SL mekaniskes lokaler på Håland industriområde
på Bryne sett fra luften.

Naboen utleie overrekker sin gave til SL Mekaniske, en stålplate med bilde av forskjellige bygg vi har
hatt stålarbeidet på. Fra venstre Cecilie Karlsen, HMS/KS & personalansvarlig, Henning Dyskeland,
Daglig leder, Bjarne Kvia Mæland, Salgsleder Naboen, Nina Aasland, Konserndirektør Naboen og Jens
Hodne, gründer SL.
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høst feiret de 40 medarbeiderne SL Mekaniskes 20 år i bransjen, sammen med inviterte
kunder og leverandører. Mottakelsen for de til
sammen 170 festdeltakerne ble holdt på verkstedet og bord settingen i et tilhørende telt utenfor.
SL leverer alt innen konstruksjonsstål og
fasader, både for nybygg og renoveringer, på
land og offshore. -I år har vi virkelig blomstret
på offshore med leveranser til båter og rigger,
forteller HMS/KS & personalansvarlig, Cecilie
Karlsen, -Og vi leverer mye racks, trolleys og
lignende til offshoreindustrien på land. I 2013
leverte vi en stor lastearm til Lewek Connector (EMAS), En av verdens mest avanserte
Supply-skip innen sitt slag. Connector skulle
bruke armen på et oppdrag i Mexico Gulfen,
med kapasitet på 16 tonn. Armen ble designet,
i samarbeid med NLI Engineering, og produsert på kun 8 uker. Videre har vi produsert
små men kompliserte item’s som Belmouth til
EMAS og modifisert gangbro på 15 meter til
Yme for Talisman.

Gründer Jens Hodne hadde et foredrag med bilder om SL Meks historie gjennom 20 år.

Produserer og monterer selv
SL Meks sveisere og montører stiller med
en garasje på 25 arbeidsbiler, innredet med
teknisk utstyr.Produserer og monterer selv.
SL Mekaniske hadde i fjor en omsetning på
litt over 100 millioner. ❑
Les mer på internett
www.slmekaniske.no
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Lasse Kilvær

Lastearm til Lewek Connector på vei til et oppdrag i Mexico Gulfen. Armen har kapasitet på 16 tonn.
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