
Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n



UttA.FORRE.POSTEIU
Utgiver: Samarbeidsutvaliet ved Ulla-Forre-anleggene.

RED {KSJO\SKO!\IITT-:

fostuinGranl i . . .  . . .  -NTL.

Kjetil Sanddsen. . . . -,Arbeidsmannsforeningen
Jonas Ssmmc.., , , .  -Nito/NIF
YidarElde -Ulla-Fsrre-anleggene
fostuinGranli. .... . -Foto
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benytte ogsd nattskift i rnntrl I 6r.
Og resultatet av dette har ikke ute-
blitt.

Meir ogsi vdre egne mannskaper
pd Saurdalsiden har bidradd med
sitt med inndrifter ner opp til det
maksimale av det man kan vente av
2 skifts-drift.

Skuffende er det imidlertid 6 er-
fare at det ikke har lykkes ad frivil-

lig vei d fA andre mannskaper, fra
mindre anstrengte stuffer. til 6 for-
skyve sin ferie, slik at arbeidet pi
den krit iske Sandsastuffen kunne
opprettholdes mens det ordinere
mannskap awiklet sin ferie. Der-
med har det vert stillstand pd
denne si avgjorende arbeidsplass i 3
samfulle uker.

Det er ennd alt for tidlig ri uttale
seg om hvorvidt den bedring som
har inntridt vil vedvare, for til syv-
ende og sist 6 vise seg tilstrekkelig
til at vi ndr frem i tide.

Ennd gienstir 2000 m av
strekningen, og mang en kjedelig
overraskelse kan nok mste oss.

Men blir ikke forholdene altfor
umulig igjen, burde sjansene vrere
til stede. For husk for all del:

Man fir som oftest til det man
vil.

Jacob Kielland.

RUSSISK
MORGENHILSENSiden sist har vi f6tt den fsrste

maskinene i Hylen kraftverk i drift.
At dette lykkes skyldtes ene og

alene en lang og helhjertet innsats av
alle impliserte, egne ansatte sivel
som montorer.

Det var nir sant skal sies - ikke
mange som i tiden like for piske
virkelig trodde at provekjoring
skulle kunne komme i gang i mai.

Men det gjorde den. Og dermed
viste det seg nok en gang at det er
utrolig hva man kan f6 til, bare
viljen er til stede.

Det var i hipe at eksemplet fra
Hylen vil vere en inspirasjon for oss
alle til en ekstra innsats ndr verden
- representert ved naturelementene
- synes 6 gi oss mest imot.

En nesten like gledelig begivenhet
som er inntruffet i den senere tid er
den radikale bedring i bedriftene pi
tunnelstrekningen mellom Osane og
Sadrdal. Den som er sd helt av-
giorende for at Kvilldal kraftverk
skal fd tilstrekkelig vann nir tur-
binene der skal begynne d surre om
et 6rs tid. Her var nesten alt hip om
6 nd frem i tide oppgitt. Men nd er

der igjen hip i hengende snsre.
Stsrst andel i de lysere utsikter

har ing. Furuholmens, som takket
v&re en frivillig avtale med sine an-
satte, har fitt dispensasjon til i

Mobakken og Skjevesland
demonstrerer her den nye hilse-
mdten som ble innfsrt i Kvilldal
etter ferien. Den noe revolusjoner-
ende omleggingen av samvers-

formene antas 6 ha sammenheng
med at arbeidsstedet etterhvert hai
blitt velsignet med en rekke sste
kvinnelige arbeidstakere.

Anleggsleder lacob Kielland
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Formannsskifte i Ulla -F arre
Arbeidsmannsforening

Sonr de tleste vi ' vere kjent med
frkk r i  fbrmannsski f te  i  Ul la-Fsrre
Arbeidsmannsfbrening L mai .  AI f

Johansen drog ti l  hjemlige trakter
igien, hvor han har fatt jobb i Vass-
d laqsvesenets l in jeavdel ing.

Vi hadde en l iten prat med han
fsr han drog, og han bad oss sende
sin beste hilsen ti l  alle kjente.

- Jeg drar ikke fra Ulla-Forre
fbrdi jeg misliker meg, men jeg kan
ikke tenke meg en fremtid med bare
brakkeliv. Hjemme i Nord Norge
har jeg fdtt meg en riktig fin tomt

Over til side 7
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Hylen
Kraftverk

Gratulerer med store bokstaver.
U-F-posten stiller seg i ksen av
gratulanter. Den 1. maskinen er
under provekjoring.

