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L E D E R
Børre Halvorsen
Daglig leder

Så er da 2018 i ferd med å ebbe
ut, og vi har lagt et hektisk og
begivenhetsrikt år bak oss.
Et år hvor vi har en økt omsetning
på over 40% i forhold til fjoråret,
og som resultatmessig ser ut til å
bli meget bra.

«...et år hvor
vi har økt
omsetning på
over 40%»
I avdeling ”Overflatebehandling”
på Gulskogen har gutta hatt
”hendene fulle” av komponenter
til blåsing og lakkering, og de har
spesielt hatt stort ”press” av
T-banedører til behandling.
En prosess hvor gutta har fått god
rutine og effektivitet. Desverrre
tapte vi den videre rammeavtalen
på disse dørene, men vi skal klare

utfordringen ved å skaffe
nødvendige oppdrag også for
det kommende året.
Spesielt er vi spente på å se hva
vi kan få av oppdrag mot offshoresektoren, samt andre krevende
industrikunder. Markeder hvor vi
kan tilby vår spisskompetanse på
overflatebehandling.
I avdeling ”Trikk & Tog” har vi på
Slemmestad vært travelt opptatt
med trikkerevisjonen og med
andre oppgaver - så har det vært
full fart. Den siste trikken var
ferdig i august, men i januar 2019
starter vi igjen med revisjon av de
siste fem trikkene. Kapasiteten har
til tider vært sprengt på Slemmestad, så vi har endog måttet sette
arbeid ut hos andre verksteder.
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I inneværende år vant vi også
prosjektet som nå er i full gang på
Majorstua, hvor vi behandler
et T-banesett i uka. Etter diverse
oppstartproblemer så fungerer det
nå perfekt, og vi leverer som
avtalt.
For øvrig har vi på slutten av
året vunnet to rammeavtaler hos
Sporveien. Avtaler som er med på
gi oss alle en forutsigbarhet i årene
framover. 2018 ble også året hvor
vi, etter mye kvalifiseringsarbeid,
ble antatt som leverandør til
Norske Tog AS. Markedsgruppa har
gjort en formidabel jobb, og lagt
grunnlag for å sikre framtida.
I avdeling ”Buss & lastebil” har vi
også hatt et aktivt og spennende år,
med stadig utvidelse av kundelista.
Vår lokalisering i Brubakkveien,
Grorud, har vært og er av stor
verdi.
At anlegget igjen skal tas i bruk
av busselkap er kjent, og vi er glad
for at vi allikevel kan fortsette vår
aktivitet, om enn med redusert
”boltreplass” ute til parkering
av traller.

Underavdelingen i Drammen
har i disse dager eksistert i ett år,
og vi har fått en stor kundeportefølje i distriktet.
Plenty med arbeid for gutta her,
med nymontering og service på
aggregater, løftelemmer etc.
Ny underavdeling er også
startet på Langhus hvor vi drifter
vaskehallen til Team.
For øvrig har vi jobba bevisst
med stadig å bedre vår kompetanse
via faglige kurs i inn- og utland,
og mer skal det bli.
Vi har jobba intenst med HMS og
kvalitetssikring, og framgangen er
synlig i ryddige lokaliteter, kildesortering etc. Målet er som kjent
å oppnå sertifisering til Fyrtårn
14000, og videre en sertifisering
til ISO 9000.
Jeg takker alle for innsatsen
i året som snart er omme, og ønsker
dere alle en riktig God Jul og ett
spennende og Godt Nytt År.

Under årets julebord fikk Carl overrakt et litografi, laget av Morten Halvorsen.
(Extraposten legger til at bildet her vises opp ned :-)

Takk til Carl...
Etter nærmere 10 år i selskapet så er vi Carl Aaby en stor takk skyldig.
Som universitetsutdannet IT-mann går han nå tilbake til sitt gamle fag.
Med årene i Extra så har hans kunnskaper innen IT
gitt oss rasjonelle dataløsninger, og med sin ”kjappe hjernekapasitet”
har han raskt - også tilegnet seg viten
og kompetanse om våre fag og aktiviteter i Extra.
Carl var en utrolig kapasitet og ”jurist” ved forhandlinger om avtaler,
og han er selvfølgelig savnet av våre ansatte
og forbindelser.
Vi takker Carl for innsatsen over mange år, og ønsker ham lykke til i sin nye jobb.

