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De med krem-jobb

Ny Næring er et profileringsblad for 
næringslivet, og innholdet lages på opp-
drag fra våre faste samarbeidspartnere. 
Vårt formål er å formidle satsinger og 
suksesshistorier i mange av regionens 
mest solide bedrifter, gjerne fortalt av 
deres stolte ansatte. I 2020 har bladet 
nær 25 faste samarbeidspartnere i 
Meløy, Gildeskål og Bodø, og disse ser 
du samlet presentert på andre steder 
i bladet. Ny Næring distribueres som 
bilag i lokalavisa Kulingen, og i bunker 
til alle samarbeidsbedriftene. Artiklene 
ligger fritt tilgjengelig på 
www.nynaring.no.

Utgiver:    Ny Næring AS, Glomfjord Industripark

Postadresse:    Spilderneset 12, 8150 Ørnes

Bilagsansvarlig:    Edmund Ulsnæs

Grafisk design:    Mediehuset Kulingen AS
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Synne B. Ulsnæs
Tlf. 46892099

synne@nynaring.no

Malin B. Ulsnæs
Tlf. 46890977

malin@nynaring.no

Irene Granberg
Tlf. 90595412

irene@nynaring.no

Edmund Ulsnæs
Tlf. 99299908

edmund@nynaring.no

Michelle Brenden
Tlf. 97488378

michelle@nynaring.no

De siste dagene og ukene har jeg: 
tatt prospekt-bilder av moderne lei-
lighetskompleks på Ørnes. Delt ut 
fest-kake til nesten rekord-selgende 
byggevarebedrift. Gjort de første 
intervjuene hos superviktig Meløy-
virksomhet som blir med i Ny 
Næring-familien. Vært på repor-
tasje hos annen superviktig bedrift 
som igjen reduserer utslippene sine 
drastisk. Og…møtt masse stolte 
arbeidsfolk og ledere.

Å fortelle suksesshistorier fra 
næringslivet i Meløy og Gildeskål 
– på blad, på web, i sosiale medier 
og i filminnslag - dét kan aldri bli 
kjedelig. Selv om nye utfordringer 
til enhver tid dukker opp, også i vår 
region, kjennes det som en krem-
jobb og et privilegium å kunne vise 
fram hvor sterkt, allsidig, nyska-
pende og hardt-arbeidende næ-
ringslivet er i kommunene sør for 
Bodø. Så selv om man er en smule 
sliten idet trykkemaskinen endelig 
kan starte, er det vanskelig å la være 
og glede seg pittelitt allerede - til 
produksjonen av nye godsaker, til 
neste utgave.

Med Ny Næring 1. juli ønsker 
jeg alle hardtarbeidende bedrifter, 
ledere og ansatte noen trivelige 
sommeruker. Våre faste samarbeids-
bedrifter har også hatt en vinter og 
vår helt utenom det vanlige, men 
har gjort riktige og viktige valg som 
gjør at produksjonen og verdiska-
pingen har fortsatt og skal fortsette. 
Vi gleder oss også over å kunne 
ønske Statkraft velkommen som 
vår faste samarbeidspartner – en su-
perviktig virksomhet som vi nå skal 
få lov å profilere systematisk. Meløy 
kommune ønsker også å benytte 
våre tjenester til viktig profilering 
i høst. 

 Nye og viktige samarbeidspartnere 
bidrar også til å gjøre Ny Næring 
AS bedre på det som vi skal bidra 
med. Så er ikke våre interne end-
ringer det viktigste for våre kunder 
– så lenge vi kan levere avtalt vare 
til avtalt kvalitet. Men, en bedrift 
må tenke kort sikt og lang sikt 
samtidig, og derfor er det en stor 
glede å introdusere unge fjes som 
nå slutter seg til Ny Næring-staben. 
Du finner dem presentert i denne 
utgaven, og en større stab med 
ulik kompetanse skal gjøre oss mer 
robust enn før, mer fleksible, allsi-
dige og enda mer leveringsdyktige. 
Overfor Meløy og Gildeskåls sterke 
næringsliv, som med god grunn 
ønsker å vise seg fram. 

God lesning!

Edmund Ulsnæs
Daglig leder Ny Næring AS
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Alder: 17
Bosted: Gjerset,Ørnes 
Yrke: Lærling som industri-
mekaniker ved Statkraft, Glom-
fjord

Grattis!

På slutten av 1990-tallet 
reduserte vi lystgass- 
utslippet vårt med om lag 
90 prosent. Gjennom årets 
satsing halverer vi den  
10-prosenten som gjenstår.

ØYVIND JENSSEN
- Meget god investering for Yara, og imponernde innsats fra alle som har deltatt! Roser Tor-Christian Kristensen (t.v.) og Trond Fjærem. De leder arbeidet bak 
årets omfattende utslippskutt hos Yara Glomfjord.

Operatør-jobb: støvsuge platinastøv i alle
forbrenningsovnene. Foto: privat

Operatør-jobb: nye platinanett, så 
katalysator-wafere på plass. Foto: privat

Operatør-jobb: …og ikke minst i alt 8 tonn med 
og katalysator-pellets. Foto: privat

Operatør-jobb: de nye ovnskurvene løftes på plass, 
fulle av katalysator. Foto: privat

- Grattis med læreplass hos Statkraft, Robin!
- Takk takk! Jeg ble så glad for det og føler 
meg heldig. Jeg har også fått sommerjobb 
der. Det er en jobb med store variasjoner og 
miljøet er fantastisk. Vi har gode samtaler, 
de gjør alt for å tilrettelegge for meg og jeg 
har følt meg velkommen, alle er snille og 
hyggelige. Meløy videregående skole avde-
ling Glomfjord har også et godt miljø. Jeg er 
veldig stolt over lærerne. De har tatt vare på 
oss elevene, og hjulpet oss mye. 

- Når fattet du interesse for faget? 
- Etter tiende var jeg bestemt på å studere 
industriteknologi ved TIP (teknikk og 
industriell produksjon, red.anm.). Allerede 
fra barneskolen hadde jeg lyst til å gjøre 
noe praktisk. Jeg liker å se en forskjell, og re-
sultater av hva jeg har gjort, og har siden jeg 
var liten har jeg hjulpet pappa med å snekre, 
sage, male og skru. Jeg ble tidlig skolelei 
av teoretiske fag, men tenkte framover og 
bestemte meg for å ‘holde ut’ til jeg begynte 
på videregående, forteller den reflekterte 
unge mannen. 
- For meg som er en praktiker ble nå teorien 
enkel, siden vi har så gode og hyggelige læ-
rere, jeg fikk dermed lyst til å være på skolen 
og det er alltid hyggelig å møte alle. 

Robin bor på Ørnes der han er oppvokst, og 
er sønn av Stig Stensland og Wenche Kilvik. 
Han har to eldre søsken, Malin Stensland og 
Aleksander Kilvik. 

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat

- Imponerende innsats av både Bilfinger, 
INVIS og våre operatører som egentlig var 
på friskift. Dette gikk på skinner, og med full 
produksjon underveis! sier Trond Fjærem.
Driftslederen i Yaras syrefabrikk konstaterer 
fornøyd at det første trinnet nå er gjennom-
ført. Altså i operasjonen der staben hans, 
sammen med svært gode hjelpere, sørger for 
nok et betydelig utslippskutt i fabrikken – 
denne gangen av klimagassen lystgass, N2O. 
Bak CO2 og metan kommer lystgass som 
den største klimagassen i Norge – represen-
terer 5 prosent av de årlige utslippene. 
- For Yara er dette veldig lønnsomme pros-
jekter å gjennomføre, fordi myndighetene 
gjør utslipp av klimagasser stadig mer kost-
bart, opplyser prosjektleder Tor-Christian 
Kristiansen fra engineering-bedriften INVIS.

Lagarbeid bak nytt stor-kutt
Tor og Trond leder årets Yara-
investering i ny og kraftig 
reduksjon av klimagass-
utslippene. Og operatørene i 
syrefabrikken bidrar aktivt når 
CO2-utslippet reduseres med 
50.000 tonn i året!

Nær 13 mill.
Våre bilder viser altså forbrenningsovner for 
salpetersyre. Selveste hjertet i produksjonen 
hos regionens største og mest-omsettende 
virksomhet, Yara Glomfjord. Her har Trond 
og Tor-Christian i vår landet del 1 av en stor 
og viktig satsing hos gjødselfabrikanten.
- På slutten av 1990-tallet reduserte vi 
lystgass-utslippet vårt med om lag 90 
prosent. Gjennom årets satsing halverer vi 
den 10-prosenten som gjenstår, forklarer 
fabrikksjef Øyvind Jenssen.
I samarbeid med konsernledelsen har han 
lagt nær 13 millioner kroner på bordet. Ut-
slippene fra syrefabrikk A og B skal reduseres 
med det som tilsvarer nesten 50 tusen tonn 
CO2 pr. år!
- Dette er et bra løft for miljøet, og selvsagt 
noe vi er veldig fornøyd med å kunne gjen-
nomføre, fortsetter han.
- Etter Paris-avtalen i 2015 satte Yara seg som 
mål å bli klimanøytral, altså netto null ut-
slipp. Lystgass-investeringene er det vil kaller 
‘lavthengende frukter’ for oss, og Glomfjord 
tilpasser løsninger som Porsgrunn-fabrikken 
allerede har gjennomført, og har hatt stor 
effekt av.

Operatør-innsatsen
Tilbake i syrefabrikken hos Trond oppsum-
merer vi altså vårens vellykkede todagers-
installasjon.

- Først løftet vi opp de gamle ovnskurvene på 
6 forbrenningsovner. Så støvsugde oper-
atørene opp platinastøv i alle dampspiralene 
nederst i ovnene, før Bilfinger-sveiserne festet 
nye avstandsringer, og de helt nye kurvene 
ble løftet på plass, forklarer driftslederen.
Underveis hadde Yara-operatørene utstyrt de 
nye kurvene - 2 meter brede og sirkelrunde 
- med nye platinanett, pakket lag på lag 
med katalysator-wafere og ikke minst flere 
tonn med katalysator-pellets. Disse 6 ovnene 
utgjør altså den første gruppa – kurvene i de 
neste 12 skal byttes senere i år, pluss den ene, 
store, i syre B.
- Kurvene her ble byttet også i 2011, og 
Yara byttet for få år siden 3 sentralkjeler og 
installerte DeNOx-reaktor i syre A og syre B. 
Syrefabrikkene i Glomfjord og Porsgrunn er 
helt klart blant de aller reneste syrefabrikkene 
i verden nå, fastslår Tor-Christian.

Yara gjør proffere
De ansatte i Yara kan med dette nyte 
følelsen av at de jobber i et selskap som tar 
miljøansvaret som forventes. Økonomisk 
har utslippsreduksjonene altså store, posi-
tive ringvirkninger. Hva med det praktiske, 
Trond?
- For oss i driften betyr ikke denne instal-
lasjonen særlige endringer. Eller jo – overvåk-
ningen blir bedre. For nå har vi direkte over-

våking med for eksempel temperaturkontroll 
på hver eneste ovn. Dette gjør sikkerheten 
enda bedre.
- Vi i INVIS jobber stadig oftere som pros-
jektledere, og ikke minst på Yara-prosjekter. 
Yara er store og proffe, og for oss er det 
veldig lærerikt å jobbe sammen med dem – vi 
blir også proffere, rett og slett, roser Tor-
Christian.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Robin Kilvik 
Stensland
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Film funker!