Det er to datoer som vi mi lete
opp i mineds og ukerapportene.
Den fsrste er 18. mars 1976, Veives-
enet starter driving av tverrslag til
tillopstunnelen. Utgangsptrnktet er i
veitunnelen mellom Djupevik og
Hylsdalen. Samtidig starter veibyg-
gingen ned til adkomst kraftstasjon
Hylen.

Den andre datoen er 21. mai
1980, kl. 13,45 starter den 1. maskin
i kraftstasjonen.

Mellom disse 4 6r ligger et godt
stykke arbeid, utfsrt av et lag som
har bestitt av mange ledd. Et lag

Det store oyeblikket er inne -forste maskin pd Ulla-Forre er i drift.
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sonl  har  best i t t  av dykt ige enkel t -
nrennesker sonr  hver  p i  s in post  har
ydet  s in del  lbr  i  n i  det  mi let  a l le
hadde i  s ik te.

Gratu las jonene g i r  t i l  de som har
viL'rt nred pn bi'ggingen og
montasjen av det kompliserte bygg-
verk sorrr en kralistasjon egentlig er.

Vi  v i l  med hensikt  ikke nevne
noen navn, vi er redd tbr at vi kan
glenrnte noen da.  Al le  har  drat t  pe
lasset t i 'a egne plasser.

U-F-posten har f 'sr hatt repor-
tasier fra Hylen Krattverk. Denne
gang skal  v i  innskrenke oss t i l  i i
g la tu lere og v ise f iem noen b i lder
sonr i l lustrerer best selve starten.

Den  13 .  ma i  1980  k l .  10 .10  g i kk
uts lagssalven i  Djupevik.  adkomsten
tra Suldalsvatnet og inn i drifts-
tunnelen.  ca.  2900 kg dynamit t  g ikk
i  l u l i en  da .

Det andre bildet er tatt da salven
sonr i ipnet adgangen ti l  Hylsfjorden
ble avtyr t  den 14.  mai  1980 k l .  20,25
gikk ca. 2000 kg av og 6pnet for av-
lopet tia kraftstasjonen.

Det tredje bildet viser hoveddelen
i denne omgang, vannet slippes pA
turb inen den 2 l  .  mai  1980 k l .  13.45.

Et stort mil er nidd. men det er
bare en etappe i det store arbeid som
heter Ulla-Forre-anleggene. Vi har
en masse mye fint arbeid som skal
utt'ores f'or vi setter sluttstreken her i
Rogaland.

Johansen i Dyna trykker av utslagssalva for inntaket i Djupevik. Begiven-
hetenforeviges av red. Chr. Rygh i Suldolsposten og G. Syvertsen

og P. Kristoffersen i Zenith Film A /5.

SementlosseanleggLovra

Folk fra elektro- og maskinavdelingene pd Ulla-Farra og mannskap ser
til at altfungerer som det skal under lossinga.

5

Sementbiiten <Cementus, kom ti l
kai Lovra for f'orste gang den 29.
mai 1980. Dermed er et nltt viktig
hjelpemiddel kommet i virksomhet.

Forste anlop gikk greit bdde ved
kai  og ved pumping av sementen
i land.  Si loen som brukes har  en
kapasi tc t  p i  ca.  750 tonn,  men
praktisk vblunt er pd ca. 650 tonn.

Biten som kom med fsrste last,
har  en lossekapasi tet  pA ca.  120 tonn
pr.  t ime.  Det  er  en mindre b6t  i  se-
ment t ransporten som kom denne
gang.

Selve adminis t ras jonen,  last ing og
lossing. fbretaes p6 stedet av Ryga
Trelast .  Utk jor ingen g i r  med laste-
b i l ,  sementen b l i r  da d i r icer t  t i l  de

Over ti l  side 7
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Fagforeningen har ordet

L

Fag forening s kam erater
Som vel alle kjenner til sd har Alf

Johansen sluttet ved anlegget, og
undertegnede ble pri siste irsmste
valgt til formann, og jeg hiper
derfor pi et godt samarbeide, bide
med styre og alle andre medlemmer.

AKTWITET
Vi har i den siste tiden ikke hatt

noen spesielle saker. Det er de
vanlige utvalgene og motene der'
som det er gitt ut referat fra.

Det kan nevnes at Pd siste Ar-
beidsmiljoutvalgsmote si ble be'
driftshelsetjenesten tatt opp av oss'

og en fikk her gjennomslag for at vi
skulle henstille til NVE sentralt om
6 utlyse bedriftslegestillingen pd ny.