Vår økonomisjef siden
2009 er i ferd med å gå
over i ”pensjonistenes
rekker.”
Lise-May har gjort en imponerende
jobb for oss i disse årene, og
hennes ”vokting” av pengekassa
er ikke uvesentlig når vi ser tilbake
på ni år med gode resultater.
Hennes etterkommer i stillingen
begynner i primo januar, men
Lise-May blir med til årsavslutt er
gjort unna i mars måned neste år.
Vi takker for innsatsen i årene som
har gått, og ønsker henne alt vel til en
pensjonstid med mer tid for barn og
barnebarn, og litt for gemalen.

STYRELEDER

Extra

Servicepartner har
lagt bak seg et år med god
omsetnings- og resultatvekst.
Våre ambisjoner er fortsatt
vekst innen alle våre tre
strategiske satsningsområder:

Knut Eikre Larsen
Styreleder

• Buss og lastebil (hjulgående)
• Trikk og tog (skinnegående) over årsskiftet. I tillegg til å
• Korrosjons- og
overta økonomifunksjonen til
overflatebehandling
Lise May (som kommer til å
gå av med pensjon i løpet av
For å lykkes er vi først og
våren 2019) vil han jobbe
fremst avhengige av gode
med videreutvikling av
medarbeidere som mestrer
styringssystemene våre den jobben de er satt til å
samt bistå både Børre og
gjøre, og som er stolte av
undertegnede når det gjelder
yrkesutøvelsen og kvaliteten
selskapets forretningspå prestasjonene sine.
utvikling.
For å vokse er vi også
avhengige av tilgang på penger
samt gode styrings- og
rapporteringssystemer.
Vi har gode relasjoner både
til bankforbindelse og eiere,
og har som et resultat av
dette god likviditet og tilgang
på kapital.

Vi har også ansatt Ronny
Andreas Nilsen som leder
for satsningsområdet
korrosjons- og overflatebehandling (se redaksjonell
omtale litt senere i bladet).

Extra Servicepartner er godt
posisjonert for lønnsom vekst
og vi ser for oss at noe av
For å styrke økonomi- og
veksten fremover kommer
virksomhetsstyringen vår har gjennom oppkjøp av andre
vi ansatt Per Gunnar Øverby, bedrifter. 2019 kommer dersom begynner i selskapet rett for til å bli et spennende år.

På vegne av styret vil jeg takke
alle ansatte for god innsats
gjennom hele 2018 samt
ønske dere riktig God Jul og
et Godt Nytt Extra År!
Mvh
Knut, styreleder

Fra venstre: Per Gunnar Øverby og Knut Eikre Larsen

Slemmestad har blitt vårt fyrtårn...

Fra venstre: Miljøfyrtårnansvarlig Steinar Stensson i samtale med formann Odd Arne Syvertsen.

Verkstedet i Slemmestad har tatt
første skritt i vår strategi om «målrettet og systematisk reduksjon av
miljøpåvirkninger». Det har blitt mer
og mer utbredt at våre kunder
forventer sertifiserte underleverandører. Nå har vi nådd første
mål i Slemmestad og er nå sertifisert
Miljøfyrtårn... Extraposten treffer en
fornøyd Steinar Stensson, som har
planlagt og ledet arbeidet - og er
Extras miljøfyrtårnansvarlige.
Steinar forteller at sertifiseringen er
en anerkjent, nasjonal miljøsertifiseringsordning og er på lik linje
med ISO 14001 og EMAS. Det er
mye dokumentasjon og papirer
som må være i orden - og nå følger
oppfølging, videre opplæring internt
og bl.a. følge opp handlingsplaner
med tilhørende miljømål.

For de ansatte på verkstedet betyr
dette en klar skjerping av rutiner og
prosedyrer. Kildesortering, energiforbruk, HMS og verneombud,
innkjøpsrutiner, håndtering av miljøskadelige stoffer, brannøvelser,
førstehjelpskurs m.m.
Videre forteller Steinar at han har
hatt et svært bra samarbeid med
avdelingsleder Jan Erik Stensrud for
å få alt på stell. Nå skal det opprettes
en miljøgruppe som samles to ganger
i året for å gjennomgå status m.h.t.
miljømål, handlingsplaner og
gjennomførte miljøtiltak.
Som ansvarlig blir det vel også
min oppgave å utarbeide
en årlig klimaog miljørapport,
gliser Steinar.