- Jeg tenkte at skulle jeg prøve noe nytt, så 
var tiden inne, den gangen. 
Sier den vennlige energi-ingeniøren om 
valget om å forlate jobben i Meløy Energi i 
2015. 

‘Strøm-mann’
Årsaken lå det ingen dramatikk bak, verken 
da eller nå.  
- Det var ikke noe dypere grunn enn at Reipå 
Knuseri tok kontakt om jeg kunne hjelpe 
dem med HMS-system, og jeg ble ansatt som 
HMS- koordinator. Jeg fikk 5 fine år ved 
Reipå Knuseri. Jeg har lært masse om privat 
næringsliv. Det er en veldig fin arbeidsplass, 
hvor det er høyt under taket, kan diskutere 
alt og komme med forslag til løsninger. Jeg 
angrer ikke på at jeg tok sjansen på å prøve 
noe annet, sier Jan Tore. 
Nå er han tilbake igjen i energibransjen, som 
også har forandret seg mye på bare 5 år.

Ny Næring er dette bladet, ja, men 
du har sikkert også lagt merke til 
våre filminnslag – de du gjerne ser på 
Facebook? Her og nå tenkte vi bare 
å melde det du allerede vet: FILM 
FUNKER!  Eksempel 1: Ny Næring 
lagde og publiserte i vår en om lag 
4 minutter lang profileringsfilm for 
Glomfjord Industripark. Denne nådde 
fram til mer enn 10.572 Facebook-
vegger, og ble sett i sin helhet av 5.800 

Tilbake i Meløy Energi
Det lå ikke i kortene at den 
erfarne prosjektlederen skulle 
slutte som HMS-koordinator 
ved Reipå Knuseri etter 5 år. 

Jan Tore Svendsgård

- Jeg ble grunnet covid-19 permittert ved 
Reipå Knuseri, og høsten fremsto usikker. Jeg 
er også en ‘strøm-mann’.  Slik at når mulig-
heten bydde seg ved Meløy Energi, bestemte 
jeg meg for å gå tilbake til strømmens verden 
igjen. 

Bare å hoppe
Han forteller videre at det er mye å sette seg 
inn i, selv for ham.
- Jeg føler meg nesten helt ny og fersk igjen. 
Det er mye å sette seg inn i av nye rutiner og 
måter å gjøre ting på. 
- Hva vil du si til andre som har lyst til å 
prøve noe nytt, men kanskje ikke helt tør? 
- Da skal man bare prøve, hopp i det! Jeg vil 
absolutt anbefale andre å prøve andre eller 
nye ting. Er man villig til å ta innover seg litt 
ny lærdom så er det veldig mye å lære med å 
prøve å skifte jobb. Så dét skal man ikke være 
redd for, avslutter Jan Tore (51).
Han er bosatt på Ørnes sammen med kona, 
Monica Svendsgård. De har barna Ørjan (f. 
1997), Kristin (f. 1999) og Rikart (f. 2001). 
Jan Tore er født og oppvokst på Ørnes, og 
har tatt Breivika tekniske fagskole med for-
dypning i el-fag, i Tromsø.
 
Tekst: Irene Granberg. 
Foto: prikkenoverien
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I havgapet ved Storvikbukta hol-
der de til. Med blant annet Volvo 
og Ikea på kundelisten, omsatte 
Simonsson & Widerberg Lean 
Consulting med sine 3 ansatte for 
rundt 4 millioner kroner i 2019. 
Bedriften som tilbyr ekspertise på 
forbedringsarbeid satt i system, 
har ikke blitt nevneverdig påvirket 

- Vi ser at kundene ser 
på vår tilstedeværelse 
som så verdifull at de 
velger å vente på oss, 
forteller Ulla Simons-
son.

Ulla Simonsson

av korona-restriksjoner.
- Vi fikk nye oppdrag, ingen er 
blitt kansellert, men blitt utsatt, 
opplyser Simonsson. 
Reising er nødvendig for bedrif-
ten, men de har fulgt helsemyn-
dighetenes råd om å holde seg 
hjemme. Hun forteller videre at 
Lean Consulting i den forbindelse 
har tilbudt sin ekspertise igjennom 
digitale verktøy.
- Kundene ønsket heller å vente på 
oss ut fra deres egen situasjon eller 
stengte grenser, da de ser verdien i 
hvordan vi har jobbet hittil i pro-
sjektene, med vår tilstedeværelse, 
sier Ulla. En ydmyk daglig leder 
forteller også at denne perioden 

har ført med seg tid for refleksjon. 
- Vi ble tvunget til å stoppe 
opp. Siste år har det vært mange 
oppdrag. Nå passet tiden for å 
hente krefter og bli sterkere i det 
vi skal gjøre. Det er én sak å si ‘vi 
skal stoppe opp å skape tid for 
refleksjoner’– en annen sak er å 
faktisk gjøre det. For man vil jo 
så gjerne ta oppdrag! Vi kan ikke 
vite hva som skjer fremover, men 
går det bra til høsten – som det 
ser ut nå, lover det godt, avslutter 
lederen i Simonsson & Widerberg 
Lean Consulting.  

Tekst: Irene Granberg 
Foto: Edmund Ulsnæs

unike brukere, og ble deretter delt hele 
85 ganger! Eksempel 2 er samme type 
profileringsfilm for Meløy videregående 
skole i vinter – sykepleierne Mathias 
Hansen og Andreas Rendal fra Halsa 
ble delt 38 ganger etter å ha blitt sett 
av 4.200 unike brukere – filmen nådde 
6.497 FB-vegger. Film er gøy, og film 
funker, hilsen redaksjonen.

Tekst: Edmund Ulsnæs
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Flott spisesone med stort, moderne kjøkken. Mørke farger, spennende belysning.
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Glomfjord, juni 2020: fornøyd og lettet. Dét 
er stemningen hos Glomfjord Industriparks 
nyeste tilskudd av produksjonsbedrifter.
- Absolutt – dette kjennes veldig bra, smiler 
daglig leder Edward Fitzgerald i XPO Arctic.
- Med disse første produktene ute i marke-
det, håper vi å bli lagt merke til!
Han har selv, med hjelp fra Ørjan Myrvang 
hos den Meløy-lokale byggentreprenøren 
Total Byggservice, produsert de aller første 
XPO-dukene og levert til kunde. Og kunden 
er ikke hvem som helst – den fransk-ameri-
kanske industrigiganten TechnipFMC. 
- Nå er vi registrert og godkjent i deres glo-
bale innkjøpssystem. Denne første forsendel-
sen gikk til Kongsberg, men skulle til ett av 
prosjektene deres i Afrika – fire duker som 
skulle dekke utstyr som er 10 meter langt, 
10 meter bredt og 4 meter høyt, forklarer 
Edward.

Lokalt og globalt
Det er bare to år ungt, selskapet som nå 
utfører pilotproduksjon i midlertidige lokaler 
i Glomfjord Industripark. Nå håper og 
tror ledelsen og eierne at interessen fra det 
globale olje- og gass-selskapet TechnipFMC 
skal være snøballen som begynner å rulle. 
Altså for produksjonen av presenninger. De 
er like sterke som dem i tradisjonelt PVC-
materiale, bare lettere. Og, både miljøvennlig 
og gjenvinnbart.
- Olje og gass er litt nede nå, mens landbruk 
bare vokser seg større og sterkere. Så vi retter 
produktene våre inn mot store aktører der. 
Gjødselfabrikken til Yara her i Glomfjord 
tester produktene våre. Og den internasjo-
nale plastleverandøren Vink markedsfører oss 
overfor sine kunder, ramser XPO-sjefen opp.
Han er valgt til å lede en helt spesiell satsing 
– av den svenske hovedeieren Camilla Lindh 
og etterhvert fem lokale eiere. Polarplast 
AS, Terje Halsan AS og Sane Invest AS fra 
før  – Limstrand Holding ANS (Leif Erik 
Limstrand) og Kr-Eiendom AS (Roy Rognan 
og Roald Kristensen) er kommet med fra i 
vår. Basen er Meløy, men markedspotensialet 
er stort og globalt.

Havbruk spennende
- Store industrikonserner trenger tid på å 
gjøre endringer, men PVC blir jo stadig 
mindre populært som materiale, fordi det er 
så lite miljøvennlig. 
- Så, det er et press på store selskaper om å 

Leverte sine første

Flere lokale eiere er gått inn, 
og nå søkes kommersialise-
ringstilskudd fra Innovasjon 
Norge. XPO Arctic har tatt 
viktige skritt videre. Og har 
levert for første gang – til en 
av de store. 

XPO Arctic-leder Edward Fitzgerald (under) viser fram den sterke og lette presenningen som er et mer miljøvennlig alternativ til PVC. Nå har Ørjan Myrvang i 
Total Byggservice vært hentet inn for å hjelpe XPO Arctic med sin aller første kommersielle leveranse av presenninger fra Glomfjord. Støypingen av skjøtene på 
de svære dukene foregikk i den tidligere Likeretteren i Glomfjord Industripark. Pallene med ferdige produkter gikk til den fransk-amerikanske industrigiganten 
TechnipFMC. Begge bildene: privat

Det er et press på store sel-
skaper om å slutte å bruke 
PVC, og ut fra dette ønsker 
vi å bli blant de største 
norske produsentene på 
produkter i XPO.

EDWARD FITZGERALD

slutte å bruke PVC, og ut fra dette ønsker vi 
å bli blant de største norske produsentene på 
produkter i XPO, forteller Edward.
Som i første omgang har benyttet store, 
ledige gulvarealer i Glomfjord til støyping av 
skjøter og produksjon av presenninger. Du 
kjenner kanskje lokalet – vi er i den såkalte 
Likeretteren i Glomfjord Industripark – med 
tidligere leietakere som ScanCrucible (kvarts-
digler) og Medical Technology (éngangshan-
sker). Resirkulering av brukte XPO-duker 
skal i første omgang gjøres hos samarbeids-
partnere. Nå er det søkt kommersialiserings-
tilskudd fra Innovasjon Norge, etter at eierne 
så langt har sørget for arbeidskapitalen.
- Forbruket av presenninger og duker til 

industrielle formål er veldig stort, og i hele 
verden. Ett eksempel er havbruksnæringa 
langs norskekysten, som monterer såkalte 
luseskjørt på oppdrettsmerdene. Vi har al-
lerede kontakt med aktørene her på Helge-
landskysten.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg er utrolig stolt over disse lokalene, og 
de ansatte ble veldig fornøyd og overrasket 
over hvor flott det ble. Du vet, vi jordnære 
arbeidsfolk er ikke vant til å ha det så flott, 
humrer Finn Nikolaisen fra sitt store hjørne-
kontor med store vindusflater.

Huseier som satser
Fra kjellerlokaler på 300 kvadrat, til nå 
nesten det dobbelte – oppe i høyden og med 
flott utsikt over Saltenfjorden. Dette er den 
nye virkeligheten for administrasjonen og 
prosjektlederne i Moldjord Bygg og Anlegg, 
her i Alsgården på Jensvoll i Bodø.
- Det skulle bygges treningsstudio over oss, 
og huseieren foreslo at vi flyttet opp til 3. 