Vi har og hatt et par saker i
forhandlingsutvalget, som har endt i
Oslo, og som fikk et ganske bra ut-
fall.

Vi skal forresten i dag sende over
til Hovedpartene en ny sak, som vil
f inne sin avklaring der. Si vi f ir
bare vente og se.

TARIFFOPPGJORET TgEO.
Vi har ni bak oss avstemmingen

fra Brakkepersonalet i Staten. Av-
stemmingen er forlengst over, og det
uten at vdre medlemmer har fitt
avgi sin stemme. Det har ved en
*glipp, fra Forbundet tkke blitt
sendt ut avstemmingsmateriell hver-
ken til Eidfiord's fagforening eller
Ulla-Fsrra Arbeidsmannsforening.
Dette er noe som vi pd det sterkeste
md beklage. N6 er det slik at av-
stemmingsresultatet var pi sd klar
overvekt av Ja-stemmer, at det ikke
hadde endret resultatet, om ogsi v6-
re medlemmer hadde fitt vert med i
avstemmingen!

Vi har fdtt forhandlingsresultatet
og folgeskriv med beklagelse fra
Forbundet over dette uhellet.

OVERENSKOMSTEN FOR
STATENSANLEGG

Vdr overnskomst utloper 30.
september 1980, og vi har i den
anledning opprettet et lokalt tariff-
utvalg, og en ber derfor om at
medlemmene sender inn forslag ti l
endringer, til Helge Sigurd Tvers-
flaten, Br. 1 Kvil ldal innen l5l8-80.

UORGANISERTE
Det er dessverre slik at vi har alt

for mange som stir utenfor vdr be-
vegelse, og det er beklagelig. Derfor
du som enni ikke har ordnet ditt
medlemsskap. Ta kontakt med
til l i tsmannen. En sterk hensti l l ing

96r ogsd ti l  alle ti l l i tsmen og alle
organiserte: Gi hardt pi disse som
stiir utenfor. Noe som burde tilsi at
en stir som medlem, er at fag-
foreningskontingenten pi opptil kr.
I 800,- pr. ir er fradragsberettiget
pd selvangivelsen.

Husk at de godene vi i dag ny'ter
godt av, har vire fagforenings-
kamerater kjempet frem. det er
ikke slik at det har kommet rekende
p6 ei r{iob.

Si h6per jeg ti l  slutt at ndr dette
leses sd har alle hatt en fin ferie.

Bjorkeneset' 14/7 -E0.
kif Lanen.
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Cementusunder lossing

* Sementlosseanleggi. . . . . * Formann-
Forskjellige blandeanlegg som skal
komme i virksomhet.

Transporten av sement hittil
kommer i spesielle sementbiler som
har lang transportlengde, ca. 120-

130 km. Denne transporten skal gi
enni en stund, til anlegget fir opp
silo nr. 2 ved Lovra. Denne siloen
som enni er i bruk i Eidfiord blir
frigjort om ikke si lenge.

hvor jeg skal sette meg opp hus og
min fremtidige arbeidsplass ligger
ikke lenger unna enn jeg kan reise
heim nesten n6rjeg vil, sa han.

I

Den nye formannen, Alf Larsen
har et langt rallarliv bak seg, enda
han er bare vel 40 ir. - Han kom-
mer fra Lesja i Gudbrandsdalen,
hvor han begynte pi anlegg i 16 irs-
alderen og har arbeidskamerater
over store deler av landet. Han har
jobbet pd Auraanlegget, i Trollhei-
men, pi Mardslaanlegget og Tokke.
De siste 4 6rene ved Ulla-Fsrre hvor
han bl.a. har spilt en aktiv rolle som
fagforeningsmann, og vart med i
styret de siste to irene.

-Han ber oss rette en hjertelig
takk til Alf, og hiper pi fortsatt
godt samarbeid med bedriftens led-
else sivel som medlemmer. - Den-
ne formannsjobben er ikke noe
enmannsshow, Det trengs samar-
beidsvilje fra alle parter om alt skal
gi bra, sier han.

- Han begrnte I bygge
en blomstcrkacse som
hobbyarbetd. Nlr den var
ferdlg var det en balkong.

mil
-En bra regissor ml ha en
lovetemmers bllkkr lsvens
sklkkelce og publlkumr
angst.
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Formannen i Ryfylke Kunstlag Kjell Frayland, flankert av Evy Hovda og Frank Kierland

med de innkjopte kunstverk.

