, så det å kjøpe inn spunt til lager har gitt 
oss fl ere gode jobber.  

NYTT FRA SPUNT-AVDELINGENNYTT FRA SPUNT-AVDELINGEN
Av  Jan Magne FotlandAv  Jan Magne Fotland

Spunting dobbelsporet.
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Premiering for 
skadefri kjøring

Av Reidunn Øglænd

Stangeland Gruppen holder fokus på sik-
kerhet i det daglige arbeid, og eierne gir i 
den anledning de i T. Stangeland Maskin 
AS og i Stangeland Kran AS og som har 
kjørt mest skadefri  iløpet av 2006 anled-
ning til å være med i trek ningen av reiser 
til verdi av kr 15.000,- inkl. fri med lønn i 
en uke. Alle førere av maski ner eller biler 
som ikke har vært involvert i skader i 2006 
var med i trekningen.

De heldige vinnerne ble denne gang:
Inge Opstad fra T. Stangeland Mas-
kin AS og Odd Bernhard Pedersen fra 
Stangeland Kran AS.

For å ha fokus på skadefri kjøring, gjentar 
vi samme premiering for 2007.

Odd Bernhard Pedersen t. v. i 
Stangeland Kran gratuleres av 
HMS-sjef Per Johnny Skårland 
for skadefri kjøring i 2006.

Inge Opstad t.v. i T. Stangeland 
Maskin gratuleres av HMS-sjef 

Jan Kvindesland for skadefri 
kjøring i 2006. 
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HMS/KVALITETSSIKRING HMS/KVALITETSSIKRING Av Jan KvindeslandAv Jan Kvindesland

I oktober satte formenn og baser seg på sko-
lebenken. Likeså kalkulatør og prosjektse-
kretær.  Alle som har med arbeider på vårt 
vegnett må forholde seg til lover og forskrif-
ter som dekker den typen aktivitet. Vegdi-
rektoratet har utarbeidet en håndbok som 
går under navnet 051, eller nullenogfemti på 
folkemunne.  Forrige utgave av denne hånd-
boken kom i 1988, så tiden for revisjon var 

for lengst inne.

Tom Brekke i Trafi kk-
sikring AS har kurset 
oss før, i oktober 2000.  
Denne typen opplæring 
er normalt en dags kurs, 
men denne gag delte vi 
kurset i to, til to kvelder.  

”Hele Norge” skal jo ha denne typen opplæ-
ring, og kompetent kursholder er etterspurt.  
Så vi benyttet muligheten når Tom Brekke 
likevel var distriktet.

Med innlevelse og faglig tyngde ble hånd-
boken gått gjennom trinn for trinn.  Vi har 
en del omfattende skiltprogrammer på ho-
vedveiene i distriktet, så mange kjente seg 
nok igjen i Tom Brekke’s forklaringer og 
ilustrasjoner.
 Tema som; nye skilter, – varslingsvogner,  
– skjemaer og – blanketter, – ansvarsforde-
ling og juridiske aspekter ble behørig for-
klart og diskutert.
 Dette var en nyttig oppdatering og gjen-
nomgang for alle deltakerene.

OPPGRADERING PÅ NYTT LOVVERK

Ivrig diskusjon blant engasjerte kursdeltakere. Tom Brekke til høyre.
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HMS @ STANGELAND KRANHMS @ STANGELAND KRAN
  Av  Per Johnny SkålandAv  Per Johnny Skåland

Nytt år, nye utfordringer. Selv om vårt største 
enkeltstående prosjekt nå er på nedtrapping 
merkes det på ingen måte at 2007 skal bli et 
”hvileår”. Mild vinter og etterslep i bransjer 
vi leverer til gjør at arbeidet er kontinuerlig. 
Petroleumsindustrien hviler heller ikke, og 
gjennom media får vi stadig informasjon om 
utbygginger langs kysten. Og dette er pro-
sjekter vi følgelig ønsker å delta i. 
 Statistikk for uønskede hendelser i 2006 
gir oss god indikasjon på hvor våre ”svak-
heter” ligger. De bakenforliggende årsakene 
kan granskes til det ytterste, og påstanden er 
at alle hendelser er et resultat av menneske-
lig svikt på et eller annet tidspunkt i hendel-
sesforløpet. Men en kan spørre seg hvilken 
nytte man har av slik etterforsking for en-
hver hendelse. Nå er det en gang sånn at vi 
mennesker er det mest utfordrende element 
å ta hensyn til, og det være seg dagsform, 

årvåkenhet, kompetanse, holdning, atferd 
osv. Et lite øyeblikks uoppmerksomhet og 
hendelsen er et faktum. 
 Våre rapporter for uønskede hendelser har 
fl ere registreringer for brudd på styrende do-
kumenter, herunder kundekrav, interne krav, 
gjeldende forskrifter, instruksjonsbøker o.l.  
Tross en merkbar og gledelig nedgang for 
slike forhold i egne rekker, ser vi en økning 
i hendelser forårsaket av andre. Det er viktig 
at personell prater sammen, og at alle invol-
verte er innforstått med sine arbeidsoppga-
ver og at eventuelle faremomenter belyses 
og diskuteres før arbeid påbegynnes. I Stan-
geland Kran kaller vi det ”Tool Box møte”. 
Misforståelser kan skape usikre forhold og 
farlige situasjoner. At vi samles og sier: ”Vi 
utfører arbeidet etter samme prosedyre som 
forrige gang”, er nok til at alle er innforstått 
med sine arbeidsoppgaver. På samme tid vil 

Pust i bakken, Ormen Lange.
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en slik samlingen også være nok til at én 
involvert kan si: ”Jeg var ikke med forrige 
gang, kan vi repetere prosedyren?”
 Sykefraværet landet under 2 % for 2006. 
Dette er et tall vi er fornøyd med, og forteller 
om friske ansatte og godt arbeidsmiljø. For 
bedriften vil det være viktig å opprettholde 
dette mønsteret, slik at bedriften alltid vil 
være en foretrukket arbeidsplass for ansatte, 
og en selvskreven samarbeidspartner i frem-
tidige prosjekter. 

 Ellers nevnes vedlikehold på kraner og 
lastebiler. Vinter, minusgrader og salte veier 
setter sitt preg på arbeidsutstyret vårt. Kalde 
netter gir ”treg” mekanikk, start opp var-
somt, la motor og oljer få varmen i seg før 
maskinene kjøres for fullt turtall .
 Kjølige dager kjennes også på oss men-
nesker; kle deg godt, hold varmen, vær i be-
vegelse.
 Ha en god dag!

Noen av de som er, og har vært på Ormen Lange prosjektet.

Etter ca 20 år med kundetreff på Julebygda grendehus valgte vi 
i år ”Stavangeren” og revy. Køen på den røde løperen var lang 
da dørene ble åpnet kl 18:30. Fakler rundt omkring laget en 
fl ott ramme rundt inngangen.
Utrulig hva dette huset rommer av folk. Vi var ca 350 stk, og 
enda var det god plass til tre ”matstasjoner” med canapee’r og 
annen fi ngermat.
Praten blant ”bygningsbransjens elite” gikk livlig den timen 
som i starten var avsatt til drøs, mat og drikke.

Revyen ”Justerte Fruer” ble kjørt i to akter med nok en halvtimes 
pause med tid til enda mer ”drøs, mat og drikke” Det var ”god lyd” og alle såg ut til å 
stortrives. Lattermusklene fekk en travel kveld hos alle, så hvis det er sant at en god 
latter forlenger livet, vil vi nok få tillagt litt tid etter denne kvelden. Responsen etterpå 
har vært så bra at vi satser på et lignende arrangement neste år.

Kundetreff Stavangeren
Av Leif Emil Egeland
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 T.S. Nytt 
presenterer:

GunleifGunleif
BorsheimBorsheim

Av Leif Emil Egeland

T.S. Konsernet har lenge hatt Gunleif Bors-
heim som hovedleverandør av naturstein-
murer. Gunleif drev i ung alder mye med 
dyrking og muring av steingarder av dyrk-
ningsstein. Etter hvert ble det muring og 
løing av murer. Det viste seg å være veldig 
lurt, for dette har blitt en stor nisje over hele 
fylket, mens dyrking er på et veldig lavt nivå. 
Murene til Gunleif er blitt et fl ott varemerke 
som har satt et eksklusivt preg på bolig og 
næringsområder, veg og jernbane etc.

Gunleif – Kan du fortelle litt om din bak-
grunn, oppvekst og utdannelse?
Eg hadde en fl ott oppvekst med mor og far 
og to søstre, ei eldre og ei yngre enn meg. 
Far var fi sker og gardbruker. Mor stelte fjo-
set. Foreldrene var alltid positive og støtta 
meg i alt.
 Min utdannelse var, som for entreprenører 
fl est, 7 år på folkeskule, ett år framhaldss-
kule og tre stjerner på sundagsskulen.
 Så var det tid for traktoren, lærte masse av 
Kåre Friestad om maskiner, hos han kjørte 
eg traktor og skurtresker.

 Starta i 1965 med traktor, 17 år gammel, 
kjøpte brukt traktor i 1969, ”Massey Fergu-
son” med sesam 500, denne hadde eg i to år. 
Kjøpte ny traktorgraver i 1972 Deutz med 
hymas 41. Jobbet stort sett for bønder som 
kunder. Fikk min første Brøyt i 1975 X2T 
beltemaskin, starta og lødde skiftegarder 
hos bønder i 1977 – kjøpte ny Brøyt 21 TL i 
1979 som eg lagte steinklype til i samarbeid 
med Klepp mek., utrulig greie folk.
 Lødde mange år med dyrkningsstein, var 
stadig på jakt etter god stein, også fjell og 
sprengstein. Det gjekk 15 år før eg fi kk eige 
brudd for å ta ut løstein. Søkte i Egersund 
kommune om å ta ut stein i Tengsbakken, 
men vegvesenet stoppa meg. Så prøvde eg 
meg på Undheim, der Risa tar ut nå. Eg fekk 
avslag, forstå det den så kan. Men det var vel 
ei meining med det, for me fant det retta fjel-
let til slutt på Heigre hos Sigmund Hamre, 
med godt resultat. Der har me stein i 30 – 40 
år. Det gjekk tre år med papirmølle” å ein 
hau med penga”. Me er i dag 8 ansatte, en 
fl ott gjeng.