Allerede sterk Salten-entre-
prenør vokser trygt videre. Nå 
også i særdeles flotte lokaler.

- Fantastisk flotte lokaler, som også er 
viktig for langsiktig rekruttering, smiler 
Finn Nikolaisen.

Sjefens kontor med upåklagelig utsikt over Salten-omland.Romslig konferanserom med alle IKT-muligheter.

Vi merker en stadig større 
interesse for å jobbe hos 
oss. Folk er ikke kun opptatt 
av lønn, men også hvilket 
miljø man vil inn i.

FINN NIKOLAISEN

etasje. Nå har han investert store beløp både 
innvendig og utvendig, og resultatet er blitt 
utrolig flotte lokaler for oss. Dermed har vi 
tegnet en ny og langvarig leieavtale, forteller 
Moldjord Bygg og Anleggs daglige leder.
Etter årene med brakkerigg i Notveien, 
bak Alsgården, flyttet han og staben inn i 
kjelleren i 2016, til 11 kontorplasser, kjøk-
ken og møterom. Nå, 4 år senere, har den 
solide og voksende entreprenøren fått 14 
kontorplasser, men med rom for flere. Og 
fantastisk flotte møterom og kjøkken/spise-
sone – interiør-designerne i Løwini har fått 
spillerom fra huseier Trond Amundsen i Nye 
Alsgården AS.

Konkurransefortrinn
- For oss har disse nye lokalene med lang-
siktig rekruttering å gjøre, helt klart. Vi 
konkurrerer med de store entreprenørene om 
dyktige ingeniører og andre med høy utdan-
ning, og da må vi ha fasiliteter som forteller 
at her er det bra og hyggelig å være. 

- For å si det sånn: vi kunne ikke hatt de siste 
årenes vekst i stab og omsetning, dersom 
vi fortsatt hadde holdt til i brakkeriggen, 
fastslår han.
Selv kontrollerer Finn en tredel av aksjene i 
Moldjords eierselskap Moldjord Holding AS, 
og har ledet staben på 62, og anleggsvirk-
somheten, fra 121 til 143 til 151 millioner 
kroner i omsetning, altså de tre siste årene. 
Fjoråret endte med solide 3,3 millioner 

kroner i driftsresultat.
- Vi merker en stadig større interesse for å 
jobbe hos oss. Folk er ikke kun opptatt av 
lønn, men også hvilket miljø man vil inn i, 
og vi har klart å bli en større og enda mer 
attraktiv arbeidsgiver. Og de neste årene 
kommer vi nok til å utvide med enda flere, 
opplyser Finn.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs ""8 9

Nytt, stort, lekkert
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Det ble kamp mot klokka da Cargill i vår skulle installere sin 20-millionerinvestering 
for å sikre bedre kvalitet og pålitelighet. Høye løft og dårlig vær ble det, men sterkt 
lag seiret, så: velkommen høysesong! 

- Du vet, skulle vi bare skiftet ut noe større 
prosessutstyr, ville ikke dette vært så komplis-
ert, forklarer Arnstein Jensen.
- Men, her jobbet vi 25 mann på det meste, 
inne i et relativt trangt tårn med utstyr i 
flere etasjer. Og siden vi ikke hadde plass 
til å plassere kran tett ved, ble det høye og 
lange løft, ofte i utfordrende vær med mye 
vind og snø, fortsetter han - Cargills innleide 

Han og Arnstein oppsummerer vårens 
20-millionerinvestering der en såkalt coater 
(prosesstrinnet der næringsrikt fett dras inn 
i pellets-en ved bruk av kraftig vakuum, red. 
anm.) er erstattet med ny, pluss en del tilstø-
tende oppgraderinger på linja. Halsa Bygg, 
Haneseth, Kraninord og flere andre eksperter 
på sine felt, har bidratt i den store og hek-
tiske anleggsjobben. Linje 1 fikk nye coatere 
i 2017 – nå var altså siste reis kommet for det 
25 år gamle maskineriet på nabolinja.

Kvalitet, pålitelighet
- Denne investeringen gjøres ikke først og 
fremst for å øke volumet, men for å sikre 
pålitelighet og god kvalitet fra denne linja, 
opplyser Arnstein.
- Så vil vi også oppnå høyere kapasitet, for 
den gamle coateren klarte ikke helt å ta unna. 
Og nedetiden blir nok redusert, altså færre 
driftsstopper.
Første arbeidsuka i mai stoppet fabrikken for 
å fase inn ‘nye’ linje 2. Spent ledelse og stab, 
siden styresystemene også er byttet i vinter. 
Men bare velstand – operatørene løste over-
gangen utmerket. Prøvedriften og utsjekk av 
alle småting er gjort fram til høysesongen har 
sitt ‘startskudd’ nå 1. juli.
- Cargill kjører prosjekter ved alle de 3 
fabrikkene i Norge i år, og korona ødela 
framdriftsplanene litt, så dette så litt sårbart 
ut en stund, innrømmer Herulf.
- Og vi har jo en så tettpakket fabrikk at det 
nesten ikke er plass til å utføre slike oper-
asjoner! Men, folk har vært skjerpet, og vi 
klarte dette bra, så nå kan bare høysesongen 
komme!

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Prikkenoverien

Investeringen gjøres ikke 
først og fremst for å øke 
volumet, men mer for å 
sikre pålitelighet og god 
kvalitet.

ARNSTEIN JENSEN

Det meste har beveget seg i hyggelig retning 
OPPOVER hos Cargill på Halsa det siste 
året. Produksjonen i tonn laksefôr, for det 
første. Dermed også ansatte i produksjonen. 
Og naturlig nok også staben på vedlikehold.
- Mer produksjon gjør at vi det siste året har 
økt vedlikeholdsstaben fra 6 operatører til 
10, altså 40 prosent økning, opplyser Are 
Morten Solsvik.

Åpent landskap
Dette har tvunget fram endring og 
forbedring, som han nå kan vise fram. Kon-
torfasilitetene ble nemlig var for kummerlige, 
lagerplassen for liten, og selve verkstedet var 
allerede trangt og slitent.
- Så, vi rev ut det meste i de gamle kontorene 
våre, og lagde stort og åpent kontorlandskap 

Driften vokser, avsnittet vokser.
Lokalene ble et problem.

Splitter nytt vedlikehold

Kort frist, stor jobb

med to avdelte kontorer og bra lager. På 
verkstedet har vi shainet og malt over alt – så 
dette ble mye bedre.
Are selv ble ansatt som vedlikeholdsingeniør 
på Forøya i oktober 2018, etter en sommer 
som sesongarbeider. Så var det 1. september 
i fjor at han overtok den viktige lederjobben, 
da etter Arnstein Jensen.

Halsa ble stedet
- I dag har avdelingen vår 5 mekanikere, 2 
elektrikere, 2 automatikere/elektrikere og 1 
lærling, pluss vedlikeholdskoordinatoren og 
meg. Så, det har vært viktig å få bedre lokaler 
å jobbe i. Dette ble veldig bra, viser Are oss 
rundt.
Elektroingeniøren fra Bergen har sånn el-
lers gjort et betydelig etableringsarbeid på 

privaten, siden han flyttet til Halsa. Med 
samboer Natalia Vatsvåg, som har fødselsper-
misjon fra jobben som leder for miljø, helse 
og sikkerhet i samme bedrift, har han fått to 
barn på under to år, og funnet familie-roen 
i Meløy.
- Det var dårlig med slike ingeniørstillinger 
for to år siden, så vi var egentlig bare glad 
for å få jobb. Nå er det absolutt ingenting 
galt med å være her – vi trives både med 
arbeidsplassen og å bo på Halsa! smiler Are 
Morten.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Se, så fint det ble! Blir rette tekst til dette bildet. Vedlikeholdsleder Are Morten Solsvik hos Cargill Halsa 
kan glede seg og staben over nye og flotte kontorlokaler.

Tryggere produksjon, mindre nedetid og renere arbeidsforhold. Gode nyheter for både Joakim Danielsen (f.v.), Brynjulf Torset og prosjektleder Arnstein Jensen når produksjonslinje 2 er klar for høysesongen, etter 
stor-renovering.

prosjektleder til ‘Operasjon ny coater til 
produksjonslinje 2’.
Og kan puste lettet ut. For, de avtalte 12 
gjennomføringsukene på stor-jobben ble 
nemlig kuttet til 8, fordi høysesongen 
nærmet seg styggfort. Så kom korona-restrik-
sjonene, og Arnstein & Co. måtte få det gjort 
på 6 uker!

Kritisk viktig!
- Fra 1. juli er det full spiker i fabrikken, og 
det er ekstremt viktig å ha full produksjon 
på begge linjene våre. Coateren på linjene 
er kritisk viktig i produksjonen, og hvis den 
svikter, er en tredel av fabrikken ute, forklarer 
fabrikksjef Herulf Olsen.
- Linje 2 er dessuten spesiell fordi den også 
kjører de minste fôrtypene, blant annet til 
smolt, så det er viktig å ha dette oppe til 
høysesongen begynner!

Ikke bare i ferienæringene at juli er 
høysesong! Laksefôr-produsent Cargill på 

Halsa har det som aller travlest fra mai og ut 
september. Da hentes ekstra mannskaper inn, 

og Ny Næring kan melde navnene som er årets 
sesongarbeidere: Jimmy Nylund, Alfred Bjærang, 
Julian Pedersen, Knut Veigård, Elling Torset, 

Mathias Blokkum, John Petter Halsos og Ragnar 
Fagervik. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Arnstein Jensen
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Ann-Helen Solbakken og Yngve Olsen hos Yara Glomfjord kan endelig besøke kantina i industriparken igjen, etter stenging siden 18. mars. Nye kantine-rutiner må passes på, og denne dagen blir de ekspedert av 
Sasithon Phengphajhon.

- Kundene våre er glade for dette, så vi får 
veldig mange hyggelige tilbakemeldinger! 
smiler Nina Wiland i kantinestaben i Glomf-
jord Industripark. 
15. juni åpnet endelig kantina på øvre 
område igjen. Stengt for besøkende siden 18. 
mars.
- Vi må være forberedt på at det tar tid å 
venne kundene til at de kan besøke oss igjen, 
vedgår daglig leder Mary-Ann Selfors i Meløy 
BedriftsService.

Tar seg opp
Det er rikelig sitteplass når Ny Næring er 
innom, og ikke over 10 gjester, selv om det er 
den hyggelige lunsjtida.

Lettelse for kunder og ansatte da
lunsj-oasen i Glomfjord åpnet igjen.

Glad for kantineåpning

- Besøket er nok en del redusert til lunsj, ja, 
men det begynner å ta seg opp. Og selv om vi 
nå ser en del helt nye middagskunder, ønsker 
vi alle hjertelig velkommen, enten de jobber i 
industriparken eller ikke! fastslår Nina.
Tradisjonelt er det ansatte hos Yara Glomf-
jord og Bilfinger som utgjør hoveddelen av 
lunsjgjestene. Der i gården har våren vært 
sterkt preget av strenger koronarestriksjoner, 
og utstrakt bruk av hjemmekontor. Altså også 
hjemme-lunsj.