Utsmykking av brakkene pa OvreMoen
Samarbeidsutvalget ved anlegget konkurrere om utsmykking av brak-

gikk i januar i 6r inn for en id€ om at ker.
lokale kunstnere fikk anledning til i Som et resultat av dette ble det

Bjorg, Irene og Knottet tror ingen ser dem.

8

den 6. mai arrangert en utsti l l ing pd
Ovre Moen. Det var formannen i
Ryfylke Kunstlag, Kjell Froyland
som tok seg av det praktiske, og om-
kring 30 malerier ble sti l t ut.

Et utvalg bestdende av E. Grind-
heim, A. M. Elvheim, F. Kjarland
og E. Hovda foretok utvelgelsen og
ialt l0 malerier ble innkjopt.

Velferdsutvalget.

Men det er lenge
sidendet....

Til.trsst for alle dere som blir ver-
og humorsyke ndr ni hostmorket og
silregnet siger inn over oss, bringer
vi dette solglottet fra snsfonna
utenfor stormessa pi Qvre Moen.
Det er fra venstre Bjorg, Irene og
Olaug Iren (<Knsttet,), som steker
seg.

(Foto: O. Aandahl).
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GULLMERKEMENN
Folgende seks harfdtt gullmerketfor 25 drs fagforeningsmedlemskap:

M. Tjostheim

S. Bisrge
(som var syk da
bildene ble tatt).

R. Soyland M. Karlsen

H. Vildalen S. Brekken

Velferds- Bibliotektjenesten
biten

Velferdsbriten er nd klar til bruk
igjen, og st6r stasjonert pd Bjorke-
neset. Fagforeningen st6r for utliin
av bit og motor, og ved henvendelse
dit kan en bestille utldnsdag.

Biten er en 14 fots 6pen plastjolle
m/6 hk p6hengsmotor og biltralle
horer til utstyr som kan l6nes.

Si tvi-tvi med hsket i sommer.
Velferdsutvalget

I samarbeid med kommunens
bibliotekar har Velferdsutvalget ved
anlegget provd 5 finne frem til et
ombringing- og skiftesystem for
boker pi de forskjellige messer.

For en tid siden averterte vi etter
en person som kunne ta seg av ar-
beidet, og flere interesserte meldte
seg. Ved loddtrekking fikk Gerhard
Kurszus jobben. Han vil sammen
med biblioteket sorge for at bokene

pd messene skiftes med jevne
mellomrom og minst I gang pr.
mined.

Biblioteket vil gjerne ha
reaksjoner pi det bokutvalg som
sendes. Det anmodes derfor om at
dersom noen har synspunkter og
spesielle snsker, blir disse gitt videre
til Kurszus eller bibliotekaren.

Velferdrutvalget
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En haplgS oppgave
Som vannkraft utbyggere beklager

vi oss ofte over mangel pd forstielse
for vir virksomhet.

Spesielt har vi merket og gitt ut-
trykk for at vi syns at presse og
kringkasting er meget ubalansert i
sin fremstilling.

Vi fremstilles jevnt over som om vi
torrlegger en hver bekk, som om vi
sprenger bort og hsvler av og jevner
ut en hver knaus og fielltopp, og
tilslutt legger gronn asfalt over det
hele landskap.

Og dette gjor vi ikke for i bidra
med noe nyttig, men bare for egen
fornoyelses skyld.

Jeg har ved enkelte tidligere
anledninger pdpekt at skal vi ha det
minste hdp om 6 endre dette
inntrykk, 6 skaffe litt mer balanse i
fremstillingen, er vi ogsri nodt til 6
6pne viire porter for 6 vise frem hva
vi driver med. Vise at tross alt er det
tusenvis av kvadratkilometer med
ursrt natur tilbake. Vise at og hvor-
ledes solenergien via vannkraft kan
omformes til srirt tiltrengt energi.

I en slik situasjon er det drepende
6 erfare at sivilforsvars-
myrdighetene nekter sivel presse
som kringkasting adgang til prove.
kjoringen av Hylen Kraftverk.

Riktignok er Hylen Kraftverk,

uvisst av hvilken grunn, klassifisert
som et sikalt lukket anlegg. Dette til
tross for at det i Ulla-Fsrre sam-
menheng, og ennu mer i landsmile-
stokk, er for Lilleputt 6 regne.

