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Carl Henrik Aaby
Daglig leder

Noen fornyelse av leieforholdet
var derfor ikke aktuelt. Løsningen
var å etablere ett helt nytt blåseanlegg
på Slemmestad i stedet.
Vi hadde allerede et kaldtlager som
egnet seg til dette på Slemmestad, og
lakkhallen var jo allerede etablert.
Så nå har vi fått en topp moderne
lakkhall, et helt nytt blåseanlegg og
samtidig har vi samlet to miljøer på
ett sted; en veldig god løsning.

Spennende er også aktiviteten i
Nedre Eikervei i Drammen, der vi
utfører avansert industriell overflate-
behandling. I løpet av høsten startet
vi med skiftarbeid, som har vært en
ubetinget suksess. Vi har investert
i et lukket blåseanlegg for de virkelig
kresne kundene, som er ventet
i drift rett over nyttår.

I løpet av kalenderåret 2017 er vi
både større i antall ansatte og har økt
omsetning i forhold til i 2016.
Det er moro å se hvor godt de
nye ansatte er blitt mottatt på de
ulike avdelingene.

At vi har klart denne veksten, skyldes
i det store og hele, vår tro på at vi
kan forenkle kundens hverdag.
Har vi dette som en rettesnor,
vil vi bli en ettertraktet tjeneste-
leverandør for våre kunder.

Hei. og takk for året
som har gått.
Mye spennende har skjedd, og det
er mye nytt å se frem til for 2018.

På avdelingen for hjulgående
kjøretøyer i Oslo, har vi hatt en
enorm vekst, spesielt på karosseri-
reparasjoner og vask. Vi har blitt
godkjent av flere store forsikrings-
selskaper, noe som har gjort at store
reparasjoner blir utført hos oss, i
stedet for å bli sendt til utlandet.
Dette har vi all grunn til å være
stolte av.
På kjøleaggregat har vi i lang tid
allerede hatt det største verkstedet
i Norge, og på tampen av året har vi
også åpnet en avdeling i Drammens-
området.

Den største endringen rent
geografisk, var flyttingen fra gamle
SB-verksted i september i år.
For de som ikke kjenner dette,
utførte vi blåserensing og industri-
maling i dette lokalet.
Vår leiekontrakt gikk ut i høst, og
gårdeier hadde allerede solgt bygget
videre til en utbygger som skal rive
bygningsmassen, og utvikle området
til boliger.



-vi holder hjulene i gang!
I den sammenheng har vi nå blåst
liv i et gammelt slagord i Extra
Servicepartner, nemlig
« - Vi holder hjulene i gang».

Det er nettopp dette vi gjør, og det
finnes tallrike eksempler på hvordan
vi lener oss fremover for å hjelpe
kunden, og sørger for at de får utført
sine oppgaver med vår hjelp, enten
de driver med kollektivtransport
eller frakt av gods og varer.

For våre kunder er tid en mangelvare,
og vi må finne løsninger og foreta
stadige interne omprioriteringer
for å hjelpe.
Det gjør jo også alt mer spennende,
at endringer skjer på kort varsel.
Vår jobb er jo å holde hjulene i gang.

Bruk dette som veiviser for hvordan
vi skal opptre. Vår oppgave er å sørge
for at våre sluttkunder, i alle typer og
fasonger får utført sitt arbeid, altså
at «vi holder hjulene i gang».
Spør dere selv neste gang dere
må ta et valg, hva kan jeg gjøre for å
bidra med  å holde hjulene i gang.
Der er svaret!

Takk alle sammen for en veldig god
innsats i året som nå snart er over.
En god jul ønsker jeg dere alle, og la
oss fortsette å holde hjulene i gang
i 2018 og fremover.

Carl



S T Y R E L E D E R

Børre Halvorsen
Styreleder

Innen våre tre satsningsområder:
Trikk og tog, Overflatebehandling,
One-Stop-service, så skal vi fortsatt
vokse innen de eksisterende
tjenestene, og vi skal fortsatt være
åpne for ytterligere utvidelse av
vår tjenestemeny til de samme
markedene.