Nye rutiner
I denne situasjonen har naturlig nok kantine-
staben måttet tåle permitteringer. Likevel har 
det underveis vært baket både rundstykker 

og brød for kunder, og etter hvert kaker og 
catering, med gratis levering på døra.
- For tiden har vi redusert åpningstiden, der 
vi åpner 09.30 og stenger klokka 16.00, op-
plyser Mary-Ann.
- Og det kommer jo noen utfordringer ved 
at vi ikke kan tilby buffet, og at det er de 
ansatte som skal hente varer i diskene. Vi må 
dermed lage en del ferdige matpakker, og 
kundene opplever litt ventetid.

Venne på igjen
- Hva med sommeren og høsten?
- Sommeren er generelt stille på kantina – 
så dét forventer vi uansett, og bemanner 
deretter. Samtidig har vi jo åpnet Brestua ved 

Engenbreen nå, og kan bruke folkene våre 
både der og i kantina. Til høsten, da skal de 
ha ferie, alle som ikke tar ferie i sommer. Og 
så er det enkelte ansatte som skal ta ut noe 
permisjon mot slutten av året. Så, jeg håper 
å unngå permitteringer når høsten kommer, 
opplyser Mary-Ann.
- Så har dessverre kundene våre måttet venne 
seg av med å bruke kantina siden i mars. Så 
ja, vi får nok en jobb med å venne dem på 
igjen!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Morten Vågeng
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Fred-Inge Kristensen Kristen Selfors

mengden fotturister, mener kraftverkssjef 
Fred-Inge.
Midt i juni hentet han inn rådgivende 
ingeniører fra Cowi for å vurdere treverk og 
innfesting. Og geolog fra Talus for å vurdere 
rasfare. Resultat: Fykantrappa ble stengt fra 
19. juni og inntil videre.
- Trappa skal renoveres, men det er viktig å få 
tydelig fram det dilemmaet Statkraft er i når 
det gjelder Fykantrappa, understreker senior 
spesialist Kristen.

CO
VI

D 
19

Selskapet  selger og bygger hus, 
hytter og næringsbygg. Med 
20 ansatte omsatte Arnøybygg 
for 38 millioner kroner i 2019. 
Selskapet har i tillegg oppdrag  
fra søsterselskapet Arnøy 
Brygge samt prosjekter på 
Bolga som er kansellert inntil 
videre. Svikten ligger i usikker-
het rundt reiselivsnæringen. 

Krevende for ansatte
- Vi har måttet snu oss rundt 
og se løsninger med å fylle opp 
med annen jobb - foreløpig går 
det greit. Det er utfordrende, 
selvfølgelig, ikke minst for flere 
av våre utenlandske ansatte 
som ikke har fått sett familiene 
sine på lenge, sier han.
Daglig leder har også sett seg 
nødt til å permittere, først 4, 
til nå 3 ansatte. Han forteller 
videre at selv om det er rolig 
for tiden når det gjelder bolig 
og næringsbygg, har de som 
medlem av boligpartnerkjeden 
likevel merket en økt henven-
delse fra kunder på fritidsbo-
liger. 
- Det er mange som drømmer 
om hytte, og vi merker økt 

forespørsel på priser av hytter 
og nybygg. 

Påfallende økning
- Uten å kunne si nøyaktig 
årsak til den påfallende øknin-
gen, er vi nå i en tid der mange 
ferierer hjemme, og det er fort-
satt usikkerhet rundt hvordan 
det blir å reise fremover. Da 
kan det være greit å ha hytte, 
forteller han.
Selv om samfunnet har begynt 
så smått å åpne opp igjen, 
merker ikke selskapet noe til 
det, ennå. 
- Selv om vi får bra med hen-
vendelser, er det å kjøpe bolig 
en større prosess, forklarer 
Morten.
Til tross for en krevende tid er 
han optimistisk.  
- Vi holder produksjonen  i 
gang, hele tiden. Utfordringen 
er å få nok jobb – det er hardt, 
det løser seg likevel etter hvert, 
vi må bare jobbe tett på, avslut-
ter en tydelig og reflektert leder 
ved Arnøybygg.

Tekst: Irene Granberg 
Foto: Edmund Ulsnæs

- Korona-restriksjonene traff 
oss ganske hardt. Vi hadde 
prosjekter som var tenkt 
mot reiselivsnæringen som 
ble kansellert, og var en 
betydelig del av den plan-
lagte omsetningen i år, sier 
Morten Vågeng, daglig leder 
ved Arnøybygg AS. 

- Vi vil slett ikke være festbrems, men har 
et stort dilemma. Trafikken i Fykantrappa 
kan rett og slett ikke fortsette på dagens 
nivå!

Trappe-trafikk bekymrer

Påbegynt i 1912, som fjell-adkomst i 
anleggstiden for Glomfjord Kraftverk. Mindre 
brukt da trallebane og taubane kom i drift 
etter få år. Fram til i dag vedlikeholdt som 
anleggstrapp for Statkraft, der det øverste 
av 1.132 trappetrinn ligger på om lag 460 
m.o.h.. Svært populært turmål, der mer enn 
10.000 personer i 2019 signerte i boka ved 
Rallarbrakka på toppen. Periodevis stengt 
pga. vedlikehold og rasfare. 

Fykantrappa

Slik vi ser det, kan ikke
dette fortsette. Det har
å gjøre med hensynet til liv 
og helse, og ansvaret ligger på 
oss, som eier trappa.

FRED INGE KRISTENSEN

Statkrafts Fred-Inge Kristensen og Kristen 
Selfors har alvor i blikket. Fykantrappa er de 
siste årene blitt turmålet ‘alle’ må oppsøke, 
fra fjern og nær. Besøkstallene har nærmest 
eksplodert, til trolig nær 15.000 personer i 
fjor. Men, trappa både eies og vedlikeholdes 
av Statkraft. Som anleggstrapp, altså et alde-
les annet formål enn masseturisme. Stikkor-
det er sikkerhet, og situasjonen er ikke ok.
- Slik vi ser det, kan ikke dette fortsette. Det 

har å gjøre med hensynet til liv og helse, 
og ansvaret ligger på oss, som eier trappa, 
fastslår Fred-Inge. 
- Nå er trappa stengt inntil vi har fått gjort 
nødvendige utbedringer, og vi skal uansett 
gjøre en større renovering av den. Men, vi 
står i et stort dilemma når det gjelder denne 
trappa, slik som bruken av den har utviklet 
seg, slår de to fast.

Viktig dilemma
Og forklarer. Fykantrappa er altså en an-
leggstrapp. Men samtidig også vernet av Rik-
santikvaren som nettopp dét: anleggstrapp 
for mannskapene til Statkraft. Og, inngår 
i Statkrafts Landsverneplan, som beskriver 
renovering av en lang rekke kraftverksby-
gninger og -installasjoner i Norge de neste 
årene.
- Men, og her kommer dilemmaet: skulle 
vi ønske å renovere trappa for å ivareta den 
voldsomme trafikken, så får vi uansett ikke 
lov! Den er nemlig vernet som anleggstrapp. 
Skulle den kunne brukes som turisttrapp, 
så populær som den er nå, måtte verningen 
falle bort. Trappa vil måtte bygges helt om 
og erstattes av en ny, i tråd med plan- og 
bygningsloven, forklarer Kristen oss.
Vedlikeholdsstaben til Statkraft må hyppig 
til fjells i oppdrag. Da er trappa ett alternativ, 
men oftere brukes andre veier opp. 

Altfor mye besøkt
Fykantrappa har åpenbart satt Meløy på 
kartet. Den var i fjor det mest søkte re-
isemålet i Nord-Norge på internett, og Salten 
Friluftsråd utnevnte den til regionens beste 
reisemål. Lite tyder på at fjorårets voldsomme 
økning i besøk vil avta i år. Nordmenn flest 
vil denne sommeren oppleve Norge, viser 
nasjonale undersøkelser. 
- Oppe i dette kommer også hensynet til ko-
rona, og restriksjonene der. De fleste vil både 
svette og måtte holde i kjetting-gelenderne, 
så her spiller også smittevernregler inn, skyter 
Fred-Inge inn.
Han er fornøyd med dialogen med Meløy 
kommune, som nå velger å ikke bidra til å 

markedsføre trappa, nettopp for å begrense 
trafikken. Dialogen med reiselivsvirksom-
heten og Rallarbrakka om fortsettelsen, er 
også god.
- Som en del av vår Landsverneplan skal vi 
renovere trappa, og dette må utføres sommer 
og høst, på grunn av værforhold, sier de to 
Statkraft-lederne. 
- Så blir det spennende å se hva som skjer et-
ter renoveringen. Blir interessen like stor som 
til nå, må trappa trolig stenges permanent. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Litt skjelven
Dyktige, lokale historiefortellere har tatt i 
bruk Fykantrappa og Rallarbrakka i formi-
dlingen av Glomfjords spennende indus-
trihistorie. Besøkene til den spektakulære 
trappeopplevelsen har ført til en voldsom 
markedsføring i sosiale medier, og i nasjonale 
medier som NRK og VG.
- Og når vi ser at det markedsføres hvor god 
stand trappa er i, blir vi litt skjelven, sier 
Fred-Inge. 
- For det vi ser, er at den opplagt trenger om-
fattende vedlikehold. Og, den er uansett ikke 
dimensjonert for eller klassifisert for denne 

Statkraft-ledelsen er bekymret for den voldsomme trafikken i Fykantrappa. Nå er trappa midlertidig 
stengt, og skal senere renoveres. - Det er en anleggstrapp, og har aldri vært dimensjonert eller klas-
sifisert for den besøksmengden vi har sett de siste årene, sier kraftverkssjefen på Fykan. Foto: Edmund 
Ulsnæs og Kolberg Naturfoto
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REIPÅ KNUSERI AS
Dalen, 8146 Reipå

Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198

www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no 

SOLHAUG BYGGEVARE AS
Halsa

Holandsfjordveien 164, 8178 Halsa
Ørnes

Spildra, 8150 Ørnes 
Tlf: 75 72 14 40
www.monter.no

post@solhaugbyggevare.no 

MOLDJORD BYGG 
OG ANLEGG AS

Nedre Beiarvei 906
8110 Moldjord
Tlf. 75569440

www.moldjord.no
post@moldjord.no

YARA NORGE AS
Yara Glomfjord

Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 

www.yara.no  
yara.glomfjord@yara.com 

Solhaug Byggevare AS

MELØY ELEKTRO AS
Kystveien 4
8150 Ørnes 

Telefon: 75 72 02 00
post@meloyelektro.no

STATKRAFT ENERGI AS
Glomfjord kraftverk

Fykan 8160 Glomfjord
www.statkraft.com
post@statkraft.com

+47 24 06 70 70

POLARPLAST AS
Skeineshaugen 15

8140 Inndyr 
Tlf. 971 57 477

www.polarplast.no
post@polarplast.no

HELGELAND SMOLT AS
Sundsfjord

8120 Nygårdsjøen
Vakttelefon Sundsfjord: 954 76 458

Vakttelefon Reppen: 484 09 846

ARNØY BRYGGE AS
Arnøy Gård

8136 Nordarnøy
Tlf. 926 77 000
www.arnoy.no
post@arnoy.no

MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55, 8161 Glomfjord

Tlf. 75652500
www.meloy.vgs.no

post.meloy@vgs.nfk.no

KUNNSKAPSSENTERET I 
GILDESKÅL

Øya 49, 8140 Inndyr
Telefon: 926 91 573

www.kig.no 
kig@kig.no

MELØY ENERGI AS
Kystveien 4
8150 Ørnes

Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no

firmapost@meloyenergi.no
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Våre gode 
partnere
Innholdet i dette 
bladet er laget på 
oppdrag for våre over 
20 faste samarbeids-
partnere i Meløy, 
Rødøy, Gildeskål og 
Bodø. Ny Næring 
AS profilerer disse 
virksomhetene ved å 
møte stolte arbeids-
folk og fortelle om 
deres satsinger og 
suksesshistorier.

