Pressemelding

Sola Betong – En helstøpt gjeng
I 2010 lanserer Sola Betong konseptet – EN HELSTØPT GJENG
Dette gjør de gjennom å kombinere sine ansatte og betong i en helt spesiell utstilling!
Utstilling i Skur2, Skagenkaien 7 Stavanger:
Fredag 30. april kl 12.00 inviteres publikum og inviterte gjester til en helt unik utstilling av
En helstøpt gjeng, i Skur2.
Den spesielle utstillingen vil vises for publikum frem til kl. 18.00.
Siden skal kunsten/hodene monteres hos Sola Betong.
Visjon: Med vår betong skal fremtiden bygges
Sola Betong har en ledelse som er stolt av de ansatte, som brenner for betong. Ledelsen har ønske om å
starte en prosess som viser at de ansatte blir satt pris på, og viser kundene at de ansatte i Sola Betong er
en helstøpt gjeng – og gi alle en ny giv.
Firmaet har vært gjennom flere prosesser, blant annet ved å lage et kundemagasin hvor firmaets ansatte
blir presentert og profilert, som et ledd i å bygge opp selvtillit og stolthet blant ansatte.
De har også satset på interne kurs for å øke fagkompetansen i alle ledd.
Et kreativt påfunn!
Anledningen nå er at de har et stort prosjekt på gang: For å synliggjøre både hva som er firmaets
kjernevirksomhet, og samtidig synliggjøre menneskene i bedriften, har de gjort følgende.
Det er tatt avstøpning av ansatte i Sola Betong, og deretter er hodene helstøpt i – akkurat – betong på
en betongplate. Disse fantastiske avstøpningene skal vises på en utstilling. I første omgang har de støpt
hodene til 10 av sine ansatte. Senere skal alle ansatte i Sola Betong få sin egen avstøpning.
Stavanger har en utrolig utvikling innen kultur, og Sola Betong medvirker til denne utviklingen gjennom
sine leveranser av betong til nybyggene i Bjergsted; Det nye konserthuset, konserthuskaien, og den nye
videregående skolen for musikk, dans og drama.
Åpningstider for utstillingen i Skur2: Fredag 30. april - 12.00 –18.00
Kontaktperson: Adm. dir. Trond Skjæveland, Sola Betong 98 21 30 67trond@sola-betong.no
Kunstnerisk ansvarlig: Anya Aasebø, kreativ leder hos Oktan Apropos – 91155068 anya@apropos.no
Kontakt presse: Ingrid Milde – 90 66 08 97 - milde@norpr.no
Stavanger, 22.april 2010
Med vennlig hilsen
Trond Skjæveland