Men for oss som etter 6 6rs hardt
arbeide endelig begynte ii se resulta-
ter, betydde det den forste milepel
frem mot det som en gang skal bli
Norges storste vannkraft prosjekt.

Og sii avskjares vi fra e
presentere hva vi har skapt, og hvor-
ledes vi har gjort det.

Hvorledes skal vi vinne forstielse?
Si meg det, den som kan.

Jacob Kielland,

-

Skifte
i redak-
sjonen

-HOBBYTID
Det lakker og lir med sommeren.

Host og vinter og dermed tiden for
alle innehobbyer stdr for doren. Og

Syklubben pi Awe Moen har
visstnok allerede startet opp.

Alf Johansen har som kjent sluttet
ved anlegget og dermed ogsi i
redaksjonskomiteen. Det samme
har Helge Grobrek, anleggs-
administrasjonens representant. De
har begge reist t i l  hjemlige trakter
for d satse pi nye jobber.

Vi som sitter igjen vil fd takke de
to for stor innsats og godt samar-
beide i gruppen. De vil bli savnet.

Som ny representant for Ulla-
Farrc Arbeidsmannsforening er
oppnevnt Kjeti l Sandisen som ar-
beider pd Lauvastol. Sanddsen har
tidligere arbeidet som professjonell
journalist i f lere Telemarksaviser og
vil sikkert bli et verdifullt t i lskudd
til gruppen.

Anlegget har oppnevnt Vidar
Elde vdr nye informasjonsmedar-
beider, som sin representant. Eldes
arbeidsomrdde skulle passe som
hdnd i hanske i denne jobben.

Vi onsker de to hjertelig
velkommen ikomiteen.

l 0

Magne, dy ktig medlem i sy k lubben
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LO-KI.JRS PA SAND
10 elever ved Sand Videregiende

skole (maskin- og reparatorav-
delingen) har fitt en innforing i
LO's virksomhet. - Etter initiativ
fra fbrmannen i Ulla-Fsrre Arbeids-
mannsforening, Leif Larsen.
Forelesere var opplysningssekretar
Svein Pettersen fra forbundet og
formannen. - Tilstede var ogs6
laglarer Bjorn Moe.

Forelesningene som bl.a. omfattet
oversikter om LO's virksomhet fram
gjennom tidene og arbeidsmiljo-
loven, ble forbausende godt mottatt
av de unge elevene. - De viste stor
interesse for disse timene, og l ik-
nende undervisning vil trolig komme
pi tale senere ogsd.

De som deltok i kurset var Birger
Brekke, Jan Kdre Bjorkaland, Jan
Tore Granli, Steinar Solvang, Ing-
vald J. Hundham^ iar, Sigve Mo-
land, Svein Arne Skjerveheim, Al-
bert Steine. Geir Inge Merkesdal.

Kursde I takere o g fore lsere
0

T \ a . | . . oLrerrnlsJ oner
KVINNEN
15-20 6r Asia - kjent'
men uutforsket
20-30 6r Afrika - het og
fuktig
30-40 6r - ... som USA - effektiv
og teknisk fullkommen
40-50 dr - .!. som EuroPa - etter
to verdenskriger - herjet, men ennd
vakker
50-60 6r Russland - alle
vet hvor det er, men hvem Pokker
vi l  di t?

MANNEN
l5-20 6r - ... som en Fiat - l i ten og
hissig

20-30 Ar - ... som en Porche -

hurtig og velsmurt

30-40 ar- ... som en Amazon - l i tt
kjedelig, men teknisk fullkommen

40-50 6r en Rekord -

langsom, men sikker

s0-60 dr - ... som en gammel I -

fbrd - den m6 ha litt sprit for den
kommer i gang

Hilsen jentene pi Skrivestua.

Mangeartet
virksomhet
Fra anleggets Regnskapskontor

har redaksjonen fett tilsendt

folgende eksempler pi arbeidsopp-
drag, sakset fra innkomne
timelister:
Reparasjon av startvansker.
Brenning av arer til elektrikere.

l t
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VetleNesheim
Hylen(29/4) AstriHauge

O-Moen(10/4)

Karl lvar Nicolaissen
Kvilldal (6/6)

50 AR

Joc.H. Bre
Garaneset (15/6)

KjellArneLund
6-Moen(12/5)

.*S"',,-\

RagnvaldEidet
O-Moen(23/5)

Lars Jelsa
Kvilldol (25/5)
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