På disse sidene og 
på et annet sted 
i bladet finner du 
oversikt over alle 
partnerne, og infor-
masjonen du trenger 
for å kontakte dem 
direkte. 

Grattis!

Lasse Jørgensen Aarum

Alder: 29
Bosted: Ørnes 
Yrke: Prosessoperatør  
i fullgjødselfabrikken, 
Yara Glomfjord

- Gratulerer med fast jobb, Lasse!
- Takk, det er veldig greit å få fast jobb. Det 
er en grei utdannelse, godt lønnet og greit 
å få seg jobb etterpå. Det er derfor jeg tok 
utdanningen, primært.

- Du har også prøvd litt av hvert? 
- Etter tiende klasse gikk jeg ved Meløy vi-
deregående skole, elektro-fag. Tredje året var 
jeg utplassert som lærling ved Meløy Elek-
tro, men hoppet av da jeg oppdaget at det 
ikke var elektriker som var det riktige valget 
for meg. Man er ung og da vet man gjerne 
ikke helt hva man vil. Jeg begynte deretter 
på idrettsfag ved Ringerike folkehøgskole i 
Hønefoss Jeg var der ett år før jeg flyttet til 
Trondheim der jeg jobbet innen salg. 

- Nå er du på rett sted?
- Det er en spennende jobb, og jeg trives 
her. Jeg liker variasjon, og dét er det her. 
Jeg jobber med alt fra å være på laboratoriet 
med rutineoppgaver som å analysere prøver, 
til å være ute i fabrikken der du ikke vet hva 
dagen bringer. 

- Hva kreves det i jobben?
- På laben kreves det spesielt nøyaktighet, 
ute i fabrikken kreves det mer prøving og 
testing og flere faktorer spiller inn med 
tanke på temperaturer og mengder. Man 
må ta initiativ, være frampå og i forkant. 
Er du ikke det kan det gå tett både her og 
der. Man må også forske og tenke ut hvilke 
kombinasjoner av ting som fungerer den 
her gangen, smiler den sympatiske prosesso-
peratøren idet en alarm piper på laben. 

Det er kokeprøver som akkurat er blitt 
ferdig. Lasse bor med samboer og hund 
på Ørnes og er sønn av Elin Jørgensen og 
Erik Aarum. Han er nummer to i en søsken 
flokk på 3. Hans søstre heter Gitte og Sanne 

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat
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‘Det finnes ikke unormalt vær’, mener noen. Resonnementet er da at Moder 
Jord har langt flere typer normal-sommere eller -vintre å by på, enn det finnes 
år i et vanlig menneskeliv. Rett eller feil – været frustrerer og fascinerer, irrite-
rer og gleder – ikke minst for oss nordlendinger, som vel snart er verdenskjent 
for våre klager over det. Og været underholder. Ny Næring har nå en plan om å 
knipse et slikt bilde på samme dato hvert år framover. Glomfjord Industripark, 
13. mai. Slik så det ut i 2020. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Og nå: kranbil-nytt! Fagfolk trenger godt verktøy, og i dette tilfellet av det svære 
slaget – vi kan melde at Terje Halsan AS har på plass sin nye kranbil. En Scania 
G540 krok- og kranbil, for å være nøyaktig, og en ‘storebror’ til sin forgjenger 
– denne har nemlig kran som tilsvarer 30 tonnmeter, mens den forrige var en 
24-tonnmeter. På bildet ser vi til høyre Mattis Halsan, mens det er sidemannen 
Olav Johan Rosting som får ansvaret for ny-maskinen, med det det innebærer 
av kjøring, service og vedlikehold. Kranbilen er kjøpt hos Norsk Scania på 
Fauske, og så er det bedriften Transportindustri AS som har ‘bygget’ den, altså 
med krok, kran, skjermer og utvendig tilbehør. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Hun skal altså utforme bladet Ny Næring, 
men også lage annonser, vedlikeholde nye 
nettsider og jobbe med markedsoppgaver i 
bedriften. 
- Som regel når du komme inn i en bedrift 
er veien ‘satt’, og man får gjerne ikke være 
med ‘å brøyte’ veien, slik man får mulighet 
til her. Det, og samtidig få utvikle meg og 
lære masse nytt – er en pådriver for meg, 
forteller Michelle videre.

Alltid kreativ
En ungdomsflørt som drev med web-design 
fikk øynene hennes opp for faget. 
- Noe omstilte seg i hodet mitt, og jeg 
skjønte at dette kan jeg jobbe med, sier 
hun. 
Hun oppdaget tidlig at dette skulle bli vei-
valget til hennes, til morens store fortvilelse.
- Mamma var nervøs jeg ikke skulle få jobb 
med den retningen jeg valgte, forklarer Mic-
helle lattermildt.  
Likevel gikk veien videre til Oslo.
- Målet var å gå kreativ skole og jeg ville 
jobbe med web og programmering rettet 
mot grafikk og utvikling. Jeg studerte 2 år 
for å bli interaksjonsdesigner ved det som 
tidligere ble kalt Norges kreative fagskole 
(nå under navnet, Høyskolen i Kristiania 
red.anm.). 

God erfaring
Michelle ble interaksjonsdesigner, som Mic-
helle forklarer er en tolk mellom program-
merer, utvikler og grafisk designer.
- Nå kaller jeg meg grafisk designer, siden 

- Det er både kjempespennende og inspi-
rerende å få møte masse flotte, dyktige og 
ikke minst engasjerte folk, i næringslivet. 
Slike nyskapende, kreative og hardtarbei-
dende mennesker mener jeg er viktig å 
løfte frem! Og for meg personlig er dette 
veldig lærerikt, sier Ny Nærings ferske 
tilskudd.

Liker nyskaping
Nå under opplæring, og fra i høst er 
hun fast del av staben i bedriften som 
profilerer det solide næringslivet i Meløy 
og Gildeskål. Irene er oppvokst på Sør-

Ny i Ny Næring

Irene skal profilere

- Den utviklinga som er i 
gang hos Ny Næring nå, 
er unikt å få være med på! 
sier Michelle Brenden, vårt 
nytt tilskudd som grafisk 
designer. 

Næringslivet ønsker mer 
Ny Næring. Derfor utvider 
Ny Næring staben. Nytt 
fjes: Irene Granberg (38).

Michelle Brenden

Irene Granberg

det er det jeg jobber som, opplyser hun.
Hun kan skilte med erfaring med alt fra logo 
på T-skjorter til å dekorere hele hangaren til 
Widerøe, og det meste mellom. Selv om hun 
har tilholdssted på Tverlandet, er det ingen 
hinder. Ved hjelp av digitale verktøy, mail, 
Teams og konferanser – og med bil, kamera 
og pc, reiser Ny Næring rundt i Meløy, Gil-
deskål og Rødøy og Bodø. 
- Selv om mamma ikke mente det var den 
veien jeg burde ta, er hun nå veldig glad for 
at jeg gjorde det. For det ble det rette for 
meg, avslutter Michelle med et smil. 

Tekst: Irene Granberg. 
Foto: Edmund Ulsnæs

finnset og datter av Roger og Anna Kari 
– søster av Hege. Opphold underveis har 
vært både Bodø, Tanzania og Trondheim, 
før hun nå er godt bosatt i heimbygda 
i Gildeskål igjen, med samboer Edward 
James Fitzgerald og tvillingene Charlie 
Olav og Lily Bluebell (6).
- Jeg har flere interessefelter, blant andre 
nyskapning og næringsliv, samt skriving. 
Og så er det en helt fantastisk gjeng å 
jobbe med i Ny Næring – jeg er tatt 
så godt imot, og bedriften innehar en 
stor og bred erfaring når det gjelder 
formidling av historier og kunnskap om 
næringslivet, smiler hun.

Verdifulle bedrifter
Irene har allerede bidratt med artik-
kelinnhold i utgavene av Ny Næring i 
mai og den du leser nå. Fra før har hun 
bachelorgrad i sykepleie og har studert 

internasjonal prosjektstyring. Arbeids-
erfaringen kommer fra hjerteovervåk-
ningen ved Nordlandssykehuset i Bodø 
og akuttmottaket ved St.Olavs hospital 
i Trondheim, og hun er i dag tilsatt i 
hjemmesykepleien i Gildeskål, i tillegg til 
ny-jobben i Ny Næring. Irene har også 
deltatt i gründervirksomhet sammen med 
søsteren Hege.
- Det er viktig å profilere verdifulle 
bedrifter i vårt område, og bedrifter som 
kanskje ikke alle vet om – i hvert fall var 
det slik for meg, før jeg begynte i Ny 
Næring. De skaper arbeidsplasser, rekrut-
tering til relevante utdannelser, og bidrar 
til trivsel og bo-lyst! 

Tekst: Edmund Ulsnæs 
Foto: Privat
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Prosessen har vært lang og krevende, både for eiere og ansatte. Og fortsatt pågår en uavsluttet 
prosesss for å redde videre virksomhet hos solenergi-bedriften Norwegian Crystals i Glomfjord. 
Tidligere denne måneden kunne det feires en liten, men hyggelig nyhet i lokalene: bedriftens fire 
lærlinger i produksjonsteknikk bestod nemlig fagprøven, og med beste resultat. – Da de begynte 
her, var det nesten ikke produksjon, og de har nok fått ekstra god kunnskap om vedlikehold og 
teknisk drift. Læretiden deres ikke langtfra vært ‘rett fram’, og vi er stolt av det de har prestert! 
sier Gry Uhrenfeldt, som har vært lærlingenes faglige leder. Vi ser fra høyre Nicolai Johnsen, 
Kashindi Msombo, Tore Andre Andreassen, Nasur Matar og Øyvind Stenersen – sistnevnte fast 
ansatt, men tok fagprøven som privatist. 

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Norwegian Crystals.