Det ”lakker og lir” på det
inneværende året.  Året hvor vi
nådde vårt 25-års jubileum.
Det er ikke mange nyetablerte
bedrifter som overlever over
lengre tid i dagens Norge, og vi
har all grunn til å være stolte over
at vi fortsatt er en vital bedrift
med langsiktige målsetninger.
Oppskriften på vår overlevelses-
evne skyldes at vi har vært flinke til
å kreére ”new business”, at vi har
investert i nye satsinger, og at vi
etter hvert har fått mange

”bein å stå på”. Moderne sagt:
”Vi er diversifiserte.”
Men, vi er omhyggelig med å satse
på kvalitet kombinert med en
kontrollert økonomi.

Fra en forsiktig start med
kjemikalier og vasketjenester,
så har vi all grunn til å være stolte
over alle de avanserte tjenestene
som gjennom årene har utviklet
seg, og dette skyldes ikke minst vår
evne til å tiltrekke oss med-
arbeidere med nye kompetanser
og kontakter.

Nytt av året er at vi har overtatt
Carrier-avtalen for Drammens-
regionen, og i den forbindelsen har
vi vært så heldig å få med Jan
Markus Guzowski som leder for
denne avdelingen. Jan Marcus har
skrudd Carrier-aggregater i over
20 år, og er en meget ansett kar for
kundene i dette distriktet.
Med på laget er også en erfaren
og dreven kjølemekaniker,
Kenneth Flaskerud Åsen.



«...vi skal fortsatt vokse i våre eksisterende markeder.»

Via Extra Produkter AS har vi
nylig kjøpt oss inn i Mec Tec AS,
noe som vi forventer vil gi gode
synergier inn i Extra-familien.
Ingeniørene Bent Christensen og
Hugo Antonsen er nøkkelperson-
ene, og som vi har gleden av å
kunne samarbeide med i tiden
framover. Karer som har ervervet
verdifull kompetanse gjennom
mange år, og som fortsatt er med
oss i løpet videre.

SALG/MARKED
For å holde alle mann i løpende
arbeid har vi alltid sett viktigheten
av å drive kontinuerlig salg.
Den nyopprettede ”markeds-
gruppa” skal sikre videre
kontinuitet og oppgaver på
kort og lang sikt.

«MARKEDSGRUPPA»  Fra venstre: Carl Henrik Aaby, Jon Grøndahl, Thor Ekeland, Børre Halvorsen, Steinar Stensson og Morten Halvorsen.



Slemmestad
har fått nytt
blåseanlegg
- og lærlinger
har fått nye
fagbrev...

Arbeidet på disse trikkene er
omfattende med demontering, sliping,
sveising, grunning, utbytting av slitte
komponenter m.m.
Utbedring av ulike deler i interiør
og utskifting av gulver. Til slutt
lakkering, montering og polering.
Jan Erik forteller med en viss stolthet
at dette året har de klart å effektivi-
sere arbeidstiden pr. trikkesett.

Dyktige og rutinerte ansatte har
vist vei – og effektiviteten har vært
merkbar, uten at det har gått på
bekostning av kvaliteten. Eivind legger
til at - hver enkelt ansatt har etter
hvert spesialisert seg på deler av
trikken, og arbeidsoppgavene går nå
bokstavelig talt ”som på skinner”.

Extraposten er nok en gang på vei
utover mot Oslofjordens idylliske,
små tettsteder.
Nærmere bestemt…  vårt verksted
på Slemmestad.
På forhånd har vi gjort avtale med
avdelingsleder Jan Erik Stensrud,
som har hatt ansvaret for omorgani-
sering av ansatte, produksjonslinjen
og kundeoppfølging.
Vi møter han på kontoret i sammen
med hans stødige formann,
Eivind Frandsen.
Nok et trikkesett er i ferd med å få
en siste finish, før den fraktes på
spesialtrailer til Sporveien i Oslo.
Også i Slemmestad har det vært et
hektisk år med oppussing, lakkering
og vedlikehold av i alt 9 trikkesett.