«Naturstein entreprenør»
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Familieforhold:
Blei gift i 1973 med Møyfrid Sørbø, fekk 3 
barn på 5 år, Jarle, Tove og Mette. Alle tre er 
nå gifte og me har snart 5 barnebarn. Konå 
samla heile familien nesten kver uke til mid-
dag. Eg e stolte av familien vår. Me har hytta 
i Holmane ved Sirevåg, og et gammalt fi ske-
mottak i Hellvig som me har restaurert med 
leilighet i tredje etasje. Eg har og en Viksund 
fi skebåt som me har det kjekt med. Håper 
med får mange goe år i Hellvik.

Kan du fortelle litt om dine arbeidsopp-
gaver?
Mine arbeidsoppgaver er mange. Først og 
fremst å holde godt utstyr, goe stein, ved-
likehold av maskiner og å opprettholda ar-
beidsmoralen helst på topp. Sønnen Jarle tar 
seg av bestilling av arbeid og organisering, 
Møyfrid økonomi og papirarbeid.

Hva er din viktigste arbeidsoppgave?
Min viktigste jobb er å holda kvaliteten på 
arbeidet, me gjør så godt som mulig. Det er 
alltid et mål å bli bedre og raskare.

Hva liker du best i det daglige arbeid?
Eg lika best når eg vett eg har gjort en goe 
jobb og får jobba med kjekke folk.

Hva er en perfekt dag?
En perfekt dag er å stå opp med konå og eta 
frokost når alle arbeidsoppgaver er klar fra 
dagen før. Det gir ett godt arbeidstrykk på 
dagen, og rosinen er å komme hjem til fer-
dige middag. Eg e litt utskjemt.

Flott mur på undergangen Rv. 44
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Er jobben blitt plankekjøring eller ser du 
utfordringer?
Jobben blir aldri plankekjøring, eg lære noge 
nytt kvar dag, har aldri sett to lige steinar, 
ser nye utfordringa kvar dag og tenker på 
nytt og bedre utstyr som går raskare. 

Hvordan ser du på Stangelandsgruppen 
fra din side?
Samarbeidet med TS er heilt topp, me gler 
oss til kvar jobb me får hos dokke. Mange 
goe folk å samarbeids med. Me har sjølsagt 
hatt diskusjonar, 
men har rydda 
opp med ein 
gong, og alltid 
blitt enige. Ståle 
Nilsen sprenge 
i bruddet, noge 
så e vanskelig, 
med best mu-
lig resultat, uten 
problem. Håper 
på mange goe år 
med samarbeid, 
takk til Olav.

Du har fi ske og småbruk som hobby, for-
tell litt om det.
Hobbyer – småbruk på 50 mål på Bore, som 
me leie ut, både jord og festlokale i ”Fjose”. 
Eg er glad i å fi ska og prøve å få litt tid til det. 
Eg har vært i Ålesund i halvannen måned en 
vinter og fi ska. Utruleg interessant, men mye 
stygt vær. Den beste dagen hadde eg 1000 kg 
fi sk på juksamaskin – har og fi ska makrell 
med dorg  to år,  – 1 mnd, om høsten, kjem-
pekjekt. Den beste dagen hadde eg 6200 kg.
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Trimmer du?
Mosjon – nei det gjer andre, eg held meg i 
form på arbeid. Lør stein aleina, då er det ut 
og inn i maskinen heile tia, går litt tur søn-
dag med konå, det er heilt topp.

Hva spiser du helst?
Når det gjelde mat liga eg godt fi sk og brød-
mat. Knekkebrød med honning, tyttebær til 
middag.

Har du en god historie?
En goe vits e alltid velkommen på sms. Her 
kom an:
 Konå var hjemma med elskaren, mens 
mannen var ute på reisejobb. Mannen kom 
plutselig hjem, mens elskaren i panikk gjem-
te seg bak TV’en. Mannen går rett til TV’en 
for å se fotballkamp. Da elskaren reise seg 
og springe ut sier mannen: ”Hva pokker ble 
han utvist for?”

Takk for praten. Gunleif har 10.000-vis av timer bak spakene...

... og 10.000-vis av meter med murer... 
Her anleggsleder Sigbjørn Tveiten 

og Gunleif Borsheim.
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I Italia er det snart ikke lengre lov til å spille 
fotball med publikum til stede. Vi har alltid 
spilt uten publikum. Jeg ser ikke hva som 
er problemet. Er de redde for at sponsorene 
skal forsvinne? Vi har heller ingen sponso-
rer, men griner vi for det? Neida. Fotballgle-
den blomstrer som aldri før.
 I januar var det igjen tid for Kristiansand 
tur. Og det ble like kjekt som forventet.
 Vi var seks stykker som kjørte sør-
over på fredagskvelden. Vi la oss 
tidlig…. og var klar for kamp på 
lørdagen. Første kampen skulle 
vi ha vunnet, men ble tatt litt på 
senga, og klarte bare uavgjort. 
Den neste kunne vi også klart og 
vunnet, men også her ble det uavgjort. 
Siste kampen på lørdagen ble det endelig 
seier. 
 Ingen tap så langt. Stemningen var høy. 
 Disse resultatene ga oss andreplass i 
gruppa, og videre avensement til sluttspillet 
på søndagen.

 Det er alltid like spennende og se hvor 
mange som klarer å stille til kamp på søndag 
morgen. Og hver gang stiller vi selvfølgelig 
alle mann. 
 Nå er det slutt på gruppespillet, og det er 
rått og brutalt. Vinn eller forsvinn. Noe vi da 
også gjorde. Forsvant altså. 
 Jeg er ikke sikker på om vi rett og slett 

traff ett bedre lag, eller om det var forrige 
natt som satt i bena. Uansett så gikk vi 

på helgas første tap. Da var det ikke 
annet å gjøre enn å samle sammen 
restene og komme seg hjem.
 Nok en fi n helg i sørlandsbyen 
var over, med godt resultat både på 

og av banen. Noe som selvfølgelig 
gjør at vi kommer til å reise neste år 

også.
 For de som er interessert begynner be-
driftsserien i slutten på april, så bare ta kon-
takt med undertegnede på 95 19 70 20 så jeg 
får noen fl ere navn på lista. Det trengs.

Tor Bjørn Helland   

FOTBALLEKSTRA   FOTBALLEKSTRA   Av Tor Bjørn HellandAv Tor Bjørn Helland
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 NYTT FRA  NYTT FRA STIKNINGSAVDELINGENSTIKNINGSAVDELINGEN
  Av  Svenn Rune SystadAv  Svenn Rune Systad

Denne gangen har jeg tenkt å skrive litt om 
den fantastiske utviklingen som er innen 
vårt fagfelt, og som vi i stikningsavdelingen 
er så heldige å få være med på. I Stangeland 
Maskin er det stor vilje og engasjement til å 
satse på ny teknologi og det beste utstyret. 
Dette sammen med kompetanseutvikling av 
medarbeidere gir god trivsel, økt produksjon 
og bedre kvalitet på det vi utfører. I et meget 
stramt arbeidsmarked har denne satsingen 
også en positiv effekt på vår evne til å re-
kruttere nye medarbeidere. 
 Siden nyttår har vi rekruttert 2 nye medar-
beidere. Begge heter Eivind Eikeland!!     
Eivind Eikeland, (fra Vennesla) kom fra 
Kristiansand kommune i januar. Han har fl e-
re års erfaring som landmåler, og er nå godt 
i gang med stikking på fl ere prosjekter, som 
byggefelt på Tjelta, Eiganes Park og fl yplas-
sen. Han kan du lese mer om under nyansatte 
presenterer seg. 
 Eivind Eikeland (fra Suldal) som presen-
terte seg i TS-nytt nr 83 vil fra midten av fe-
bruar være engasjert i stikningsavdelingen. 
Han har vært i Stangeland Maskin i 3 år, og 
har fra tidligere bakgrunn som lærer.
 Satellittene som svever 20 200 km over 
jordkloden med en hastighet på 14 400 km 
i timen gjør det mulig å drive med GPS-må-

linger. Dette har på mange måter 
revolusjonert vårt fagfelt de siste 10 
årene.  
 Satellittmåling har for de fl este 
vært ensbetydende med kommuni-
kasjon til det amerikanske GPS- sys-
temet. Flere utstyrsleverandører har 
nå også implementert det russiske 
navigasjonssystemet Glonass. I den 
senere tid har vi også oppgradert til 
å ta inn dette. Med det blir fl ere sa-
tellitter tilgjengelig og vi kan i større 
grad måle i områder med vanskelige 
forhold (dype grøfter, i lett skog og 
mellom høye hus). 

 For å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet for 
stikking og landmåling må vi ha korrek-
sjonsdata i tillegg til signalene fra satellit-
tene. Dette får vi fra ulike basestasjoner på 
bakken. Vår basestasjon på Forus ble fra 
nyttår med i et nettverk av baser (Spidernett) 
i et samarbeid med andre brukere og Leica 
Geosystems AS. Dette fungerer utmerket, og 
gir oss tilgang til korreksjonsdata (GPS/Glo-
nass) over et større geografi sk område, og til 
mange samtidige brukere. Noe som er viktig 
for oss, med et stadig økende antall enheter 
og med prosjekter mange steder.   
  Det var litt om teknologien som gir oss 
et godt grunnlag for å kunne utføre en god 
jobb. Den viktigste faktoren for en vellykket 
resultat er likevel personene bak kikkerten 
eller GPS-en.
 I stikningsavdelingen har vi nå en særde-
les kvalifi sert gjeng med lang erfaring og 
brei bakgrunn. Vi satser på å være effek-
tive med kvalitet i alt vi gjør, og beholde en 
høy serviceinnstilling både internt, og for et 
økende antall samarbeidsparter som bruker 
våre stikningstjenester.
 Ha en fi n vår alle sammen! 
PS! Se også egen artikkel fra Kjetil om ny metode 
for overføring av prosjektdata til maskinene.