Ting er transformert på Kjelling siden sist, kan man si. Du husker kanskje stor artikkel i 
forrige Ny Næring, om Nordlandsnetts 50-millionerprosjekt noen kilometer inn fjorden for 
Kjellingstraumbrua? Bildet til venstre er tatt 4. mai, mens til høyre ser vi det kommende 
transformaturhuset knipset 11. juni. - I sommer ferdigstiller vi taket, og etter ferien legges 
det først litt betongplate på utsiden, og så skal vi i gang med tømringen av innvendige vegger, 
forteller Øyvind V. Johansen, som er hovedentreprenør Moldjord Bygg og Anlegg sin anleggsleder. 
Bygget er røffli 400 kvadrat stort, og entreprenøren har selv på det meste hatt 9 mann på jobben.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Glomfjord Industripark (GIP) har hatt besøk av en norsk partileder 
siden sist. Leder Audun Lysbakken i Sosialistisk Venstreparti kom 
til Glomfjord sammen med et politisk følge den 8. juni. Sammen 
med sine to rådgivere og stortingsrepresentant Lars Haltbrek-
ken, fikk Lysbakken omvisning i industriparken, presentasjon av 
Glomfjord Hydrogen AS og deltok dessuten i diskusjon om hva 
som må til for at ‘grønn’ energi som hydrogen skal lykkes - altså 
temaer som offentlige anbud, støtteordninger, eget hydrogenfond 
og støtte til drift. Glomfjord Hydrogen arbeider for å etablere 
produksjon og flytendegjøring av hydrogen i Glomfjord, og tilby 
null-utslipps drivstoff til de nye fergene som skal settes i drift 
i Vestfjorden-sambandet i 2024. Sosialistisk Venstreparti tok 
initiativ til besøket, og ønsker å fronte Glomfjord Hydrogen, i lys 
av regjeringens ønskede krisepakke til ‘grønn’ skipsfart. På bildet 
ser vi Lysbakken intervjues av NRK Nordland, og Meløy-ordfører 
Sigurd Stormo var vertskap, mens GIP og Meløy Utvikling KF stod 
for det praktiske. 

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: privat

24 25

To velkjente og anerkjente lokale aktører er i sving, når Yara nå fullfører sin store investering 
for å innfri myndighetskrav. Terje Halsan AS sprenger ut 4.000 kubikkmeter fjell og lager tomta, 
her i bratt terreng og kloss inntil rørgata med ammoniakkgass – på nedre område i Glomfjord 
Industripark. Snart kommer turen til Moldjord Bygg og Anlegg, som fra september skal bygge 
det 40 meter lange, 23 meter brede og 8 meter høye oppsamlingsbassenget i betong. Bassenget 
er påkrevd sikkerhet mot lekkasjer for den 6.000 kubikkmeter store syretanken i kaibakken. En 
stor, komplisert og krevende jobb, altså, der de to entreprenørene har signert kontrakter på om 
lag 8 millioner kroner hver. I fjor kom de 18 andre tankene på plass, alt som resultat av nye og 
strengere krav til Yara fra Miljødirektoratet. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Noe med fagfolk
Erfaring, pinlig nøyaktig tegningsgrunnlag
og null feil i gjennomføringen. Det er dyktige 
fagfolk fra flere yrkesdisipliner som forener 
kunnskap, når nok en viktig Yara-jobb skal gjøres.

Sjekk armlengden på den krana! Dagfinn Hagen hos Terje Halsan AS styrer løftet, Harald Martinussen hos INVIS er prosjektleder, og rør-arbeiderne kommer fra Bilfinger.

Det er noe med å se fagfolk i arbeid. Man 
blir aldri lei. I dette tilfellet har den tunge 
lasten neppe noen fare, når Dagfinn Hagen 
hos Terje Halsan AS styrer spakene. Og som 
vanlig når jobben gjøres for Yara: det er stort, 
tungt, komplisert. Og gjerne fryktelig kost-
bart, dersom noe skulle gå galt.

Få igjen kontrollen
- Dette er ventilhus D, der vi skal bytte ut 
rørføringen, den som forsyner fullgjødsel-
fabrikken og pakkeri og lager med vann, 
opplyser Harald Martinussen.
INVIS-ingeniøren er prosjektleder for 3-mil-
lionerinvesteringen. Som betyr at han har 

Harald Martinussen

nøye notert Yaras ønsker, kontaktet leveran-
dører for levering av rør og armaturer, og 
nå leder arbeidet der innholdet i ventilhuset 

byttes med nytt og moderne.
- Hensikten er at Yara skal få bedre kontroll 
på vanntrykket, pluss å øke kapasiteten ned 
til fabrikkene. Det har vært flere hendelser 
med ventilene som har ført til nesten-utfall, 
og dette er selvsagt veldig lite ønskelig, for-
klarer Harald.

Alt i verksted
Vårt bilde viser en innledende operasjon med 
røret til en sikkerhetsventil. Nå er alt utstyr 
bestilt, og Bilfinger har pre-fabrikert rørene i 
sine verksteder. Utstyrspakken som skal inn 
i det 6 x 3 meter lille bygget monteres også 
i verkstedet, etter millimeter-nøyaktig skan-
ning fra INVIS.
- Det er trangt i det lille huset, og langt let-
tere å montere i et verksted. Nå slipper Yara 
også å bygge ventilhuset større, som ville blitt 
en stor kostnad. Når installasjonsdagen kom-
mer, løfter vi av taket, før Terje Halsan AS 
løfter alt på plass med kranbil.
Halsan bygger også en støttemur som rasfore-
bygging på oversiden av veien, mens Bilfinger 
altså har rør-jobben. Thomas W. Moen hos 
INVIS er den som har modellert den nye 
‘innmaten’ i bygget pluss tilbehør.

Harald henter hjelp
- Vann er et litt tytt felt for oss, så vi har fått 
bistand fra eksperter på vann. Trykket er 
høyt, og vannet skal gjøre en del brå svinger. 
Så, det har vært litt å holde tråden i for meg 
som prosjektleder, smiler Harald.
Ingeniørene hos INVIS benyttes hyppig som 
prosjektledere. Ikke minst av Yara, som til 
enhver tid har ventende vedlikeholdspro-
sjekter. Fabrikken produserer døgnet rundt, 
og forebygging av driftsstans eller lavere 
produksjon er å betrakte som kritisk viktig. 
Prosjektene krever gjerne kombinasjonen av 
stor systematikk, lang erfaring, kreative men 
trygge løsninger – selvsagt med sterk fokus 
på sikkerhet.
- Jeg støtter meg mye på de som virkelig kan 
fabrikkene, som driftskoordinator Gunnar 
Midthun og Yaras prosjektleder Jon Roger 
Pedersen, bekrefter Harald.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Hyggelige nyheter er bakgrunnen for at Sørheimbrygga blir byggeplass de kommende månedene. Sørheimbrygga AS investerer nemlig nær 30 millioner kroner sammen med leietaker Meløy Notbøteri. Bøteriet skal 
rigges for fortsatt vekst. 

Det er trangt og tungvint i dagens produksjonslokaler. Daglig leder Roy Grønås og notbøter 
Ole Arvid Johansen kan se fram til bedre forhold, også fasilitetene for personalet.

Bedre personalforhold, mer lager, 
mer produksjonsplass. Og, det rigges for 
mer vekst i Meløy Notbøteri når det nå 
investeres for nær 30 millioner kroner 
ved Sørheimbrygga på Halsa.

Brygga bygger ut
Krevende mens det pågår, men nå er det 
byggeplass på Sørheimbrygga! Her hvor noen 
av Meløy-regionens største fiskebåter og flere 
andre bedrifter har base. Ikke minst et not-
bøteri med snart 20 millioner kroner i årlige 
driftsinntekter.
- Vi må vel si at de ansatte har vært tålmo-
dige. Garderober og spiserom – det har vært 
trangt og dårlig lenger, vedgår daglig leder 
Roy Grønås i Meløy Notbøteri AS.
- Og vi må rett og slett ha mer plass for å gi 

og nok service til de aller største kundene 
våre. Samtidig rigger vi oss for mer vekst, og 
skal ta en litt større markedsandel i nord, enn 
vi har i dag.

Større båter, større nøter
Det er blant sommerens desiderte glad-
nyheter i Meløy-regionen: utbygging ved 
Sørheimbrygga! For Meløy Notbøteri gjøres 
det investeringer på utstyrssiden for om lag 
5 millioner kroner, mens utleier Sørheim-
brygga legger om lag 23 millioner på bordet 
i utbygging og forbedring – hovedsakelig 
tilrettelegging for sin største leietaker.
- Da vi bygde her i 2003, var en opprinnelig 
fiskenot på 120-30 kubikkmeter, og det var 
greit med de 24 bingene våre, hver på 150 
kubikk. Men, i dag er de største nøtene 230-
40 kubikk, og lageret vårt på 5.000 kubikk er 
stort sett fullt til enhver tid, forklarer Roy.
Nå skal lagerkapasiteten dobles, som er 
viktig nok. Ikke mindre viktig er endringene 
innomhus. Bygget fra 1960-tallet rives, nem-
lig, for å sette opp noe som er i bedre stand, 
også brannteknisk. Og, bygget forlenges 7-8 
meter mot kaikanten, der hovedkaia også 
skal gjøres 15 meter bredere. Finneid Sveis er 
viktig entreprenør, men lokale Halsa Bygg og 
Bravida er også med.

Trangt og tungvint
- Så mens vi i bare dag bare har to bøteba-
ner som delvis er for korte og lave, får vi nå 
3 som fungerer veldig bra. I dag har vi det 
egentlig trangt og tungvint hele tiden, mens 
vi etter utbyggingen kan være enda mer 
fleksible og ha enda bedre utstyr for å raskt 
håndtere nøtene til de aller største båtene, 
spesielt hasteoppdrag, forklarer Roy forbe-
dringene.
De store er veldig viktig å beholde, selv om 
‘grunnfjellet’ i kundemassen er mer ordinære 
kystfiskebåter. Så, i tillegg til bedre forhold 
for ansatte kan altså selskapet ta et viktig 
skritt for å trygge seg i markedet.
- Ja, vi har blitt gradvis større de siste årene, 
men utbyggingen gjør at vi tenker fortsatt 
vekst. Målet er å øke fra 9 til 12-13 ansatte 
de neste årene, og at driftsinntektene øker 
med 6-7 millioner, til ca. 25.

Rekrutteringshjelp
Nye nøter, lagring av nøter og vedlikehold av 
lagrede nøter – dette er typiske oppdrag for 
staben og bedriften. Og ikke minst haste-
oppdrag, der båter kommer på kort varsel 
og trenger hjelp, og der det mer dreier seg 
om å få reparasjonen gjort raskt, enn hva det 
koster. Geografisk ligger Meløy Notbøteri 
gunstig passert, spesielt når det er sildefiske i 
nord. Konsernet Egersund, Group med over 
3 milliarder i årsomsetning, ser potensiale for 
vekst.
- Utbyggingen og bedre arbeidsforhold vil 
heller ikke være en ulempe for rekrutteringen 
som vi trenger framover, mener Roy.
- En notbøter trenger lang opplæring, og 
da leter vi primært etter lokale folk som 
vil bli hos oss over tid. Vi har hatt tidligere 
hatt utfordringer med å finne denne typen 
arbeidskraft.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Da vi bygde her i2003,
var en opprinnelig 
fiskenot på 120-30 
ubikkmeter. I dag er de 
største nøtene 230-40 kubikk.

