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Korrosjons- og overflatebehandling
Extra Servicepartner har bygget opp en egen avdeling med spesiell ekspertise innen korrosjons- og overflatebehandling. I Drammen har vi verksteder som dekkerhele
spekteret av ulike oppdrag,og det er også her vi har samlet
mye av vår fagkompetanse innen lakk- og malingssystemer.

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 egne avdelinger for vedlikehold,
service og salg av kjøleaggregater
og løftelemmer.
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, kollektivselskaper,
og on- og offshoremarkedet.

Trikk & Tog
På vårt spesialverksted i Slemmestad har vi et
komplett anlegg for oppretting og lakkering.
Hit frakter vi bl. a. trikkesett fra Oslo Sporveier på
spesialbygget trailer - før den tar plass på nedfelte
skinner i verkstedet.

Vi er i dag ca. 80 ansatte, og har
en omsetning på ca. 100 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@extrasp.no
www.extra-servicepartner.no

One Stop Service
One Stop Service er vårt tilbud til trailermarkedet.
Her får du utført alt du trenger på ett sted!
PKK/EU-kontroll, bremseservice, kjøleaggregatservice,
oppretting og lakkering, vask og foliering.
Vi har også 4 lånetrailere til utlån - for eks. når det
er service eller vedlikehold på egen tralle.
Tidsbesparende og effektivt - til konkurransedyktige
priser.

Nye ansikter
i Mallinggata...

Extra har fått
sin første datter...

Spennende
nyetablering...
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Som ny daglig leder for Extra Servicepartner AS
er jeg ydmyk for det som er blitt gjort gjennom årenes løp.
Nå går selskapet inn i en ny fase, fra å være et gründer/
eneeier-foretak til et partnereid selskap.
Det tilføres nå kompetanse som er nødvendig for
å klargjøre selskapet for videre vekst.
Vi har satt et hårete, men realistisk omsetningsmål
- vi skal vokse fra 80 til over 250 mill innen 2025.
At dette blir en spennende og interessant reise,
er helt sikkert.
«Årntli»
Vi skal ha det «årntli» på jobb.
Både kunder og leverandører skal
oppfatte - og oppleve oss som et
seriøst selskap.
Kvalitet i arbeidet vårt er
fundamentalt og derfor vil
kvalitetsledelse og kvalitetsarbeid
i linjene bli viktig i tiden fremover.
På kort sikt er målet å få
ISO 9001 standard godkjennelse.
Med ISO-godkjennelse og
høy HMS standard blir det
Årntli på jobb.
Vi skal være seriøse og ha fokus
på kvalitet. Det betyr at våre
medarbeidere må ha høy faglig
kompetanse og høy etisk standard.
Gøy på jobb
Vi skal ha det gøy på jobb.
Hver dag skal hver enkelt ansatt
glede seg til å gå på jobb.
Når har vi det gøy på jobb?

Jo, når vi møter respekt på
arbeidsplassen og samtidig
respekterer og anerkjenner våre
kollegaer for den de er.
Vi har en kultur for å fremsnakke
kollegaer og selskapet.
Lønnsomhet
Extra Servicepartner AS skal ha
lønnsomhetsfokus. Lønnsomhet
er vårt fundament for drift.
Vi er et kommersielt selskap og
er helt avhengig av å tjene penger.
Å ha kompetanse til å utarbeide
gode arbeidskalkyler samt være
produktive og effektive i
produksjonsfasen er kritisk for
oss som organisasjon,
og helt avgjørende for
at vi skal lykkes.
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Langtidsperspektivet
Gjennom de tre grunnsteinene
gis det handlingsrom for at vi som
selskap kan utvikle oss.
Alt vi gjør i Extra Servicepartner
AS skal bære preg av langsiktighet.
Vi inngår langsiktige leiekontrakter
når det gjelder lokaler (>10år)
som bidrar til å sikre arbeidsplasser i mange år fremover.
Første halvår i 2019 har vi både
ervervet og tilrettelagt langsiktige
rammebetingelser for Mec-Tec AS.

Nå i andre halvår er det
Brubakkveien som står for tur.
I 2020 vil det være etablering av
ny og stor virksomhet i Sande
som vil være fokus.
Langsiktighet er nøkkelen når
selskapet ønsker å gi ansatte
muligheter for å utvikle seg
både faglig og personlig.
Extra Servicepartner skal vokse
i årene fremover både gjennom
oppkjøp og samarbeid med
andre selskaper.

...i Børres ånd
Børres ånd skal fortsatt være
grunnlaget for vår tenkning
og handling;
Kontinuerlig søken etter
muligheter, inkluderende adferd
og respektfull behandling
av kollegaer.

Med hilsen
Per Gunnar

Ny, spennende satsning
på mindre kjølebiler.

Nye ansikter i Mallinggata...

Nestoren Thor...
Thor Ekeland rundet 70 år tidligere i år, og etter et avdelingsmøte
ble han feiret med marsipankake - og overrekkelse av kunst.
Thor er en av nestorene i Extra Servicepartner og har vært ansatt
siden 2002. Han er fortsatt i nesten full jobb og bidrar med masse
rutine og kompetanse. Både Børre og Per Gunnar hadde mange
rosende ord å si om den alltid positive jubilanten.

Hos Extra har vi respekt
for de eldste sin verdifulle
erfaring og kompetanse.