Fra v. Eivind Knobel Eikeland, Reidar Bystøl, Tor Bjørn Hel-
land, Kjetil Egeland, Eivind Eikeland og Svenn Rune Systad. 
Foto: Reidunn Øglænd.   
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 Videre har vi Mikrofyn maskinstyring 
med GeoRog programvare i veghøvelen og 
Fendt412.
 Vi har for øvrig byttet systemet på doseren 
til Mikrofyn. Der kjører vi nå med Anmask, 
men venter på helt ny programvare, Visual-
Dozer, som er helt likt VisualDigger i utse-
ende og funksjon, utenom gravemaskinen er 
byttet til doser.
 Vi kan nå kjøre høvel, traktor og doser 
mot totalstasjon, GPS, ultralyd, eller bare 
med et valgt forhåndsinnstilt tverrfall.
 Det skjer mye nytt hele tiden med pro-
gramvaren på maskinstyringen. Og vi job-

ber veldig tett med de som programmerer 
og leverandørene for å påvirke utviklingen 
til å bli slik som vi mener den blir best for 
alle. Dette er et samarbeid vi legger stor vekt 
på, og som gir oss mye tilbake. Vi har al-
lerede fått implementert fl ere funksjoner vi 
har hatt på ønskelisten, og det siste og kan-
skje viktigste kommer gjennom samarbeid 
med Hella Maskin som leverer Novatron 
system med LandNova programvare. Dette 
er overføring av prosjektdata til maskinen, 
og gjøres ved at maskinføreren enkelt kobler 
seg opp ved 3 enkle trykk til en server der 
prosjektene ligger, og laster ned det som er 

STIKNINGSAVDELINGEN  STIKNINGSAVDELINGEN  Av  Kjetil EgelandAv  Kjetil Egeland

Skjermbilde fra gravemaskin med VisualDigger i trauet på Rv44-Etappe1.

Hei!
Vi begynner å få en del maskinstyring i Stangeland Maskin, og vi har nå 27 
gravemaskin system, der 6 av disse ikke er montert per skrivende stund, men 
blir montert så raskt som de nye maskinene kommer til klargjøring. Det er 
totalt 11 system fra Novatron, og 16 fra Mikrofyn. 
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oppdateringer eller nye prosjekt. Dette er for 
øyeblikket bare en test, men vi håper at det 
snart skal kunne monteres i alle maskinene, 

da det til tider kan ta hele dager å reise rundt 
å oppdatere alle maskinene.

Historiestafett fra virkeligheten
Av Arvid Karlsen – Kruse Smith Entreprenør AS

Det var det året det var så bratt at undertegnede jobbet som anleggsleder i den gang Selmer-Skan-
ska med bygging av en skole helt nord på Hundvåg i Stavanger, undertegnede hadde den gang 
ansvar for en gruppe håndtverkere. 
 Det er jo en kjent sak at det kan være noe «veteran» virksomhet blant eldre erfarne håndtverkere, 
så var også tilfelle her. Vedkommende det gikk utover hadde gått gradene som lærling, og han stod 
nå innfor den viktige avgjørende testen som en svenneprøve er. Etter bekreftet «bestått» på sven-
neprøven kunne det være på sin plass med noe gjengjeldelse etter all hudfl etting og erting han var 
blitt utsatt for som lærling, men så skjedde ikke den dagen.
 Noen dager senere var det en meget munter tone i middagspausen og enkelte av håndtverkerne 
hadde det tydelig meget festlig.
 Årsaken til munterhetene var «veteranens» tur hjem fra jobb dagen før. Etter å ha kjørt halve 
Hundvåg ring, gjennom Hundvågkrossen og forbi Rosenbergverft blir han stoppet av en møtende 
buss. Sjåføren, for øvrig en av våre nye landsmenn, roper forfjamset «Do vera gal, det komma 
fl ammar og gnistar bak bilen din». «Veteranen» kan ikke forstå dette, men tar seg en tur bak bilen, 
og der fastbundet i hengerfestet på hans Volvo 240 henger det en hel rull med fl ettverk, overskudd 
fra byggegjerde.
 «Men merket du ikke noe da, etter å ha kjørt nærmere 3 km, halveis inn til Stavanger», ble spurt? 
«Jo det var noe lyd, men det er da ikke unormalt med noe lyd fra en gammel Volvo, det er jo bare 
å skru opp musikken.»
 Eks «lærlingen» fi kk til slutt sin søte hevn. 
 Det går ennå rykter der ute på øya om den gang en bil kjørte inn mot Stavanger med et salig 
gnistregn bak bilen.

 Siden jeg har tatt en historie fra tida i Selmer-Skanska vil jeg utfordre en gammel god kollega 
med neste historie – så Stein Næsbakken er herved utfordret!!

Oddbjørn har gravd ut fordrøyingsbasseng med GPS maskinstyring og terrengmodell. 
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Vitsesiden
Gubben skulle kjøpe BH til sin kone, men han var i villrede om brystenes størrelse og fa-
song.
Ekspeditrisen forsøker å hjelpe gubben:
”Ligner de meloner? Appelsiner? Hva med kokosnøtter?”
Gubben: ”Har du sett halen på en bever?”

En sexy kvinnelig It-konsulent hjalp sjefen med å innstille hans PC. Hun spurte 
hvilket passord han ville ha. Sjefen var av den slibrige typen som ville gjøre 
henne fl au, så han sa: ”Penis”.  Uten å blunke slo hun inn passordet, men hylte 
av latter da computeren svarte: ”Passord ikke godtatt! For kort!”

Hansen til naboen: Du må dra gardinene for når dere har sex i 
stua. Hele nabolaget så dere på sofaen i går!
”He he, du lurer ikke meg, jeg var ikke hjemme i går!”

En kar går rundt og ser i hyllene i et supermarked. Det er tydelig at det er noe han leter etter, 
så en av betjeningen går bort til ham og spør hva han ser etter. ”Eg ska ha tamponger te kånå 
mi.” Ekspeditrisen peker på en hylle hvor de ligger. Da han kommer til kassen med en stor 
pose bomull og et nøste tråd, sier ekspeditrisen: ”Var det ikke tamponger du skulle ha? ”Jo, 
men da eg ba kånå å kjøpe sigaretter til meg i går, kom hu heim med tobakk og papir.” Det e 
sååå mye billigere å rulle de sjøl” sa hun.

Klara på Tasta va ei drusen madonna og kraftig i språket. En dag kom hu inn til slakteren der 
ute ”Eg ska ha ei saftig og god høne!” ”Vet du”, sa slakteren – ”det har jeg faktisk hørt.”

Mannen hadde vore utro og låg med blondinen i armen og tok en røyk.
”Nå sko kånå ha sitt meg” sier han ”- hu trur nemlig at eg har slutta å røyga.”

SAMISK
Samisk sjef – Overlapp
Samisk bonde – Åkerlapp
Samisk kokk – Grytelapp
Tilbakestående same – Mangel-lapp
Samiske eiendeler – Lappesaker
Same m/blærekatar – Skvettlapp
Same på 50 år – Femtilapp
Same unnfanget m/prøverør – Jukselapp

Tre løgner i en kort setning med max 7 ord – Hvordan klarer man det??
Ærlig sigøyner på egen sykkel søker arbeid.
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 Dagens 

Siste tilvekst i T.S.Samlingen
Chevrolet 1925 modell. Skal ver den eldste lastebil i Norge s
Sannhetsgehalten må taes med en klype salt.



4343

veteran

som er registrert E2523
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Av Leif Emil Egeland

Vår kjære formann og hovedtillitsvalgtmann Willy 
Erga rundet 50 år den 7. februar. Willy kom fra Risa i 
1998, og har siden gjort en fl ott jobb som formann hos 
oss. Han trives godt i gjengen til Per Svendsen, og har 
alltid et lurt smil og en god kommentar på lager.

Gratulerer med vel overstådt, Willy!

RUNDE TALL:
Tor Kjell Helleland 07.03.07 50 år
Åsmund Sola 11.06.07 70 år
Arne Kristian Fuglestad 17.03.07 30 år
Jon Vidar Smevoll 19.04.07 40 år
Odd Bernhard Pedersen 24.05.07 40 år
Benjamin Ani Oliver Rasmussen
 18.04.07 30 år
Kato Grønvold 22.05.07 40 år
Kurt Inge Håland 23.04.07 50 år
Knut Arnevik 06.05.07 50 år
Kristian Fløysvik 06.05.07 30 år
Helge Sveinsvoll 06.06.07 30 år
Kai A. Søraa 12.05.07 20 år
Arnstein Øverland 06.05.07 50 år
Chris Kristoffersen 19.03.07 20 år
Kristian Nord-Varhaug 03.06.07 20 år
Erlend Mangersnes 09.03.07 20 år
Sigurd Gramstad 02.03.07 20 år

Bjørn Ove Martinussen 05.05.07 40 år
Magne Erga 26.03.07 40 år
Tomas Madsen 14.05.07 20 år
Ervin Reime 07.04.07 30 år
Stian Byberg 16.05.07 20 år
Siw Ree 01.05.07 20 år
Ingvar Nerland 04.07.07 20 år

JUBILANTER: 
Arne Kristian Fuglestad 10.04.07  10 år
Leif Emil Egeland 26.06.07  35 år
Tor Kjell Helleland 08.03.07 25 år
Ingar Kvia 28.03.07 30 år
Roy Karsten Helleland 12.04.07 30 år
Asle Granberg 15.06.07 30 år
Børge Gunleif Berge 01.06.07 25 år
Svenn Håvard Livik 01.04.07 10 år
Trygve Staurland 01.04.07 10 år

Gratulerer Willy!