ROY GRØNÅS

Etablert i 2001 på Sørheimbrygga, som ligger på Æsøya på Halsa. Lagrer, vedlikeholder og nød-reparerer fiskenøter, 
snurrevad og trål for kystfiskeflåten og den store ringnot-flåten, og bygger nye nøter. Eies 66 prosent av Egersund 
Group Fiskeri AS, og 34 prosent av Sørheim Holding AS - som igjen eies av Egil Sørheim og hans søsken Audun og 
Hege. Meløy Notbøteri hadde driftsinntekter på 18,8 millioner kroner i 2019, har 9 heltidsansatte og daglig leder er  
Roy Grønås.

Meløy Notbøteri AS
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Terje Halsan AS ble etablert av Terje Halsan i 1947, da 
Norsk Hydro begynte byggingen av gjødselfabrikk i Glom-
fjord. Det nye entreprenørfirmaet trimmet i Hydro-lagrene, 
brøytet og gjorde grunnarbeider, og under byggingen av 
Fykantunnelen på 1960-tallet sysselsatte Halsan nær 30 
personer i knusing, sprenging og frakting av masse. I dag 
ledes den tradisjonsrike familiebedriften av Terjes sønn 
Kristen, og staben på 17 personer disponerer en stor og 
moderne maskinpark. De største oppdragene utføres for 
Yara og andre produksjonsbedrifter, men firmaet leverer 
også tjenester til private i Meløy. I 2009 ble Terje Halsan 
AS tildelt Meløy kommunes næringspris.

Grunnarbeid

Brøyting 

Transport og kranbil-
oppdrag

Grus/pukk/singel/jord

Boligrigg for utleie

Containerutleie/avfalls-
håndtering

Grunnarbeid
Rivningsarbeider
Vei, vann og avløp
Slamsuging/spyling

Flytting av utstyr
Kranoppdrag
Levering av masser
Boring og sprenging

WWW.BOKSTAVFABRIKKEN.NO

post@halsan-as.no

Våre dyktige og meget erfarne sjåfører 
utfører alt du trenger av transport, løft, 

avfallshåndtering og grunnarbeid!
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Bildet
De har en viktigere jobb enn mange kanskje tenker over i det daglige. Energimontørene fra Meløy Energi er kritisk 
viktige for uavbrutt forsyning av samfunnets mest kritisk viktige infrastruktur. Strømforsyning. Til private hjem, til skoler, 
sykehjem og ikke minst produksjonsbedrifter. Her går høyspentledningene på kryss og tvers på Halsa i Meløy, og både 
masteklatrerne og bakkemannskapene må holde tunga rett i munnen. Bla om, les mer!

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: prikkenoverien 

32 33



- Fôrfabrikken til Cargill ligger på enden av 
denne høyspentlinja, og de kan ikke bare 
stoppe produksjonen når det passer oss, for 
dét blir dyrt! smiler prosjektleder Jan Tore 
Svendsgård hos Meløy Energi AS.
- Derfor ble denne jobben samordnet med 
dem i god tid, slik at de kunne legge inn en 
del egne vedlikeholdsjobber samtidig.

Må-jobb ved fabrikken
Ny Næring er altså på Forøya, i dette tilfel-
let industri-øya, ved Halsa. For rett ved 
laksefôr-fabrikken var det at Jan Tore & Co. 
nylig gjorde en viktig og relativt omfattende 
jobb i høyden, altså i om lag 15 meter høye 
høyspentmaster.
- Ett punkt måtte byttes - stolpe og alt som 
hørte med. I tillegg skulle vi bytte traversene 
(tverrbjelkene som høyspentlinjene er festet 
vannrett til, red. anm.) på tre høyspentpunk-

Vi planlegger og forbereder slike 
jobber enda mer i detalj enn tid-
ligere, nettopp for å vise hensyn 

JAN TORE SVENDSGÅRD

Lang planlegging av stor jobb 
med kort tidsvindu. Luftens 
helter fra Meløy Energi har 
sikret ……

Hjemme igjen: prosjektleder Jan Tore Svendsgård fortsetter Meløy Energi-karrieren som ble innledet i 1987.

Fagarbeider Vidar Hansen med tirfor-talja som sikrer trekkraft på inntil 1,7 tonn. Men aldri feil med litt 
godt humør.

Kraftig jobb, erfarne karer: energimontørene Leif Ole Torrissen (t.v.) og Ronny Eliassen.

Kraftig jobb upstairs: energimontørene Kai Ove Holm (nederst) og Daniel T. Andersen.

ter. Og endemasta ved Cargill – der måtte 
vi flytte linja litt opp i stolpen på grunn av 
råte, og erstatte topphetta som var blåst bort, 
forklarer el-ingeniøren fra Ørnes.
Jan Tore er siden 20. april ‘hjemme igjen’ hos 
Meløy Energi, etter noen år i ledelsen hos 
anleggsentreprenør Reipå Knuseri. Todager-
sjobben på Halsa ble dermed den første han 
prosjektledet.

Kampen mot nedetid
- Siden jeg begynte i bedriften i 1987, er 
nedetid i strømnettet bare blitt verre og verre 
for et lokalsamfunn, og derfor mindre og 
mindre ønskelig. Dette krever av oss at vi tar 
mer og mer hensyn, og dét klarer vi når vi 
ikke tar ut alle punktene på én gang – bare de 
som er aller dårligst, forklarer han.
Denne gangen, som var en onsdag og en 
torsdag i slutten av mai, valgte virksomhetene 
ved Sørheimbrygga å forskyve arbeidsdagene 
til ettermiddag og kveld for å unngå de 6 
timene med strømstans hver dag. Mens Ami-
nor i Æsvika, der har ledelsen sørget for eget 
aggregat, slik at flekksteinbiten uansett ikke 
har noen fare.
- Av og til MÅ vi kutte strømmen for å 

utbedre, men i dag planlegger og forbereder 
vi slike jobber enda mer i detalj enn tidligere, 
nettopp for å vise hensyn, sier Jan Tore.

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: prikkenoverien

De hadde et tidsvindu på to hektiske dager, Meløy-energi-montørene. Jobben ble gjort.
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- Meningsfullt arbeid og en god tone blant dem jeg jobber med, fastslår Arve som grunnen til at han står i arbeid, 10-år etter 10-år etter 10-år etter…Her sammen med kollegene Bjørn Abel (t.v.) og Magnus Selstad.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Nei, jeg har ikke blitt her bare for å slå 
rekorden! gliser Arve Brun (67).
Ja, for nå ble han forsidegutt, Arve Brun. 
Med god grunn, mener redaksjonen som 
liker å løfte fram stolte arbeidsfolk. For sjekk 
datoen: 29. juni 1970. Ja, mandag i denne 
uka var det 50 strake år siden Arve William 
Brun fikk stemplet sitt aller første adgangs-
kort, i daværende Glomfjord Salpeterfabriker. 
Nå troner han helt på topp på en nokså 
eksklusiv liste, altså lengste tjenestetid i 
Glomfjord Industripark. Med fratrekk for 
militærtjeneste og ett års skolegang, har Arve 
fått godkjent 48 blanke års ansiennitet, og 
setter rekord. 
- Selvsagt litt artig å være den som har jobbet 
her aller lengst, men det er gleden med å 
gå på jobb som gjør at jeg har blitt her, sier 
hovedpersonen selv.

At det er meningsfullt
Rekorden har stått siden 2003. Den gangen 
produserte undertegnede internavisen for 
Hydro i Glomfjord, og hadde gleden av 
å møte 3 superveteraner som den gangen 
utgjorde ‘pallen’. Svend A. Olsen hadde 46 
år og 5 måneders tjenestetid, Kjell Mevik én 
måned mer og Ole Gjelseth på topp hadde 
46 år og 8 måneder. Karrierelengder som kan 
ta pusten av de fleste i dag, men Arve Brun 
slår dem altså med klar margin.
- Jeg skulle gå av da jeg fylte 62 år, men plut-
selig var jeg der, og skjønte ingenting. Deret-
ter var pensjonsavgang et tema da jeg fylte 
67, men så var det fortsatt behov for mine 
tjenester, forteller den nye rekordholderen.
- Det er jo det at arbeidet er veldig menings-
fullt. At det du gjør i det daglige faktisk bety 
noe for bedriften. Og en veldig god tone 
blant oss som er her, vi er som en familie som 
trives godt i lag. Og jeg har hatt flotte sjefer – 
Leif Kristiansen nå, og Alf Kåring før ham.

Merkelig-fantastisk
Det første avgangskortet hans ser du i denne 
artikkelen. Han var ikke fylt 18 år den gan-
gen, Arve Brun fra Reipå – han som faktisk 
har interessert seg for elektrisitet i hele sitt 
snart 68-årige liv. Aller først fikk han tjeneste 
i Hydros egen maleravdeling, under ledelse 
av Johan Marvold. Så i pakkeri, kai og lager, 
før elektrisk verksted og altså el-kraft-avde-
lingen og kontrollrommet fra 1974, der han 
så jobbet skift i 25 år. Underveis montørserti-
fikat og kraftstasjonsskole – eller fagskole – i 
el-kraft.
- Selvfølgelig kjennes det litt merkelig å ha 
vært her i 50 år til sammen. Men det har vært 
en fantastisk arbeidsplass! Og vi har tjent 
rimelig greit, vi som er her, og dét er jo også 
viktig – tjene såpass med penger at man også 
kan gjøre annet i livet enn bare å jobbe!

Jobben med gjengen
- Hva har vært ditt viktigste bidrag?
- Det er at jeg står på, sammen med gjengen. 
Når det er utfall i strømforsyningen, så job-
ber vi for hverandre – ingen trenger å rope et-
ter hverandre, ingen sluntrer unna – ting blir 
bare ordnet. Det er fint å være med på.
- Ansvarsfull jobb?
- Tja, det er jo slik at hvis vi gjør en feil, 
så kan hele produksjonen gå ned, og da 
triller millionene fort. Eller hvis vi ikke får 
strømforsingen fort nok opp igjen. Fra kon-
trollrommet vårt styrte vi i gamle dager 21 
likerettere for strøm, og dessuten Sundsfjord 
kraftstasjon og bryterne til Gildeskål kom-
mune. Så, det er sånn at du tenker deg om 
før du klikker over en bryter, humrer han.
- Og det er en jobb med mye nytt hele tiden 
– ingen dager er like. Når du ser at det virker, 
det du har montert sammen – dette har 
interessert meg hele livet. Og så er det mye 
grubling – jeg har flere ganger berget meg på 
at jeg klarer å ta 2 minutter for å tenke. Det 
er når du blir stresset at feilene oppstår!