T R I K K  &  T O G

Foruten trikk foregår det også
karosseriarbeid og lakkering på tyngre
kjøretøy - og i nabolokalet,
hos Team Verksted har vi et bra
samarbeid ang. autoriserte verksted-
oppgaver.
På andre siden av parkeringsplassen
har det de siste ukene, også blitt
merkbart mer aktivitet.
Her er det investert i et nytt sand-
blåseanlegg for mindre og større
komponenter.
Siden vi valgte å flytte fra Gulskogen
– har dette anlegget ligget i våre
planer, sier Jan Erik.
Endelig er det en realitet – og på sikt,
så tror jeg dette var et smart trekk.
Med dette på plass - får vi både
bedre utnyttelse av lokaler og ansatte.

Extrapostens medarbeider slenger
kamera ved skulderen...
Vi har mer du må forevige i dag,
utbryter Jan Erik. Igjen gjøres det
klart for ”photoshoot”. Nå dukker
det opp to blide, yngre karer.
Begge har den senere tid bestått
svenneprøven, og nå skal det hele
markeres med en liten
blomsterseremoni og
gaveoverrekkelse.
Else-Marie Hodt fra Ipraxis har tatt
turen til Slemmestad for å markere
at Joan og Trond Wiggo nå har fått
fagbrev som billakkerere.
Extraposten fotograferer og
gratulerer – og Jan Erik spanderer
kake og kaffe.



Extraposten tok en prat med
to nyansatte lakkerere.
Dani Abrahamsen, Drammen
og Jasmin Tepstad, Åmot

Tidligere i år hadde avdelingen
bl.a. en større jobb for GE (tidl.  Allstom).
Komponenter fra et vannkraftverk
ble totalrenovert.
På bildet ser vi Ole Jonny Nilsen jobbe
med avmaskering.



O V E R F L A T E B E H A N D L I N G

Kjell Kleven tar et siste overblikk
på fjær- og skåledeler som er klare
for levering til Sporveien.

Extras avdeling for overflate-
behandling har vært gjennom en
noe turbulent periode med blant
annet utflytting fra gamle lokaler
på Gulskogen.

Extraposten møter Kjell Kleven
i våre lokaler i Nedre Eikervei.
Kjell forteller at det har vært
ekstra hektiske dager med full
ordrebok og toskiftsordning.

Avdelingen har et forholdsvis nytt
lakkeringsanlegg og et romslig,
lukket slyngeblåseanlegg.
Kjell forteller videre at det nå er
investert i et helt nytt, moderne
sandblåseanlegg på vårt verksted
i Slemmestad, og at de om få dager
- også skal installere et nyinnkjøpt
blåsekabinett i Eikerveien.
Med disse grepene utvider vi vår
produksjonskapasitet og kostnads-
effektiviserer våre lokasjoner.
Dyktige fagfolk, gode rutiner,
kvalitetssikring og dokumentasjon
sørger dermed for - at vi får flere
fornøyde kunder og forhåpentligvis
tar en større andel i et kresent
marked.

Da Extraposten takker for seg -
og er på vei ut døra, møter vi på
en noe stresset Pål-elektriker.
Kuldegradene har meldt sin
ankomst. Pål skal overhale deler
av el-anlegget og det trengs å få
montert flere panelovner på
kontorene i andre etasje.
Ja, der har vi forklaringen på
hvorfor Kleven var utstyrt med en
særdeles kraftig ullgenser i dag.

I tillegg til krevende jobber for
kraftindustri-og offshorebransjen,
har blant annet Sporveien lagt
beslag på en del av vår kapasitet.

Det har vel nærmest vært en slags
reorganisering – siden verkstedet
på Gulskogen ble avviklet,
forteller Kleven.
Han har ansvar for produksjon og
kvalitetssikring i Eikerveien.