...med nese
for detaljer
og finish.
Extra Servicepartner har god
kompetanse på oppretting og
karosseriarbeider. Dette er
gjeldende også ved oppretting
og støping med glassfiber.
Fra tid til annen skjer det
frontskader på tog, og Extra
har ved flere anledninger
vært foretrukken underleverandør til bl.a. Bombardier.
På bildet over ser du nesepartiet på et NSB-tog, hvor
dyktige ansatte fra Extra har
gjenskapt det opprinnelige
design og proposjoner
i armert glassfiber.

T R I K K & T O G

Fra venstre: Jamal, Adnan, Mehdi, Veronica, Vladimir - og Karsten, som gir arbeidslaget mye ros for god gjennomføringsevne.

MX-gjengen på Majorstua
Extraposten har vært en snartur
i Tigerstaden, og i Bogstadveien kunne
vi blant annet iaktta fine fruer på
juleshopping. Kun noen steinkast
unna de eksklusive forretningene
ligger Sporveiens verksted på
Majorstuen. Bak lukkede porter har
Extraposten fått innpass - og avtale
om intervju med nøkkelpersonene.

På verkstedet møter vi Thor Ekeland
og Jon Grøndahl, samt Karsten
Ekeberg. De to førstnevnte har
planlagt og forhandlet frem avtalen
med Sporveien og Oslo Vognselskap,
og Karsten er Extras leder på stedet.
Det er cirka et år siden avtalen ble
signert om oppgradering av 115 tog.

MX-prosjektet er en del av MLU
(Mid life upgrade) og hvor Extra
utbedrer skader og hvor det ofte blir
nærmest en hellakkering, samt
påføring av ulike merker.
Det er beregnet at prosjektet vil pågå
i ca. 2,5 år, og at det ferdigstilles et tog
omtrent hver uke. Den spesiallagde
lakkhallen er hele 70m lang, 7m bred
og 5m i høyden. Karsten kan også
opplyse om at de har ukentlige møter
hvor kvalitetssikring av HMS er svært
sentralt.
I samarbeid - og for Siemens har
de også innvendige arbeider med
bl.a. endevegger som blir behandlet
med antigraffitilakk.
Fra venstre:Thor Ekeland,
Karsten Ekeberg og Jon Grøndahl.

Extraposten har tidligere i år vært
og filmet overflatebehandlingen av
en komponentdel fra
Endress + Hauser.
Vi fulgte hele prosessen fra maskering og grunning - til den var klar
for levering, og dokumentasjonsarbeidet som ble gjort i etterkant.
Kostbare og sensitive følere som
skulle installeres på Edvard Grieg
plattformen i Nordsjøen.
Vår mann, Kjell Kleven (bildet) er
en av norges fremste eksperter
innen overflatebehandling og
malingssystemer. Kjell tok del i
hele produksjonen og kvalitetssikret det hele i h.t. Norsokstandard og ISO-systemer.
På bildene (høyre side) kan du se
mange av de ulike tester og målinger som ble utført. Filmen kan du
se på www.extra-servicepartner.no

Sandblåsing

Klimatiske målinger

Salttest

Grunning

Prøveplate med målinger av våtfilmtykkelse

2 x toppstrøk

Måling av tørrfilmtykkelse

Pull-off tester

Bildedokumentasjon

Rapport og dokumentasjon

OVE R F LATE B E H A N D L I N G

I Drammen satses det videre på
ekspertise og kvalitet - i et kresent marked.
Extras avdeling for korrosjons- og
overflatebehandling er i god vekst
og har kapret flere nye, spennende
kunder i år.
Avdelingen har hensiktsmessige
lakkeringsanlegg og et romslig,
lukket slyngeblåseanlegg samt
nytt blåsekabinett.
Extraposten treffer på formann
Ole Jonny Nilsen som kan fortelle
at de også har et godt samarbeid
med vårt verksted i Slemmestad,
som også har glimrende lakkog sandblåseanlegg.
Akkurat da Extraposten er
innom verkstedet treffer vi på
Ronny Andreas Nilsen.
Fra 1. januar 2019 er han en del
av et sterkt, faglig miljø i Extra
og Drammen. Han forteller at han
gleder seg til å komme i gang med
den nye jobben - og bli kjent med
nye kolleger.
Ronny har lang fartstid i bransjen
og ser frem til å videreutvikle
avdelingen.
«Jeg kommer til å jobbe aktivt ut
i markedet - og samtidig jobbe
internt med videre kvalitetssikring,
kompetanse og godkjennelser».

