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SARPSBORG ARBEIDERBLAD

TESS Norge er størst i landet på hydraulikkslanger og sveis
Det er 50 år siden det
heleide norske selska
pet TESS ble grunn
lagt. I går kunne avde
lingen i Sarpsborg
feire både det og
nyåpningen av egne
lokaler i statsminister
Torps vei.
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Tess Norge er delt inn i fire om
råder. Avdelingen i Sarpsborg
sorterer under Tess Øst og Stei
nar Kaspersen er lokal senterle
der.
Også i Sarpsborg har sveis og
slangeeksperten lang fartstid.
Det hele startet opp Olav Ha
raldssonsgate, men på 90-tallet
flyttet
virksomheten
til
Hafslund og statsminister
Torps vei i den samme bygnin
gen som de fortsatt holder hus.

Kjøp og oppussing
Selv har Kaspersen vært med
de ti siste årene. På den tiden
har blant annet antall ansatte
vokst fra fire- til sju. I tillegg
kommer tre selgere. Samtidig
er omsetningen tredoblet. For
et år siden kjøpte bedriften lo
kalene de har leid. Og tirsdag
var det altså nyåpning etter
omfattende oppussing. Med
både kjøp og rehabilitering er 11
millioner kroner brukt for å få
både butikk, lager, varemottak
og andre fasiliteter i tipp, topp
stand. Etter åpningen råder de
ansatte nå over 800 kvadrat
meter.
Slanger, slangearmatur og til
hørende tjenester er TESS sine
kjerneprodukter. Selskapet er
blant annet størst i landet på
hydraulikkslanger og sveis.

KOBLET SLANGER: Varaordfører Linda Engsmyr sto for slangekoblingen da TESS feiret nyåpning og 50 årsjubileum. Her sammen med
regionssjef Tom Erik Jørgenrud. senterleder Steinar Kaspersen og direktør i TESS øst, Nils Lauv/id.

Drift og vedlikehold
TESS er dessuten store på pro
dukter og tjenester på at alt fra
vernesko/verneutstyr, verktøy
til miljøsikring og rekvisita.
Kort fortalt en landsomfatten
de leverandør av tjenester og
produkter til drift og vedlike
hold.
- I Sarpsborg er Borregaard,
Glomma Papp. Rør & Sveiseser
vice, Peterson, kommunen og
flere andre store kunder, fortel
ler Steinar Kaspersen. Som
torsdag ble både rosende ord og
gaver til del, da regionsjef Tom
Erik Jørgenrud og direktør i
Tess Øst, Nils Lauvlid besøkte
Sarpsborg-avdelingen.
I forbindelse med 50 årsjubi-

leum og feiring av nyoppussete
lokaler, ble det også avholdt ei
minimesse utenfor butikken på
Hafslund. Flere av leverandø
rene stilte der ut sine produk
ter.
Det var for øvrig varaordfører
Linda Engsmyr som sto for den
offisielle åpningen. Og denne
gang slapp hun unna snorklip
ping. Hos TESS var det selvsagt
kobling av slanger som gjaldt.
- Sarpsborg trenger bedrifter
som dette. Det kreve for øvrig
både god ledere og ansatte for å
kunne feire 50 år, sa hun.
Det er grunderne Erik Jølberg
som eier TESS.

NY BUTIKK: Senterleder Steinar Kaspersen i den nyoppussede
butikken på Hafslund. (Foto: ERIK LANGSÆTER)

