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Informasjon V6 – for pandemi koronavirus                                    
 

Bodø den 27.03.2020      

 

 

Hei alle sammen,  

 

Noen fakta som oppdateres: 

 

Vi har 3 stk som er hjemme på egenmelding og sykt barn, el må passe barn med stengt skole 

eller barnehage. 

 

Vi har 2 stk som er hjemme i korona karantene. 

 

Det er i praksis full drift her – det er ikke særlig mere sykdom nå en vanlig for årstiden. 

 

Vi er 4 stk som er tilstede på kontoret hele tiden, resterende er på hjemmekontor og online for 

både møter og telefoner hele tiden – det fungerer bra, åpningstider er som vanlig fra 07.00.  

Vi legger inn på arbeidslista hver uke hvem som er tilstede på kontoret.  Våre montører må 

også tenke på at vi skal være minst mulig folk på kontoret – ikke møt opp uten en grunn – det 

er et felles ansvar vi alle har. 

 

Solar og andre leverandører har ikke noen problemer med å levere varer til oss. 

 

Det er pr i dag ingen prosjekter som er nedstengt eller vi ikke kan drive på vanlig måte. 

 

Det er 30 smittet i Nordland og 10 smittet i Bodø nå. 

 

Vi trekker i dag tilbake generelle permisjonsvarsel for dere alle.  Vi skal ikke permittere noen 

før påske. Tvert om – vi måtte denne uka leie inn mer og hjelper Fauske med å leie fra dem. 

 

Vi har i dag gjort en ny ansettelse på prosjektering, det er en elektro ingeniør fra Elverum med 

erfaring som flytter til Bodø og starter hos oss rett over ferien.  Han skal jobbe sammen med 

Jan-Kristian og Lasse med å prosjektere alle våre anlegg, samt anlegg for andre Haneseth 

avdelinger.   

 

Vi satser på at dette er noe som skal gjøre oss gode på alle slags prosjekter på alle avdelinger.  

Vi skal videreutvikle digitale løsninger for å gjennomføre alle våre prosjekter og dere 

kommer til å endre mye i vår bransje.  Vi skal være hel digitale fra a til å, – det skal være sånn 
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at man via telefon, video eller møter skal kunne gjør revideringer på tegningene i sanntid – 

alle skal ha tilgang til 3D modeller på jobben som skal gjøres i nye prosjekter og vi skal bli 

best i Norge på prosjekter og bruk av ny teknologi. 

 

Støter man på endringer meldes dette umiddelbart inn til våre prosjekterende som endrer 

underlagene for alle våre montører med en gang og oppdaterer så alle har rette underlag.  

Dette blir veldig bra for oss alle sammen       – og fungerer meget bra allerede på prosjektet 

Byporten. 

 

Jan Kristian står for prosjektering i det prosjektet med hjelp fra et firma i Litauen og med 

dyktige Mathias Ueland som prosjektleder, dere gjør en super jobb begge to med å ta firmaet 

videre med ny teknologi og effektive løsninger, veldig bra jobba!  

 

Absolutt alle i firmaet gjør alt for å unngå permitteringer og stopp i arbeidet, dere har alle 

gjort en meget god jobb med å skaffe oppdrag og det er kjempebra       

 

For å sikre arbeidsplassen tar vi i bruk kostnadsbesparende tiltak.  Vi stopper alle utgifter som 

ikke påvirker drift eller nysatsinger i en periode for å få en best mulig kontroll på situasjonen.   

 

Vi fyller ikke lager unødvendig opp, vi sjekker om vi kan utsette noe regninger på leasingbiler 

og husleie, tilpasninger hos bank, forhandler kredittid hos våre leverandører osv.   

 

Det er svært viktig at dere alle sørger for å inn penger for jobbene våre, ordrer må avsluttes 

raskt, akonto på jobber må sendes osv.  Det blir en av mange bedrifters største utfordringer 

fremover.  Likviditet – det betyr penger på firmaets konto.   

 

Administrasjonen nedbemanner noe pr avdeling etter påske for å spare inn.  Dette gjøres i 

første omgang med å ta ut noe innarbeidet avspassering for flere.  

 

Det settes pris på at dere alle setter merarbeider nå på innarbeidet saldo for å senere kan ta ut 

noe avspassering hvis det blir vanskelig å holde alle i arbeide.  Det er en fin måte å sikre 

bedriften og kollegaen på, slik at vi holder drifta mest mulig i gang. 

 

Rutinen for innarbeide/avspassering ligger på intranett: 

https://intranett.bodo.haneseth.no/Avspassering 

 

Vi har fått kontrakten på Salmar sitt anlegg på Senja der vi skal være prosjektledere og 

prosjektere anlegget.  Det er en enormt stor jobb på mellom 30 og 40 millioner på elektriske 

anlegg som pågår i 2,5 år fremover.  Får vi lite arbeide i Bodø kan vi også sende montører dit, 

det er Midt-Troms som er kontraktspart men vi samarbeider om prosjektet og deler resultatet. 

 

Vi skal komme oss igjennom den krisen vi nå ser – det må ingen være i tvil om. Hvis vi alle 

fortsetter å stå på og gjøre det vi kan, så skal vi stå han av. Det blir en krevende periode men i 

andre enden skal vi komme forsterket ut og gi full gass – det kan dere alle være trygge på       

 

 

 

https://intranett.bodo.haneseth.no/Avspassering
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Bra å se at mediene fremhever oss som bransje og at folk ikke må stoppe å bruke elektrikere ! 

 

 
 

 

Det er viktig at den enkelte følger med selv på nettet om alt som skjer, men vi skal også 

informere fra bedriften side både via mail, facebook og intranett.   

 

Link facebookside : https://www.facebook.com/groups/1751205311793462/?ref=bookmarks 

 

Link intranettside: https://intranett.bodo.haneseth.no/Innlogging 

 

Link til Bodø Kommunes side om korona: https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-

koronaviruset/ 

 

Link til folkehelseinstituttet : https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

Vi har etablert en beredskapsgruppe som møtes for å håndtere virkningene som kommer av 

korona viruset bestående av ledelsen i bedriften, økonomi, tillitsvalgte og verneombud. 

 

Deltakere er Kjell Hansen, Steinar Nesheim, Thomas Karlsen, Andre Johnsløv, Britt-Mari 

Eliassen, Ivar Grytvik, Emil Haugen og Jimmy Shave. 

 

https://www.facebook.com/groups/1751205311793462/?ref=bookmarks
https://intranett.bodo.haneseth.no/Innlogging
https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/
https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
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Ha en bra dag videre og 
 

God Helg når den tid kommer! 
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