På nyåret starter Ronny Andreas Nilsen (høyre i bildet) sitt arbeid i avdeling overflatebehandling.
Her i samtale med formann Ole Jonny Nilsen

Ronny forteller også at han gleder
seg til å samarbeide med Kjell
(Kleven)... Det er få i Norge som
innehar så mye kompetanse som
Kjell - så dette ser jeg virkelig fram
til, smiler Ronny.
Utad vil vi i større grad synliggjøre
oss og våre tjenester, forsterke vår
kartlegging og markedsinnsats mot
eksisterende- og potensielle
kunder.

Pr. dags dato kan vi tilby de fleste
anerkjente malings- og
metalliseringsssystemer, og vi kan
gjennomføre blåserensing med
alle typer blåsemidler, også
ikke-metalliske. Men, vi er lydhøre
ovenfor våre kunder som har
andre krav, og finner vi det
hensiktsmessig, investerer vi gjerne
i andre typer tjenester og systemer,
avslutter Ronny.

Extraposten treffer en engasjert
leder Jonas Jonassen i Oslo - som
kan fortelle om travle dager både
på karosseri-og kjøleaggregatavdelingen.
Det er bra trafikk i vaskehallen i
Brubakkveien, og i tillegg har vi jo
også overtatt driften av vaskeanlegget på Langhus.
Parkeringsplassen er full av
trailere fra mange av de store
distributørene. Noen er bare
raskt innom for en vask, mens
andre skal ha aggregatservice eller utbedret småskader.
Vi har også fått en stor jobb
med utskifting og montering av
italienske spesialaggregater, og
dette utføres innenfor «securityområdet» på Gardermoen OSL.
One stop-avdelingen lanserte for
et par år siden en egen lånetrailer.
I skrivende stund har de nå fire
Extra-profilerte lånetrailere som
ruller rundt i landet.
Apropos profilering... i Brubakkveien er de også flinke til å ta vare
på egne kjøretøyer. Trailere,
servicebiler og ymse trucker m.m.
får alle en overhaling; utretting,
lakkering og profilering.
Jonas og staben er over middels
intressert i lastebiler, motorer og
teknologi...
Det siste produktet vi har lansert
har slått godt an, sier Jonas.
Du vet... i alle nye privatbiler er
det en selvfølge med avanserte
sensorer og kameraer for å få et
bedre overblikk i trafikken.
Dette sprer seg nå gradvis over
til transportbransjen og til de
store nyttekjøretøyene.
Ta derfor en tur innom Extras
kjøleaggregatverksted i Drammen,
- er tipset.

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

Fin vekst i Buss- og lastebilavdelingen
og nye, trendy produkter.
På oppfordring fra Jonas i Oslo
har Extraposten nå forflyttet seg til
Sundland i Drammen.
Her treffer vi Markus Guzovski som
det siste året har bygget opp den
nye aggregatserviceavdelingen.
Ja, de gjør faktisk mer enn å skru på
aggregater. De er også spesialister på
montering og vedlikehold av løftelemmer. De går heller ikke av veien
for å utbedre karosseriskader, og det skjer jo - jevnt og trutt.
I et av sporene på Sundland står det
en vaske-og børstebil fra Veidekke.
Det er denne jobben Jonas refererte
til... Bilen skal utstyres med kameraer
foran, bak og på sidene...
Monteringen
av kameraer
går greit, sier
Markus, men
det er mer jobb
med all kablingen.
Mange meter med kabel skal
legges og stripses til eksisterende
kabelnett. Når alt er på plass kommer leverandøren innom for
tuning, kalibrering og optimalisere
kamerabilder og monitor.
Extraposten tok også et par fotos
av andre biler i verkstedet.
Termo Express har en lastebil
som skal ha aggregatservice, samt
oppretting av frontskade.
Tralla fra Mester Grønn er i ferd
med på få ny løftelem, - og samtidig
var det tid for en service på
Carrier-aggregatet.

Extra Servicepartner AS er et av
landets ledende selskaper innen vedlikehold,
service, - karosseri og lakkering,
av bl.a. tog og trikk, lastebil og buss.
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, on-og offshoremarkedet.
Vi er i dag ca. 70 ansatte, og har
en omsetning på ca. 75 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