Vår kjære Ragnhild i sentralbor-
det rundet 50 år 30. januar. Dette 
gikk ikke upåaktet hen. Festen 

på  kontoret startet kl 06:00 med 
canapeer etc, og fortsatte med kake 

og gaver i lunsjen.
Gratulerer, Ragnhild – du er ei 

dame med tæl!

Gratulerer Ragnhild!
Av Leif Emil Egeland
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Hjertelig takk!

Tusen takk for blomsten 
vi fi kk da Benedicte kom 
til verden 11/12-06. Hil-
sen Joachim Middelthon 
og Merethe Helgøy.

Tusen takk for de 
fi ne blomstene vi 
fi kk da Tord ble 
født. Hilsen Eva 

Janett og Inge 
Vidar.

Tusen takk for den nyde-
lige blomsteroppsatsen vi 

fi kk ved Håkon Alexan-
ders fødsel 28.06.06 

Hilsen Håkon Askjem 
og Marianne Lindefjell.

Tusen takk for de fi ne blomstene vi fi kk 
da Even ble født.Hilsen Espen, Elin og 
Even.

Tusen takk for 
den fi ne blomster-
buketten vi fi kk da 
Joakim kom 
til verden! 
Hilsen Brian og 
Jorunn.
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 Takk for oppmersomheten

Kjære TS Tusen takk for den fi ne gaven 
vi fi kk til bryllupet vårt 19. august – 06. 
Hilsen Jan Harald og Torhild Beathe.

Tusen takk for den fi ne gaven. 
Hilsen Svetlana og Torleif. 

Hjertelig takk 

for oppmerksomheten

ved min 50 års dag. 

Helsing Torbjørg.
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Dagens bildeDagens bilde
Av Leif Emil Egeland

Vi fortsetter med bilde-konkurransen. Det viste seg at det var populært. 
Det kom inn fl ere svar her enn på T.S. kryssord.

Hvor er bildet tatt denne gang?

Send inn ditt forslag til kontoret, evt e-mail: leif.egeland@tsmaskin.no
Vi trekker ut en fl ott bildebok blant tre av vinnerne.

Mange leverte inn forslag til hvor dagens bilde i T.S.Nytt nr 84 var tatt, og alle vis-
ste at det var fra Hålandsvatnet i Time kommune ved grensen til Gjesdal kommune.

Vinnere:
1. Magnor Eikeland
2. Kjell Skjørestad
3. Odd Inge Worsøe

Takker til alle som leverte inn forslag. En av de som leverte inn forslag var Malena 
Fjogstad. Sakser litt av det hun skrev i mailen til undertegnede:
”Dette bildet er fra min barndoms rike. Furua ytterst på holmen har ikke vokst mye på 
50 år. Her var fi nt å sitte på toppen av treet og se utover Hålandsvatnet.”

4747
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Jo, vi hadde faktisk litt snø i vinter...

VÅRE ANLEGG OG MASKINERVÅRE ANLEGG OG MASKINER
I TEKST OG BILDER  I TEKST OG BILDER  Av  Leif Emil EgelandAv  Leif Emil Egeland

VINTERMOTIV FRA RV 44VINTERMOTIV FRA RV 44
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NYANSATTE PRESENTERER SEG SELVNYANSATTE PRESENTERER SEG SELV

Jeg er Åsmund Bjerga, er 41 år og sam-
boer med Eva. To gutter på 15 og 10 år fra 
et tidligere ekteskap. Født og oppvokst på 
Ombo. Fritidsinteresser er båt, dans og god 
mat.
 Begynte som avdelingsleder fjell 02.01.07. 
Her er det mye å sette seg inn i med boring, 
sprenging og fundamentering. Etter nesten 
15 års fravær var det bra å komma tilbake 
til TS. Det er trivelig å treffa tidligere TS’er 
igjen sjøl om hårfeste har forandra seg og 
brystkassen har fl ytta seg nedover på de 
fl este.
 Det er utrulig som det har forandra seg på 
de åra som er gått både av kolleger og utstyr 
i fi rmaet. Det blir ei utfordrane tid i møte 
med gamle og nye kolleger.
 Som sagt var jeg i TS tidligere, fra mars 
85 til sommeren 92. Var stort sett sammen 
med Ståle Nilsen som håndmann og til slutt 
skytebas. Så ble det å stifta familie i Suldals-
osen med jobb på Norsk Stein som skyte-

bas. Det ble 
en tur hos BG 
Suldal som 
anleggsleder. 
Så ble det 
nye tider på 
hjemmefront-
en og jobb 
i Dyno No-
bel på Jelsa. 
Fekk prøva ut 
en drøm jeg 
hadde med å 
bu i båt noen år før jeg traff Eva som budde 
i Stavanger.
 Da ble det ikke så vanskelig å ta valget 
om å få jobba i et velorganisert fi rma som 
TSer.
Ser frem til et godt samarbeid med kolleger 
og kunder i åra som kommer.

Med vennlig hilsen Åsmund Bjerga

Åsmund Bjerga

Hei Hei
Jeg heter Roy Borlaug og 
er nyansatt hos Stangeland 
Maskin a/s som verksmester 
Har vært ca 20 år i anleggs-
bransjen som reisereper-
atør og kundemottaker hos 
Rogaland Maskin Service 
a/s. De siste 2,5 årene har 
jeg vært driftsleder hos 
Veidekke Gjenvinning Ro-
galand a/s. Jeg er oppvokst 
på Bryne, men har de siste 
7 årene bodd på Brusand, er 

gift med Rita og har 3 gut-
ter, av hobby er det sykling 
som tar det meste av friti-
den. Jeg har hatt kontakt 
med Stangeland maskin 
mang en gang opp gjennom 
årene. Både som reperatør 
og kundemottaker, og kjen-
ner en del av folkene fra før. 
Jeg begynte hos TS 1. Janu-
ar , og ser fram til ett godt 
samarbeid med alle TSer.

Roy Borlaug

Roy Borlaug
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Hei!  Jeg heter Eivind Eikeland, og er 
nyansatt stikningsingeniør i T. Stangeland 
Maskin. Rett før jul fl yttet jeg og familien 
min til Sandnes. Familien består av kona mi, 
Johanne, sønnene mine Sondre og Jakob, på 9 
måneder, og meg. Nå bor vi i Ganddal og der 
trives vi godt. 
 Jeg er oppvokst på det blide sørland, 
nærmere bestemt i Vennesla. Kommer nok 
til å savne sørlandet, men regner med å få 
tilfredstilt savnet i feriene. Tidligere jobbet 
jeg i Oppmålingsvesenet i Kristiansand kom-
mune. Der gikk det i eiendomsgrenser og 
kartforretninger.
 Her i Stangeland trives jeg skikkelig godt! 
Siden jeg startet etter nyttår har jeg brukt 
tiden på å lære meg hvordan utstyr virker og 
til å sette meg inn i anleggsterminologien. 
Det er mange nye begrep og oppgaver som 
skal læres. Men med lærevillige og tålmodige 
kolleger i stikningsavdelingen og ute på an-
leggene har det til nå gått over all forventning. 
Hvem som er hvem og hva som er hvor lærer 
jeg etter hvert…  Fritiden min, hvis man 
kan kalle det fritid, går for det meste med til å 
være pappa. Da går det i bleieskift, trilling og 
mating. Ellers er jeg en friluftsmann og liker 

godt å være ute 
på tur, enten 
det er på heia, 
fjellet eller på 
stranden. Når 
jeg er på tur 
har jeg ofte 
med fi skestan-
ga. Favorit-
tfi ske er ør-
retfi ske i små 
s ko g s va n n . 
Hjemme på 
sørlandet er 
jeg mye på sjøen eller på hytta i innlandet. 
Enn så lenge er guttene for små til å være med 
pappa på tur, men så fort de kan gå, kommer 
jeg til å ta de med ut – iført TS-kjeledress...
 TS er noe jeg har hørt om siden jeg gikk på 
jordbruksskolen i Lyngdal på midten av nit-
titallet. Jeg synes det er stas å få være en del 
av et så stort og solid fi rma.
 Det var litt om meg som nyansatt.
 PS: Siden vi snart er to Eivind Eikeland i 
stikningsavdelingen kan dere godt bare bruke 
mellomnavnet mitt, Knobel…
Takk for meg!  Knobel

Eivind Eikeland

Mitt navn er Anne Karin Dahle, og jeg beg-
ynte i T.S. Maskin AS i desember innen fak-
turering. Jeg er gift med Arvid, og sammen 
har vi Cato 16 år, Stine 14 år, og Nina på 8 ½ 
år. Vi er begge oppvokst på Øksnevad, så val-
get var lett når vi skulle etablere oss, valget ble 
Øksnevad.  I fritiden er det nok ungene som 
blir prioritert. Jeg er med i styret i korpset, og 
det har jeg  vært  i 7 år, så det betyr vel at jeg  
trives med det. Vi har og campingvogn som 
vi benytter så fort vi har anledning. På som-
meren reiser vi «heilt» til Hodne, og på vinter-
stid fl ytter vi oss til Mydland. Ellers går det en 
del tid på strikking og brodering. 
 Før jeg startet her, jobbet jeg  ½ år på Liv-
ing innen økonomi, og før det studerte jeg 

regnskap på 
Næringsakad-
emiet i 1 ½ 
år, så jeg er 
ganske fersk i 
faget.
 Det er en 
veldig trivelige 
arbeidsplass 
her. Jeg fi kk en 
fl ott velkomst, 
og bare kjekke 
positive kolle-
gaer, så jeg vil 
gjerne takke for det. Jeg ser fram til å jobbe 
videre hos TS, og håper på mange kjekke år.