I Drammen tar de både spesifikasjoner
og kvalitetssikring på alvor



I Oslo tilbyr de lånetraller med eller uten
trekker...og kaffe og kaker mens de venter...
Extraposten har vært på sin årlige
tur til One Stop Service’n i Oslo og
Brubakkveien.
I kundemottaket blir vi tatt hyggelig
i mot av sjefen Jonas og den alltid
imøtekommende Toril.
Daniel har nettopp giftet - seg så han
er innvilget noen dager med ferie.
Men, akkurat som sola, så dukker han
opp på jobben - sammen med sin
splitter, nye frue.

Her treffer vi også to travle sjåfører
fra O. Westad & Sønner - som er
innom for en rask vask, en liten
reparasjon og litt foliering.

Ja, de møtes i resepsjonen for en
tralle- og trekkeprat samt en kopp
kaffe mens de venter...
I disse adventstider går det også med
noen bokser med pepperkaker.

Jonas kan berette om travle
dager både på karosseri- og kjøle-
aggregatavdelingen.
I tillegg til bra trafikk i vaskehallen.
Ja, såpass travelt at de kjører to skift
om dagen.
Første skift starter arbeidsdagen
kl. 07.00 og er ferdig ca. kl.14.00.
Andre skift starter kl. 11.00 og
jobber til det er tomt for kunder
- helst innen kl.19.00.



O N E  S T O P  S E R V I C E

NYE ANSATTE.  Fra venstre: Pichola Miroslaw, (Jonas Jonassen), Shalaw Gareeb, Burim Dedinca og Konrad Wcisto.

Rett utenfor - på den store parke-
ringsplassen, står det fullt opp av
trailere fra mange av de store
distributørene og matvarekjedene.
One Stop-konseptet lever videre
og er fortsatt en stor suksess.
Kombinasjonen aggregatservice,
karosseriskader, vask og vårt
samarbeid med Team og PKK er
høyt verdsatt hos de store
logistikkselskapene.
Kortest mulig tid på verksted,
hyggelig, personlig service – og
deretter raskt ut på veien for å
bringe varene frem til forbruker.
Ja, aktivitetsnivået er såpass stort -
at staben har økt med flere
dyktige ansatte.

Apropos traller og trekkere…
For et år siden lanserte Jonas den
første lånetralla.
Den ble utførlig ”shinet” opp –
innvendig og utvendig og ble deretter
foliert med en godt synlig Extra-logo.
Dette ble svært godt mottatt av våre
kunder – så i dag har de faktisk hele
tre traller til disposisjon og utleie.
Extrapostens siste samtaleemne før
vi satte snuta mot Drammen – var
akkurat Drammen.
Kjøleaggregatavdelingen i Oslo har
nettopp fått en ny avdeling i
Drammensregionen som er
offisiell forhandler av Carrier Kjøle-
aggregater. (se for øvrig omtale på
siden med Børres innlegg.)



Extra Servicepartner AS er et av
landets ledende selskaper innen vedlikehold,

service, - karosseri og lakkering,
av bl.a. tog og trikk, lastebil og buss.
Vi har eget mekanisk verksted for

bl.a. vedlikehold på containere.
Spesialavdeling for vedlikehold og

service på kjøleaggregater.

I tillegg har vi bygget opp en
avdeling med spesiell ekspertise innen
korrosjons- og overflatebehandling.

Vårt tjenestetilbud spenner over
en rekke forskjellige fagområder

og vi har store og krevende kunder både
innen transport, on-og offshoremarkedet.

Vi er i dag ca. 65 ansatte, og har
en omsetning på ca. 55 mill.

Vi har kontorer og verksted i Drammen,
- og avdelinger i Oslo og Slemmestad.

Extra Servicepartner AS. Mallinggt. 11
3044 Drammen. Tlf. 32 26 63 00.

E-post: post@extra-servicepartner.no

www.extra-servicepartner.no