I forrige Extraposten skrev vi om at
Lise-May nå var klar for å gå over i
pensjonistenes rekker. Siden den gang
har det blitt ansatt ny økonomiansvarlig, Marion Kristoffersen.
Marion har tidligere hatt flere
ledende stillinger som regnskapssjef
for blant andre United Bakeries,
legemiddelselskapet MSD og NCC.
Med seg i økonomiteamet har Marion
fått med seg Sonja Bjørnæs.

Sonja har nesten 40 års erfaring
fra MSD innen lønn, personal - og
pensjonsforsikring. Damene bringer
med seg ny og viktig kompetanse
fra store organisasjoner og med
avanserte regnskapssystemer
inn i Extra Servicepartner AS.
Dette er nødvendig kompetanse
for oss som selskap i årene fremover
hvor fokus er vekst - både organisk
og gjennom oppkjøp.

Etter som Extra Servicepartner AS blir et stadig større firma
blir det naturligvis også flere eldre ansatte.
For selskapet er det et uttalt mål å ha gode medarbeidere
som trives i jobben og at de blir værende i mange år.
over årsskiftet. I tillegg til å overta
Flere av våre ansatte har passert
60++, og innehar
økonomifunksjonen
til Lise May (som
masse erfaring, kompetanse og arbeidsmoral
viktige
kommer til å som
gå avermed
pensjon i
verdier for Extra Servicepartner
AS.2019) vil han jobbe
løpet av våren
med videreutvikling av Et nytt proLedelsen i selskapet er ogsåsjekt
meder
ogi tilrettelegger
ferd med å se daens
for at arbeid og fritid skal balanseres best mulig.
Noen velger full jobb, mens andre velger
å redusere til for eks. 20, 50, eller 60%-stilling.
Det har ellers - fra eldre hold, kommet idéer om å danne
en slags «pensjonistklubb» med vekt på sosialt samvær.
Extra Servicepartner stiller seg positiv til tiltaket.

Et nytt prosjekt som er på gang er
totalleveranse av mindre kjølebiler.
Et spennende marked som er i vekst.
Extra Servicepartner AS tar sikte
på å levere skreddersydde løsninger,
med integrerte innredninger tilpasset bilmodell og med
ulike type utstyr alt etter kundens
behov.

Bilene vil være utstyrt med de nyeste,
avanserte kjøleanleggene fra Carrier.
Et viktig kriterie ved sertifiserte
kjølebiler er innredningens utforming
og at alt ligger til rette for effektiv
vask og renhold. Her har vi gode
erfaringer og kan også levere optimale
rengjøringsmidler. De første bilene
gjøres nå klare for utleie og salg...

En av
våre
største
satsninger
skal stå
ferdig
bygget
i 2020.

Extra Servicepartner
har fått sin første datter...

Extraposten var tilstede da
Børre Halvorsen signerte avtalen
våren 2019 med Ove Byrmo
i Trippel Eiendom. Hvis alt går som
planlagt kan Extra flytte inn i splitter
nye lokaler høsten 2020.
Beliggenheten er Hanekleiva i Sande.
Her bygges det en rekke større
industri- og næringsbygg, som vil
være utgangspunktet for et nytt
logistikksentrum - ved E18, vest
for Oslo og ca. 20 km fra Drammen.
Extra Servicepartner har inngått en
langsiktig leiekontrakt med Trippel
Eiendom, og helt fra starten av har
flere av våre ansatte gitt nyttige
innspill, til hva et moderne verksted
bør ha av fasiliteter og tekniske
installasjoner.
Det er «One Stop-konseptet» med
reparasjoner, vedlikehold, aggregatservice m.m. for trallemarkedet vest
for Oslo - som her er spennende
med tanke på nye markeder og
potensielle kunder.

AVTALESIGNERING Fra venstre: Børre Halvorsen, Knut E. Larsen, Bent Christensen, Hugo Antonsen og Per Gunnar Øverby.

Extraposten har tidligere skrevet
om Mec-Tec AS og samarbeidet med
Extra. Nå har Extra Servicepartner
overdratt alle aksjer i Mec-Tec AS.
Bent og Hugo fortsetter å lede
driften videre og Per Gunnar har
overtatt som styreleder.
Mec-Tec AS er spesialister på
konstruering og bygging av
spesialmaskiner for vei og anlegg.

De leverer maskiner for vasking av
skilter, tunneler, anleggsmaskiner m.m.
og er godkjent bilpåbyggingsverksted.
Mec-Tec AS ble etablert i 1988 og
har i dag ca. 10 drevne fagfolk innen
mekanikk og hydraulikk.
Extra ser på Mec-Tec som en
spennende tilvekst, og ser potensiale
i videre vekst.
Produksjonsmessig har det vært
krevende på grunn av lite med plass
og for små verkstedlokaler.

Dette blir nå betydelig enklere.
I skrivende stund er Mec-Tec i ferd
med å flytte hele sin produksjon til
Krokstadelva. Extra har inngått en
leieavtale med Trelleborg Industries
og skal disponere nærmere 3000m²
med hensiktsmessige lokaler og
uteområder. Dette er for oss en
skikkelig vitamininnsprøytning, og
motiverer oss til ekstra innsats,
sier Bent Christensen, daglig leder
i Mec-Tec AS.