Anne Karin Dahle
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Hei 
 Mitt navn er Annelise Osaland og min 
første arbeidsdag som økonomisjef hos T. 
Stangeland Maskin vil bli 15. mars 2007.  
Jeg ser med spenning frem til å starte i ny 
jobb og tror jobben vil bli både trivelig, ut-
fordrende og lærerik. Har hørt mye skrøyt 
fra fjern og nær om Egil Bue og skjønner 
at det vil bli en tøff jobb å følge i hans 
fortspor. Gleder meg til å bli kjent med 
arbeidskollegaer og gjøre meg kjent på ar-
beidsplassen. 
 Jeg har jobbet innen regnskap og økono-
mi i ca 10 år. De siste 5 – 6 år som økono-
misjef ved Norsk Stein AS som produserer 
grus og pukk til asfalt og betongtilslag. 
En bransje som jeg vil karakterisere som 
en noe beslektet virk-
somhet med anleggs-
bransjen. Store knusere 
og tunge anleggsmask-
inen har vært en del 
av hverdagen i disse 
årene, men det blir al-
likevel en omstilling 
å tenke anlegg i stedet 
for produksjon. Er for 
øvrig utrolig fasinert av 
store maskiner og den 
presisjon og dyktighet 
som maskinkjørere 
viser i sitt arbeid og 
håper det med tiden vil 
bli anledninger til å se 
hva som skjer rundt på 
anleggene hos T. Stan-
geland Maskin. 
 Etter å ha bodd på 
Jelsa i mange år ser jeg 
og min datter på 9 år 

frem til å fl ytte tilbake til Hommersåk 
hvor jeg er født og oppvokst. Trivselen på 
Jelsa har vært høy og arbeidskollegaer og 
venner vil bli savnet, men vi gleder oss til 
å bo nærmere familie og venner jeg har 
vokst opp sammen med. Fritiden går stort 
sett med til hus og barn, men jeg liker å 
engasjere meg i nærmiljøet og trener et par 
ganger i uken. 
 Mitt tidligere kjennskap til T. Stange-
land Maskin er via godt samarbeid mellom 
Norsk Stein og TS`n vedrørende boring 
som er utført i bruddet på Jelsa. Etter fl ere 
års samarbeid kjenner jeg bedriften som 
pålitelig og med godt rykte. Jeg ser frem 
til en spennende og utfordrende fremtid 
hos T. Stangeland Maskin

Annelise Osaland

NYANSATTE PRESENTERER SEG SELVNYANSATTE PRESENTERER SEG SELV
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Så ble det min tur til å skrive noen ord. 
Jeg og «kånå» har de to siste årene tatt 
turen til Gaustablikk hvor søskenbar-
net hennes har en f lott hytte. Vi rei-
ser sammen med et annet par herfra, 
så kommer eieren pluss et par til fra 
Drammenskanten. Det er lang vei, men 
vi tar reisen som en kosetur med mat /
kaffepauser underveis. I 2005 brukte vi 
lørdagen til å bestige Gaustatoppen, en 
f lotte naturopplevelse, bratt og steinete 
utrolig mye mennesker i alle aldre så vi 
gikk for det meste i kø. Fjellet er 1883 
m.o.h. med en fantastisk utsikt når vi 
er på toppen. I fjor ble det en annen tur 
,det er godt å ha med kjentfolk. Turen 
gikk opp og ned fjellsidene over myrer 
og bekker eller som vi sier «øve stokk 
og stein», gikk i 4 timer så det var en 
herlige tur hvor vi fikk brukt muskler 
vi ikke bruker hver dag, noen kjente det 
godt dagen etterpå i legger og lår(les 

kånå). Etter turen smakte det godt med 
ei kalde i hytteveggen før dusjen. Tur i 
fjellet om høsten er en stor naturopple-
velse, vi kan se forskjell på høstfargene 
alt etter hvor høyt vi er. På søndagen 
gikk turen hjem igjen, spiste middag på 
Kvæven Kro i Sirdalen der har de god 
mat. Vi gleder oss allerede til i år.
 Hei Kjell Øverby , vet du får  bladet 
tilsendt, - takk for fint opphold på hytta 
deres!

I N N K A S T

11
GUNNAR REGE
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KJARTAN VEDAL

Hei.
 Mitt navn er Kjartan Vedal jeg blir 47 år 
dette året.Er gift har 3 gutter på 15,18 og 
20 år. Vi er bosatt på Ålgård. Jeg kommer 
opprinnelig fra Andøya, har bodd her siden 
1989. 
 Jeg har jobbet i Stangeland maskin siden 
november 2004. Begynte som håndmann 
og ble prosjektbas på bredbånd for Lyse.
Trives godt i jobben. 
 Mine interesser er naturoppleveler, foto 
og kulturelle opplevelser. Synes det er vik-

tig å komme seg ut i naturen. Vi har en fl ott 
natur rundt oss her i Rogaland som vi abso-
lutt må bruke. Da jeg driver med fotografe-
ring så blir det ekstra fi nt når jeg kan feste 
naturen og opplevelser til bildet.
 Har tidligere drevet med musikk, spilte 
bass i ett trekkspillorkester hjemme på 
Andøya og andre prosjekter. Syntes det var 
kjekt. Er det noen i Stangeland som spiller 
trekkspill eller andre instrumenter? Kunne 
ha vært kjekt å få til noe slikt.

Teateropplevelser noe for deg?
Jeg vil opplyse om at jeg er teaterkontakt 
d.v.s. at jeg får informasjon fra Rogaland 
teater om teaterets oppsetninger. Og får i 
forkant til premierer 2 billetter til prøve-
forestillinger.  

Jeg er bindeleddet mellom teateret og be-
driften. Jeg lurer på hvordan stemningen er 
i Stangeland maskin til å gå i teateret med 
jevne mellomrom? Vil gjerne ha respons 
tilbake på dette.
 Av stykker som skal gå i vår så kan jeg 
nevne «da Hana møtte Henne» og «kjære 
venn».

 Jeg bestiller gruppebilletter som blir lagt 
ut for salg. Informasjon om dette kommer 
senere.

 Håper at det er interesse for dette!

Hilsen Kjartan
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ODD BERNHARD PEDERSEN

Mitt navn e Odd Bernhard Pedersen eg e 39 
år bor på Norheim 5 minutter fra Hauge-
sund. Eg har jobba i Stangeland Kran siden 
Januar 2003, og før det va eg hos Rolf Wee 
Transport kor eg hadde vært i 12 år.
 Har stort sett vært i denne bransjen heila 
tiå, og eg trives med den jobben så eg har nå. 
Eg kjøre den kranen så går fast for Statoil 
på Kårstø, ein Demag 
AC 50, og der inne 
stortrivest eg, arbeidet 
e veldig variert og det 
e ikkje 2 like dagar. 
Eg blei nettopp valgt 
te verneombud her på 
Kårstø, så her har eg 
sikkert noen utfordrin-
gar så eg får prøve å 
gjør ein god jobb der.  
Ellers på fritiå så prøve 
eg å bevege litt på meg 
med å gå turar, å e in-
teressert i jakt og fi ske 
og å bruka naturen litt. 
Like meg godt ellers 
på sjøen og rundt på 
forskjellige vann med 
kanoen som eg bruke 
ein del.  Ellers så va 
eg så heldige å vinne 
premien i Stangeland 
Kran for skadefri 
kjøring i 2006. Dette e 
jo ein veldig fl otte pre-
mie som eg får nytte 
meg av, har aldri vært 

i syden så nå har eg sjangsen te å få det te i 
år. Ellers så har eg ikkje så mye å sei, ønske 
alle et godt og forhåpentligvis skadefritt år. 
Å husk å jobbe sikkert.
 
Med vennlig hilsen
Odd Bernhard Pedersen
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Når de to største husbyggerne (opp til 3 
etasjer) og konkurrentene Øster Hus AS 
og Block Watne AS ved Njål Østerhus og 
Egil Skjæveland slår seg sammen for å lage 
«bransjetreff», ja da blir det fest med mye 
«godtfolk» samlet. Alt fra kommunetopper 
til byggvareleverandører stod på gjestelis-
ten.
 Best av alt ifl g. sjefen for treffet, kveldens 
toastmaster, Egil Skjæveland, var at de to 
største maskinentreprenørene og konkur-
rentene Risa og T.S. sponset festen. Det var 
og disse som bemannet baren og tok imot 
gjestene med «velkomstskvetten».
 Etter goe drøs og nipping til «muserende» 
dråper ønsket Egil velkommen til festen og 
til bords og et herlig festmåltid med juler-
ibbe, pinnekjøtt, pølser, medister etc. levert 
av Sola ferdigmat.
 Under bordsettingen nyttet fl ere av gjes-
tene muligheten til å si noen ord. Njål tok 
fram Roald Riis fra Optimera og tildelte 
han oppmerksomhet for han store innsats 
med tildeling av utbyggingsområder til byg-

gefi rmaene. Roald kvitterte med en fl ott tale 
i samarbeidets ånd.
 Jan Bekkeheien følgte opp med en ori-
entering og kommentering av Sandnes sin 
utvikling og utbyggingsområdene der.
 «En ordfører in spe» Tom Henning Slet-
thei takket for godt samarbeid i Sola Kom-
munes utbyggingsområder, samtidig som 
han gjorde det helt klart for alle i forsam-
lingen at han var F.R.P politiker. Han ori-
enterte og om den nye utbyggingen sjønært 
og «store» tomter i Jåsundområdet.
 Magne Svendsen i BO 1  hadde en inn-
holdsrik takk for maten tale før maten tale 
der han presiserte at han var den eneste i 
forsamlingen som bygget i store høyder.
 Resten av kvelden stod stemningen i taket 
og det ble tid til gode drøser og en svingom 
til tonene fra «Thomas and oldies».
 Takk til Egil og Njål for en fl ott fest i fan-
tastiske festlokaler, så nå må dokke bare gå 
på sponsorjakt slik at det blir bransjetreff 
også neste år. 

TREFFPUNKT I ØSTER BAR TREFFPUNKT I ØSTER BAR 
Av  Leif Emil EgelandAv  Leif Emil Egeland

Fra venstre: Egil Skjæveland, Block Wathne 
og Njål Østerhus fra Øster Hus.
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VÅRE SPESIALPROSJEKTER VÅRE SPESIALPROSJEKTER 
        Av  Leif Emil EgelandAv  Leif Emil Egeland

T.S. Maskin har hatt et stort spesialprosjekt 
for Stavanger kommune, nemlig oppgraving 
og rensing av masser fra en gammel fylling 
på Søra Bråde. Dette var i sin tid, tidlig i 70-
årene, en lovlig fylling som bl.a. T.S. brukte 
til utfylling av rivemateriell av alle sorter. 
Her lå bl.annet alle materialer fra Stavanger 
kommunale kjøle unntatt utsortert betong 
som da ble fylt rett i sjøen ved Bekhuset. På 
den tiden ble trehus som entreprenørene rev 
brent opp enten på fyllplass eller på Forus-
stripa. Heldigvis har vi fått strenge regler for 
kildesortering og gjenvinning nå så vi slip-
per forurensing av grunn, luft og vann fra 
bygningsavfall.
 Til å få hånd om de mest forurensede mas-
sene valgte vi NOAH Holding A/S og IVAR 

(Sele) som våre samarbeidspartnere.
 NOAH er et av Norges ledende kom-
mersielle kompetansemiljøer for uskadelig-
gjøring av uorganisk farlig avfall og foru-
rensede masser. Disse massene blir fraktet 
til Langøya, som er ei fl ott øy i Oslojorden. 
Her blir massen fylt opp i svære krater som 
kommer fra svære uttak av kalkstein og som 
fremdeles pågår. Bare hittil i år har de tatt ut 
ca. 1.5 mill. tonn. Når øya blir ferdig oppfylt 
vil disse massene danne fundament for å re-
habilitere øya til friluftsformål.
 Vi fi kk tilsendt «nyhetsposten til NOAH 
Holding A/S» «NOAH’s ARK» og har tillatt 
oss å sakse et kapitel fra bladet.
 Viser ellers til hjemmesiden til NOAH 
– www.noah.no.
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Takk for støt tenTakk for støt ten

Hoved-kretslaget består av 14 
løpere i alderen 17 til 25 år. 
Bjarte Ims, Sandnes IL
Thomas Natvig Årstad, Vaulen OK
Sven Hatteland, Ganddal IL
Erik Lima, Ganddal IL
Fredrik Sandal, Ganddal IL
Fredrik Omdal, Ganddal IL
Morten Sundli, Ganddal IL
Alf Johan Lima, OK Ålgård
Anina Iselin Hadland, Egersund OK
 (ny 2007)
Asbjørn Hegdal, Egersund OK
Andreas Eriksson, Haugesund IL 
 (ny 2007)
Anne Sætre, Haugesund IL
Lisbeth Voll, Haugesund IL
Glenn Tore Løland, Sauda OK

 

Trenere/Ledere; 
Ørjan Ravndal, hovedtrener
Bjørn Alsaker, hovedleder
Tom Furland, trener
Oddvar Taksdal, trener
Finn Morten Årstad, støttespiller
Frode Sandal, støttespiller
Knut Jonas Espedal, kretsstyreleder

Kretslaget i orientering takker for støtten. 
Det har vært en god sesong for laget. Gode 
resultater, men mest av alt stor framgang! 
Vi blir lagt skikkelig merke til rundt om i 
O-Norge!

Vi fortsetter satsingen og har store ambis-
joner i året som kommer. Nytt for 2007 er at 
vi har opprettet et rekrutteringskretslag som 
består av 10 unge, lovende O-løpere i alderen 
14 – 16 år.
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ANLEGGSDAGENE 2007 ANLEGGSDAGENE 2007 Av  Leif Emil EgelandAv  Leif Emil Egeland

Anleggsbransjens årlige store treff anleggs-
dagene ble i år arrangert 24. – 25. januar, 
som vanlig på Clarion Hotell på Garder-
moen.
 Leder i MEF, Magne Nærum ønsket for-
samlingen på nesten 500 personer velkom-
men. Anleggsdagene feiret seg selv med 
25- års jubileum denne gangen. Nærum 
minnet forsamlingen om bransjens store 
fremgang fl ere år på rad. Temaene i år var 
«25 år med anleggsbransjen i vekst – hva 
med kapasiteten – Kompetanse – Arbeidsk-
raft – Rekruttering»
 Dette gikk igjen i de fl este foredragene.
 Undertegnede var til stede på alle fore-
dragene, men synes at nivået nå er blitt 
lavere enn tidligere. Hadde det ikke vært 

for de to «friske jærbuene» Inge Brigt Aar-
bakke og Bjørn Risa, henholdsvis adm. di-
rektør i Aarbakke AS og daglig leder i Risa 
AS, hadde det heller vært labert. Fraværet 
av samferdselsministeren Liv Signe Navar-
sete bidrog til at anleggsdagene ikke ble 
som forventet. Hun har tross alt gjort en fi n 
innsats når det gjelder veg- og jernbanebyg-
ging i vårt distrikt.
 En viktig grunn til å være med på an-
leggsdagene er selvsagt å være oppdatert 
om ting som rører seg i bransjen og hva de 
bevilgende myndigheter har for planer. Like 
viktig for oss er at her treffer vi nye bran-
sjefolk, alt fra entreprenører, konsulenter, 
leverandører, byggherrer, skoleverket til of-
fentlige etater.

Kjente fjes på Rogalandsbenken. Fremme: Eigil 
Kristensen, Time Videregående Skole, benk 2: Sigbjørn 
Tveiten, undertegnede, Tommy Stangeland, Olav 
Stangeland. Tredje rad: Paul Moi, Pon, Ole Bjelland, 
Bjelland Entreprenør, Trygve Stangeland og Martin 
Nordbø, Nordbø Maskin.



5959

Olav Stangeland 
og Karl Flateland 
stoppet naturligvis 
opp når det var en 
Harley å beskue.

Sigbjørn, Olav og Tommy i diskusjon med 
representant fra Ankerløkken Maskin AS.
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Alle reprentantene fra T.S. på anleggsdagene: Tommy – Leif – Sigbjørn – Olav – og Trygve. 
Helt til høyre god T.S.venn og gründer i bransjen og fi rma med samme navn Arne Olav 
Lund. Regner med at T.S. var alene om å ha 3 generasjoner tilstede.

Panelet på anleggsdagene bestod av representanter fra foredragsholderne, her Rogalands-
representant Bjørn Risa nr 2 fra venstre.
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FOKUS PÅ HELSE   FOKUS PÅ HELSE   Av  Leif Emil EgelandAv  Leif Emil Egeland

T.S. gruppen har som alle vet stort fokus på 
folks helse, Her har Olav gjort mange fi ne 
tiltak. For «stillesittende kontorrotter» har 
han i samarbeid med Solaklinikken tilbud 
om å komme i form. Her blir det veid, 
måling av diverse verdier som BMI, fett%, 
blodtrykk, puls, O2-opptak etc. Middelet er 
skrittellere og målet er å komme i best mulig 
i form. Den med beste %-vis progresjon vil 
få en tur i premie. 

Et annet helsetiltak som kjøres i gang i disse 
tider, er å gi alle ansatte en startpakke på 
abonnering av naturmiddelet Medox ®. 
Dette motvirker blant annet forkjølelse. Det 
forskes også ved fl ere universitetssykehus på 
virkning på bl.annet hjerte-/karlidelser og 
ulike kreftsykdommer. 

Som ikke dette er nok har ledelsen gått til 
anskaffelse av hjertestarter til kontoret. Olav 
har i tillegg gitt fem hjertestartere til Sola 
kommune for plassering på fem forskjellige 
idrettsanlegg – heilt topp, Olav!

Daglig leder Olav Stangeland, i midten, demonstrerer hvordan hjertestarterne virker. 
HMS sjefene Jan Kvindesland, TS Maskin til venstre, og Per Johnny Skåland TS Kran, 
har hatt opplæring i bruken og skal ha ansvar for at noen som kan dette alltid er tilstede!



62

ERGONOMI PÅ DAGSORDENERGONOMI PÅ DAGSORDEN
  Av  Per Johnny SkålandAv  Per Johnny Skåland

Tidlig i januar dette år samlet vi sammen et 
knippe erfarne karer til møte og diskusjon 
om ergonomi på arbeidsplassen. På agen-
daen var temaene sittestillinger i mask-
iner, løfteteknikk og egentrening. I tillegg 

var Solaklinikken representert for å gi den 
faglige kompetansen innen dette feltet. På 
slutten av fjoråret ble det gjennomført en ar-
beidsmiljøkartlegging som også la grunnlag 
for møtet.

En engasjert forsamling fi kk temaet godt 
kartlagt og vurdert, samt fremgangsmåter 
for å informere om hvordan man kan fore-
bygge for eventuelle plager som følge av 
ergonomiske forhold. Informering, repeti-

sjon og egentrening er nøkkelen til foreby-
gging, spesielt det sistnevnte. Det å være i 
bevegelse, holde kroppen varm, sitte riktig, 
kjøreteknikk o.l. er noen av de viktige tiltak-
ene man må være bevisst på.

På bildet f.v.: Birger Patursson (verneombud S. Kran), Kine T. Olafsen (fysioterapeut Sola-
klinikken), Ronny Erga (tillitsmann S. Kran), Jan Kvindesland (verneleder T. S. Maskin), Willy 
Erga (hovedtillitsvalgt T.S.). Bak kamera: Per J. Skåland (HMS-leder S. Kran)
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Tur nr 11. Året 2006 var eit fantastiskt år for 
meg angåande mitt hjelpearbeid i Tanzania. 
Ny Catterpillar 8 tonns gravemaskin i Janu-
ar, Ny Sele Sveis og Foss Eik Traktordum-
pertillhengarar i Juli å Ny 3 aksla Super Doll 
tilhengar til Scanialastebilen produsert i Dar 
es Salaam Tanzania. Verdier til 1,3 millioner 
Norske kroner. Ingenting av dette kunne eg 
ha gjordt uten dere mine sponsorer. Eg spør 
meg sjølv kva er årsaken til att dette arbeidet 
kan gå så godt? I lag har me her eit kjempe-
prosjekt der ingen pengar går i administra-
sjon å fl yreiser. Att eg også klare å formidla 
hem att dei ca 4 millionane eg har samla inn 
kjem til nytte å att det nyttar å hjelpa .
 Aktivitetsnivået er høgt dei 3 månane eg 
er så heldig å får lov å vera her. Turer til Dar 

es Salaam Tanga å Arusha med Scanialas-
tebilen å henta containarar å andre varer. 
Entreprenøravdelinga med utgraving av stor 
kyrkjetomt hustomter veibygging for vann-
boringsriggar fra Kirkens Nødhjelp vann-
dambygging bygging av terskler for ned-
bremsing av store vannmasser for å unngå 
store skader ved jorderuksjon på jordbruket. 
På den store farmen ska me ha i produksjon 
over 30 000 mål jord fordelt på Kveitekorn 
Saffl over Mais å Bønner.
 3 Månader går fort. Eg ville ha gjort så 
mykje mykje meir. Det er ikkje lett å reisa 
heim fra alle mine venner her. Kva vert neste 
innsamlingsprosjekt? Me har hatt eit stygt 
kjøreuhell med den gamlaste Massey Fergu-
son traktoren 699; en 84 modell som har gått 

Haydom Lutheran Hospital 
Tanzania 2. februar 2007

Traktorvelt

Reisebrev fra Ingar Kvia
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ca 13 000 timar. Innfestninga til eine styre-
kula rauk 2 traktorkjørarar vart innlagt på 
sykehuset  heldigvis gjekk dette godt. Eine 
traktorkjøraren va i sjokk etter å ha øyde-
lagt traktoren så eg sat ved sjukesenga hans 
mykje av natta å trøsta han å sa at han ik-
kje måtte tenkja på traktoren og at me alle 
var veldig glade for att dette hadde gått så 
godt. Traktoren er gammal å har store ska-
der. Kroppen er delt i 2. Eg har ikkje lyst å 
bruka innsamlingspengar på å reparera den-
ne gamle traktoren. Ska prøva å selja han til 
ein traktorverkstad i Arusha som driv med 

renovering av traktorar. Eg kan nok enda få 
ca 30 000 kr for han her i Afrika. Eg har 
vore sjå Massey Ferguson i Arusha og spurt 
etter pris på 2 nye Massey Ferguson trakto-
rer. Ein 2 hjuls-trekt 90 hk og ein 150 hk 4 
hjulstrekt. Pris 600 000 kr. Hvis dette vert 
neste innsamlingsprosjekt, og eg klarer ved 
hjelp av mine sponsorer å samla inn nok pen-
ger, så vert det levering av 2 nye traktorer de-
sember 07 da eg håpar å væra tilbake blandt 
mine gode venner i Tanzania. 
Helsing Ingar Kvia Haydom Tanzania. 
www.ingarkvia.no

Entreprenør-avdelig med godt utstyr.

Selv store russiske lastebiler kan trenge litt drahjelp fra givere i Norge
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ANNE-MARIE TJELTA

Hallo til alle TS lesere.
  Jeg har nå vært ansatt i T. Stangeland Mas-
kin som kontorleder i RS Prosjekt i litt over 
et år.  Her på Ganddal Godsterminal er vi en 
fi n blanding fra to konkurrende fi rma, men 
føler oss allikevel som en gjeng gode arbeid-
skolega.
  Er også innom prosjektet i Risavika Havn 
en gang eller to i uken.  Dermed blir arbei-
det variert og spennende.  Godsterminal på 
Ganddal og kaianlegg på Tananger.
  Bransjen var kjent siden jeg kom fra Vass-
bakk & Stol AS hvor jeg var ansatt i 6 år.  
Det har vært en stor fordel. Før jeg kom ut 
i det private næringsliv, hadde jeg hatt min 
arbeidsplass i Klepp kommune i nesten 30 
år. Var innom både økonomi-/skoleetaten og 
til slutt Klepp Energi og mine kommunale 
rutiner har nok slått rot.

  Jeg bor i Verdalen, Klepp og har tre voksne 
barn, to svigerbarn og ett barnebarn. Dess-
verre bor de to eldste barna og barnebarnet 
i Oslo, så dermed blir det en del pendling. I 
tillegg til familie, blir fritiden brukt fl ittig til 
trening og samvær med gode venner.  Trives 
også godt på fjellet, både sommer og på ski 
om vinteren. 
  Håper på mange gode arbeidsår hos TS’en. 
Selv om jeg ikke har min arbeidsplass på 
hovedkontoret Forus, føler jeg meg allikevel 
inkludert blant kontorpersonale der.  
  Ønsker lykke til videre med håp om vi alle 
bidrar til å gjøre vår arbeidsplass til et fort-
satt trygt og godt sted.

Mvh
Anne-Marie

Hei , mitt navn er Johnny Ånderå, er 42 år 
og bor på Madla (halvt byas). Jeg er gift 
(for andre gang) og har 3 barn i alderen 
13 – 20 år.
 Av utdannelse har jeg livets harde skole 

og 2- årig teknisk fagskole, anleggslinja.
 Har jobbet i grøfter det meste av yrkes-
livet og har drevet for meg selv i 19 år. Jeg 
hadde hovedsaklig små maskiner fra 1 – 11 
tonn og drev med små graveoppdrag og 

I N N K A S T
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JOHNNY ÅDNERÅ



66

En hilsen fra Florø/Aukra!
Nå er jeg den heldige som skal ha innlegg i 
TS-nytt! Jeg heter Per-Egil Book, 51 år gift 
med Therese, vi har tre voksne barn. Vi bor 
i kystbyen, vakre Florø. En fi n by.
 Jeg begynte i SK, i forbindelse med Cu-
pen på Kårstø i 1997 og ble etterpå ansatt i 
SK avd. Florø fram til 2005. Siden da har jeg 
vært på Ormen Lange. Jeg var med under 
oppstartingen her oppe og har fått vært med 
på hele oppbyggingen av anlegget. Det er et 
spennende prosjekt og et fl ott anlegg! Jeg 
synes det er et imponerende apparat som er 
i sving her oppe. På det meste arbeider ca. 
3000 mann, med mange forskjellige nasjo-
naliteter. Det er litt av en utfordring og få 
det til å fungerer med så mange språk. Men 
med litt godvilje går det som regel fi nt. 
 SK. har som vanlig vist seg fra den beste 

side. Dyktige ledere og fl inke kranførerer, 
og vi er en fi n gjeng! Jeg synes det har fun-
gert som det skal. Godt tilrettelagt både 
med overnatting og mat. Av og til har vi 
vært så heldige å få bo på hurtigruten, som 
ligger her som losjiskip. Da er vi på cruise. 
Fantasiske fl otte båter.
 Fritids- aktiviteter er også godt tilret-
telagt. Her er det fi n natur, og alt ligger 
til rette for fysiske aktiviteter. Hydro har 
bygget idrettshall, internettrom, bibliotek, 
trimrom, kino, pub mv. Så her mangler in-
gen ting.
 Turnusordninga er 14 dg på og 21 dg fri, 
og det er veldig bra, håper dette er framti-
dens turnus ordning for oss. 
 Jeg ønsker dere alle et godt nytt år!

Hilsen Per-Egil Book.

I N N K A S T
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PER-EGIL BOOK

faste oppdrag for forskjellige kabelselskap. 
På det meste hadde jeg 13 ansatte og 6 gra-
vemaskiner.
 For to år siden fi kk jeg boka til Trygve til 
jul av ungene. Da jeg leste den sa jeg fl ere 
ganger at dette var plassen for meg. Dette 
ville jeg være med på. Hadde ikke tenkt det 
skulle skje så fort, men var passe lei papir-
arbeid og PC. Når sommeren kom ble det 
en prat med Olav, og etter litt tankegang for 

og imot, ble beslutningen tatt og vi fi kk blå 
bom.
 Alle fast ansatte fi kk tilbud om jobb i TS 
og de fl este ble med på fl yttelasset.
 Frem til nå har jeg for det meste hatt med 
en gjeng på Lyse bredbåndgrøfter  +  di-
verse mindre jobber.
 Jeg trives godt, liker «T.S.ånnå» og vil 
prøva å bidra med mitt for at vi fortsatt skal 
ha en trivelig arbeidsplass.
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VÅRE MASKINER   VÅRE MASKINER   Av  Tommy StangelandAv  Tommy Stangeland

Ingvar Risa i arbeid med vår nye Cat 
330DL ved skulehagen på Klepp, 12 meter 
opp og 12 meter inn. Her er riveagregatet 
påmontert. Denne maskinen har 3 grave-
agregat, vanlig graveutstyr og et langt som 

er beregnet for graving langt ut i horisontal 
retning, 17 meter eller med grabb 21 meter. 
Riveagregat som er vist på bildet er bereg-
net på arbeid i høyden og har kapasitet på 
24 meter opp.
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Tradisjonen tro var det siste lørdag i november duket for fest for våre TS-jubilanter. I år var 
det 18 jubilanter fordelt på maskin og kran. I år var vi for første gang på Stavanger Airport 
Hotel, Sola. Det såg ut som jubilantene med følge trivdes også her.

Samel Hegerland (35 års jubilant) og Ståle Nilsen (25 års jubilant) var ikke til stede.

VÅRE TILSTELNINGER – JUBILANTFESTENVÅRE TILSTELNINGER – JUBILANTFESTEN

30 års jubilantene: 
Fra venstre: 
Olav Stangeland, 
Gunvald Finnestad, 
Trygve Stangeland

25 års jubilantene: 
Øverst til venstre: 
Olav Stangeland og 
Trygve Stangeland 
Nederst fra venstre: 
Palmer Rørheim, 
Per Svendsen, 
Kenneth Hodne

Av: Joar Løland – Foto: Tommy Stangeland
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20 års jubilantene: Øverst fra venstre: Trond Helge Skretiing, Olav Stangeland, 
Trygve Stangeland. 
Nederst fra venstre: Stein Arild Hansen, Frank Bekkeheien, Odd Terje Gjersvik, 
Bjørn Wallentinsen 

10 års jubilantene: Øverst fra venstre: Olav Stangeland, Robert Rikkers, Arne Årsvoll, 
Trond Helge Skretting, Tor Kjetil Bergsaker, Trygve Stangeland 



70

Tor Bjørn Helland ønsker velkommen og leder kvelden.

VÅRE TILSTELNINGER VÅRE TILSTELNINGER Av  Leif Emil EgelandAv  Leif Emil Egeland

Søndag 10. desember var store og små T.S.’er 
samlet til årets høydepunkt for 26. gang.
  T.S.juletrefesten er populær som aldri før. 
Over 140 barn og nesten like mange voksne 
er en økning på over 30 % fra i fjor. Det 
begynner å nærme seg max-kapasitet på 
Havdurhuset. Her stortrivdes store og små 
fra 0 – 70 år.
  Tor Bjørn Helland ønsket velkommen og 
ledet kvelden, og som vanlig ledet Ole Jo-
han Mæland julespillet med T.S.unger i rol-
ler som Maria, Josef, engler, 
hyrder og vise menn. Ole 
Johan fi kk litt dramatikk i 
forberedelsene til festen da 
eselet som er med i jule-
spillet dessverre døde 2 – 3 
dager før festen. Han fi kk 
imidlertid tak i en erstat-
ter i en ponny. Godt jobba 
Ole Johan! Nå vil ikke Ole 
Johan mer, og det er synd;- 
han har lagt ned en stor inn-
sats gjennom mange år med 
denne festen. Tusen takk til 
Ole Johan.
  Henning Vistnes har lovet 
å ta opp stafettpinnen etter 
Ole Johan.
  Det var ellers mye god un-
derholdning. Joakim (Ole 
Johan), Anders (Asbjørn) 
og Jakob (Asbjørn) alle med 
Mæland til etternavn holdt 
på med Diablo – Diablogut-
tene.
  Linda og June Emilie 
framførte hver sitt nummer 
med sports-drill.
  Tryllekunstneren troll-

bandt ungene og ble heller ikke denne gang 
«avslørt».
  Etter gangen rundt juletreet kom nissen i en 
gammel «Volvo Bamse», og alle T.S. barna 
fi kk godteposen sin. Risengrøt, spekemat 
og kaffi  & kaker ble fortært før kveldens 
høydepunkt – utdeling av gaver til alle små, 
og til slutt loddtrekkningen av traktorene. 
To glade vinnere og noen litt skuffet – de 
hadde sååå lyst på traktoren, og så er det et 
heeelt år til neste fest.

DEN STORE JULETREFESTENDEN STORE JULETREFESTEN
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Dagens heldigste var vinnerne av traktorene: Leif Andreas (til venstre) barnebarn av redak-
tøren, og Anders Mæland, sønn av Asbjørn Mæland.

DEN STORE JULETREFESTEN

Ingeborg trives i morfar Olav’s fang. Herborg, datter av Tommy Stangeland, 
slapper av i mormor Solveig’s armer.
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Kø ved risengrøtsgrytene.

Tvillingene til Elisabeth og Tor Kjell Helleland, Idar og Jarle

Eldste datter, Stefani og minste datter, Lauryn 
til James liker seg på juletrefest.
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Begeistrede T.S.unger

Samme nissen som alle 26 år kom i en gammel restaurert Bamse helt fra Nordpolen.
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Ole Johan og Ingunn Mæland får oppmerksomhet og takk for mye arbeid i en årrekke med 
bl.annet julespillet.

Anders Mæland, Joachim Mæland og Jacob Mæland viser kunster med «diablo».
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June Emilie, barnebarn av redaktøren, og Linda, datter til Odd Hammervold, hadde opptreden 
i sportsdrill

Julespillet er fast tradisjon ledet av Ole Johan (for siste gang sier han)
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S Y D E N T U R E NS Y D E N T U R E N
           Av  Sjur Bjørge           Av  Sjur Bjørge
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 Innleveringsfrist 1. juni

Innsendt av:  ....................................................................................................

Adresse:  ..................................................................Telefon:  .........................

 T.S. KRYSSORD 1/07
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Følgende ble trukket ut blant riktige 
svar:
1. Margot Hovland, Stavanger

2. Eli Undheim. Nærbø
3. Kari Hultman, Hafrsfjord

 LØSNING KRYSSORD 84
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1. juni 1977 var «Capricornus» klar til 
sjøsetting. Men fra hagen til havet var det 
en del kilometer, og det kunne bli en dyr 
transport for oss om ikke umulig som noen 
mente! – Jensen og Byhre på Hauland Mas-
kin var av en annen oppfatning. De hjalp 
til med å fyre opp under Håvard Jørstad og 
hans mobilkraner og Trygve Stangeland 
med sine «hengere», som begge så sporten 
i å hjelpe oss uten kostnader på toppen av 
det hele!
 30 tonns krane stilte på plenen om etter-
middagen den 1. juni. Løftet ble klargjort, 
et øyeblikk senere svevde «Capricornus» i 

luften mens sjåfør Lars Stokka manøvrerte 
det store vognsettet inn på den begrensede 
plassen og under skuta. Så satt hun nedpå 
og vi kunne bolte henne fra rekka og ned i 
hengeren med kjetting før slepet tok til. For-
siktig og profesjonelt gled «Capricornus» 
av gårde langs landeveien. Rundt en krapp 
sving over et høydedrag, under elektriske 
linjer og telefonkabler hvor hun knapt nok 
smøg seg mellom stolpene på det smaleste. 
Nede ved sjøen ventet Jørstad med kranen 
på nytt, og i den samme timen transporten 
hadde tatt, fi kk «Capricornus» sitt møte 
med hennes rette element.

En sjelden transport

Skuta går i åkeren!
- Sakset av Håvard Jørstad fra boka «Med Capricornus over alle hav» –

Ett tredveårsminne Ett tredveårsminne Av  Leif Emil EgelandAv  Leif Emil Egeland

Det var Steffen Tunge, Arild Tvedt og Arne-Mikal Enoksen som bygde «Capricornus» i hagen 
hjemme hos Tvedt på Randaberg. Den var ferdig i juni 1977 etter 3 års byggetid
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Klipp fra T.S.Nytt for 10 år siden
Av Leif Egeland✂
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Klipp fra T.S.Nytt for 15 år siden
Av Leif Egeland✂
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Klipp fra T.S.Nytt for 20 år siden
Av Leif Egeland
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Klipp fra T.S.Nytt for 25 år siden
Av Leif Egeland✂

1 Nye T.S. Oppdrag:
–  Boligfelt Maulandslia, del III, inkl. 

tomtearbeider
– Hinna Idrettsanlegg
– Aker Norsco Tananger utom husanl.
– Chr. T. Eide verkstedbygg
– Esso Forus utvidelse
– Storevarden boligfelt

2 Nytt utstyr:
Trygve har vore på «snopetur». Han har 
kjøpt stort; 10 stk helt nye Brøyt X31TL

3 Nyansatte i fi rma:
Jostein Halvorsen Grunnarbeider
Toralf Talsdal Grunnarbeider
Endre Stople Grunnarbeider
Bjørn Einar Flørli Grunnarbeider
Tor Kjell Helleland Grunnarbeider

Bjørn Terje Mæland Dumperkjører
Bjørn Kåre Hebnes Dumperkjører
Jan Levang Lastebilsjåfør

4 Siste nytt på kontoret
Anni Mai skal gifte seg 23. april.

5 Paristuren
Nå er tiden inne for påmelding. Alle 
ansatte pr. 31.12.81 som er fast ansatt 
frem til turen arrangeres kan være med. 
Det blir innkvartering i dobbeltrom og 
de som vil bo sammen må skrive det på 
«svarslippen» ellers blir dere plassert al-
fabetisk. 
Påmelding snarest og senest 15. april.

6 Bedriftsidretten:
Fotballgruppa: T.S. hadde sitt årlige 
møte hjemme hos Inga og Oddvar Tjelta, 
hvor vi som sist fi kk utmerket servering. 
Oddbjørn Hagen ble gjenvalgt som opp-
mann. Fotballtreningen starter opp tors-
dag 1. april kl. 19.30 på Somabanen ved 
Somaleiren. Krav til fotballkunnskap er 
at man vet at det er to mål og en ball.

7 Bingo
Vi arrangerer på nytt bedriftsidretts-
lagets populære bingo med dans etc. 
i Sola turnhall fredag 16. april kl. 19.30. 
Ta med venner/kjente MEN bestill plass 
på kontoret snarest.

8 Fellesferien starter i år man-
dag 12. juli.

9 Månedens T.S. Historie
Trygve følte at hjernecellene til kon-
torpersonalet måtte skjerpast så samt-
lige ble sendt på kalkulasjonskurs. Etter 
halvgått kurs utbryter læreren fortvilet: 
«Hvis dere ikke tar dere sammen nå vil 
minst 50 % av dere stryke til eksamen!»
Kontorsjefen: «Ha,ha gutter. Vi er jo 
ikke så mange en gang.

God påske alle sammen.

Hilsen Leif



 Stangelandsgruppen som omfatter T. Stangeland Maskin A.s 
– Stangeland Kran A.s og T.S. Eiendom AS har en omsetning 
på 1 milliard kroner.

T. Stangeland Maskin AS er Norges største gravemaskin-
entreprenør. Vår hovedoppgave er massefl ytting, og vi dispo-
nerer ca. 300 maskinenheter med stort og smått. Av større 
utstyr har vi bl. a. ca 100 gravemaskiner, 50 dumpere/laste-
biler, 20 hydrauliske borrigger og 20 dozere/showler.

Stangeland Kran AS er et av Norges største og mest moderne 
kranfi rma med ca 100 mobilkraner og 20 semi/lastebiler.

Vår viktigste ressurs er likevel våre ca 500 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.

 Returadresse: T. Stangeland Maskin A/S, Postboks 21, 4064 Stavanger

www.stangelandgruppen.no