Friskere av jobb
- Hvordan vil arbeidskollegene dine beskrive 
deg?
- Som en apekatt – jeg har alltid elsket å hol-
de litt leven med folk! Jeg husker Alf Kåring 
kom inn en morra for mange år siden, og jeg 
sa at vi også burde hatt et sånt tekjøkken, slik 
som de hadde i syrefabrikken. Han bestilte 
sporenstreks snekker, og tekjøkken fikk vi. Så 
kom han inn noen uker senere – han hadde 
vært borte i syrefabrikken, og der hadde de jo 
ikke noe tekjøkken! ‘Forbanna bløffmaker!’ 
lo han. Men, etter dette fikk alle avsnittene 
tekjøkken, så det bar noe godt med seg!
- Blir du å savne jobben, den dagen du går 
av? 
- Jeg har 3 hus og 3 biler og motorsykkel - 
rikelig å styre med! Så å bli pensjonist skal 
nok gå bra. Men du ser selv når du kommer 
inn her – dette er et miljø man har lyst til å 
være en del av!
- Og jeg blir her så lenge jeg kan. Jeg har 
noen helseproblemer, men fordelen med å 
gå på jobb er jo at du ikke tenker på at du 
er syk, men på å gjøre jobben. Og blir du 
sittende hjemme så kan du jo fort daue litt i 
hodet, også. Så jeg tror det er bra for helsa mi 
at jeg fortsetter så lenge jeg får lov!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg har plagdes mye med revmatiske lidelser og hjerteflimmer de siste årene. Men, selv om det ikke 
betyr noe økonomisk, for pensjonen min, tror jeg at helsa mi tjener på at jeg går på jobb så lenge jeg 
kan og får lov, sier Arve Brun. Denne uka er det 50 år siden han begynte sin yrkeskarriere i Glomfjord 
Industripark

Sjekk datoen på 
Arve Bruns første 

adgangskort!

Synes du at du har jobbet lenge  
på samme sted? Sjekk tjenestetiden
til denne karen. Arve er blitt kongen av 
tjenestetid –  i Glomfjord Industripark! 

Kongen av 
tjenestetid
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Sven Martin Rendal er tidligere 
prosessoperatør – nå er han dyktig 
plastsveiser hos Polarplast AS. 
Bedriften har hovedbase på Inndyr 
i Gildeskål og avdeling i Glomfjord 
i Meløy, og veksten i omsetning og 
stab har nærmest vært eventyrlig 
siden etableringen i 2013. 

- Jo, økningen vår er ikke så verst, så det er klart vi 
må være fornøyd! smiler Lasse Willumsen.
Han har hatt en hyggelig jobb med tall-oppsumme-
ringen, den daglige lederen, når han på forsommeren 
har møtt de to andre eierne til generalforsamling. 
Etter driftsinntekter på 413.000 kroner i etablerings-
året, har han nemlig ledet en eventyrlig 7-årsutvikling 
hos Gildeskål-bedriften. Den raskt-voksende staben 
har prestert stadig flere og hyggelige 0-er bak de 
viktigste tallene, og sammenhengende overskudd. 
Om lag 38 millioner kroner ble omsetningen i fjor, 
og driftsoverskuddet 1,2 millioner. Og fra 2 ansatte i 
begynnelsen – nå er de blitt 23! 
- Men for oss har det ikke føltes som rakettfart, heller 
som å bygge stein på stein. Vi skynder oss sakte, men 
står aldri i ro, forklarer Lasse.

Innertier i markedet
Dette er altså en spesielt sterk historie, om vekst. 
Den begynner i 2012 når Lasse Willumsen, med 
mastergrad på torsk og produksjonsleder-erfaring 
fra hardt-strevende Codfarmers, møter to andre 
akvakultur-personligheter til viktig kaffeprat: Tor-
Arne Gransjøen fra Meløy – mangeårig leder av sterk 
ekspansjon i Helgeland Smolt AS. Og Kjell ‘Gigante 
Havbruk’ Lorentsen, oppdrettspionéren fra Bolga 
i Meløy som er blant Nordlands mest profilerte og 
respekterte navn i havbruk. Tor-Arne (40 prosent), 
Kjell (40) og Lasse (20) etablerer Polarplast AS på lille 
Inndyr. Suksessen, derimot, er stor. 
- Vi har truffet et marked og levert kvalitet, fastslår 
daglig leder i dag, etter flere Gaselle-nominasjoner 
på få år - selve æresbevisningen for rask vekst og god 
drift.
- Og det har vært lurt av oss å ikke skulle gjøre alt 
alene. Underveis har vi knyttet til oss gode samarbeids-
partnere, og har kunnet utnytte det de er gode på.

Fagfolk med tillegg
Polarplast AS prosjekterer, tegner og sveiser i plast, 
men nå også metall. Typisk: plastinstallasjoner for 
spesielt havbruksnæringa, men etter hvert også gang-
bruer, gelendere og rekkverk. Sterk vekst på havbruk-
Helgeland er utnyttet forbilledlig.
- Lokaliseringen vår i Gildeskål og Meløy har hjulpet 
oss, helt klart. Mowi, Cermaq, Helgeland Smolt, 
Nova Sea – de er her, alle sammen, og det kjennes litt 
som å være midt i smørøyet, mener han.
- I de virkelig store prosjektene og anbudene – da 
blir vi litt til etters. Men, vi har fått vokse med de 
store, og har knyttet til oss gode folk, én for én. En 
mekaniker, en blikkenslager, en prosessoperatør, en 

Blink-treff med plast
‘Eventyrlig vekst’ er store ord. Men 
vanskelig å ikke bruke, når bedrif-
ten presterer å 10-doble driftsinn-
tektene og 11-doble staben, bare 
på en håndfull år! Og det stopper 
ikke her, for Polarplast AS.

- For oss har det ikke føltes som rakettfart – vi skynder oss sakte. Men ja, vi har helt klart 
truffet et marked, og klart å levere kvalitet, fastslår Lasse Willumsen i Gaselle-bedriften 
Polarplast AS.

Vi har alltid ønsket å selge egne produkter, ikke ‘bare’ tjenester. Så, nå gjør 
vi en satsing for å ta steget inn i kar-markedet.

LASSE WILLUMSEN

industrimekaniker – vi har funnet flinke fagfolk 
på ulike områder og gjort dem til flinke plast-
sveisere. Sånn har vi fått inn masse tilleggskom-
petanse som har vist seg viktig når vi skal utføre 
oppdragene, forklarer Lasse.

Satser helt nytt
- Og nå…skal det bare fortsette? spør Ny 
Næring.
Plastsuksess-sjefen har nemlig fortalt oss om et 
JA fra Innovasjon Norge til et nytt utviklings-
prosjekt, og at flere kan komme.
- Det har aldri vært et mål i seg selv med så sterk 

vekst, men ja, nå har vi mer på gang. Vi har alltid 
ønsket å selge egne produkter, altså ikke ‘bare’ selge 
tjenester og lage komponenter. Så, gjennom datter-
selskapet vårt, Polar Akva AS, gjør vi nå en satsing for 
å ta steget inn i kar-markedet. Altså å lage og levere 
tanker og rør. En slik produksjon skal gjøres i lokalene 
til Polarplast i Glomfjord.
- Det er neppe overraskende hvis dere lykkes, så hva da?
- Hvis vi lykkes med denne satsingen, vil jeg tro vi 
kan skape noe sånt som 10 arbeidsplasser til, bekrefter 
Lasse Willumsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

fjellveien som bilvei til fjells og for eksempel 
parkeringsplassen på Namnlaus på noe sånt 
som 600 meters høyde. Så litt snacks til de 
av våre lesere som er opptatt av snømengder 
– altså de fleste: våren 2020 kan nok sikkert 
ha vært snørik, men sjekk ut det eldste bildet 
i denne artikkelen! Det viser Terje Halsan AS 
sin pickup under åpning av fjellveien i 2005. 
Bildet er tatt 17. april, og gjett hvor høye 
brøytekantene var!? 8 meter og 25 centi-
meter… Dette bildet stod på trykk i en av 
Bodø-avisene det året. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Nei, for det ble ikke slik i år at den hygge-
lige påsketradisjonen kunne opprettholdes. 
I annerledes-året 2020 ble ikke fjellveien til 
Namnlaushøgda og Storglomvassdammen 
åpnet i april, slik Terje Halsan AS alltid 
gjør. Men nå er alt vel.
- Vi har konferert litt, vi som husker litt for 
dårlig, smiler daglig leder Kristen Halsan.
- Og vi mener at dette er omtrent det 15. 
året på rad at denne jobben gjøres.
Nemlig. Og i år altså ikke til påskeferien, 
men midt i juni. Slik at, i det minst, når 
sommerferien skal tas i bruk, da kan 
glomfjordinger og alle som vil, bruke 

Vakre vårbilder
Påsken avlyst, sommer i rute.
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Grattis!

Casper Vesterås

Alder: 18
Bosted: Barvik, Ørnes 
Yrke: Lærling som energi-
montør ved Meløy Energi

- Grattis med læreplass hos Meløy Energi, 
Casper!
- Takk! Jeg er kjempeglad for det! Spesielt 
også nå når det har vært knapt om lære-
plasser siste tid. Jeg fikk jeg stor interesse 
for jobben under utplassering ved Meløy 
Energi. Man får være mye ute i frisk luft, og 
jeg trives veldig godt. 

- Når fattet du interesse for faget? 
- Jeg merket allerede fra 6. klasse at jeg 
hadde en interesse og forståelse for strøm 
og elektrisitet - som hvordan komponenter 
korresponderte med elektrisitet. Jeg fikk 
det klart for meg på ungdomsskolen at jeg 
ville bli elektroingeniør på grunn av min 
store interesse for teknologi. Jeg syntes det 
var artig å drive med småkretser, og jeg ble 
etter hvert veldig interessert i utviklingen av 
moderne teknologi, som å bygge infrastruk-
tur og å få være en del av det.

- Hva er fremtidsplanene dine?
- Jeg ønsker å fortsette å jobbe ved Meløy 
Energi og har også et hovedmål om å ta 
utdanning til å bli elektroingeniør. Jeg har 
også lenge følt en stor trang til å reise til 
Øst- Asia. Jeg har aner derfra, og ønsker å 
lære mer om blant annet Japan og Sør-
Korea.

Casper er oppvokst i Barvik. Hans foreldre 
er Ole Morten Vesterås og Lill-Tone Gryt-
vik. Casper har en lillesøster, Lotta Siren 
Vesterås. 

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat
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- En ‘artig’ historie, begynner maskinfører 
Jonas Skaret.
- To uker siden: hjulgraveren jeg jobber i får 
en slitasjefeil, og vi ser at en reparasjon vil bli 
kostbar. Så, da ringer ikke daglig leder Frank 
til servicemannen, men til selgeren! Og vipps 
– der står det ny maskin på tunet, 10 timer 
senere – ikke verst!
Jonas er viktig mann for Knuseriet. Har bak-

Maskinfører-lekkertMaskinfører-lekkert

Viktige oppdrag er  
kapret. Dét betyr 
behov for å fornye 
og forbedre maskin-
parken. Velkommen 
til Maskinførernytt, 
fra Reipå Knuseri

grunn fra Forsvaret, og dét synes på systema-
tikken og kvaliteten i maskinarbeidet (sjefen 
hans sladre-skryter).
- Her er jo en del gode forbedringer på tek-
nologien, sammenliknet med den forrige. For 
eksempel kan jeg nå styre maskinen med en 
joystick, og slipper all rattingen – dét er god 
ergonomi, sier 33-åringen fornøyd.

Landet viktige oppdrag
Maskinførernytt, altså. For hele 3 nye mas-
kiner – verdier for 6,6 millioner kroner pluss 
moms. Ja, dette ble Ny Næring-avbildet i 

helgesvingen.  Men alt har jo en bakgrunn, 
la oss ta den først. Nemlig nye og viktige 
oppdrag.
- Ja, hjulgraveren henter vi inn fordi vi nå 
er inne i en 5-årig maskinavtale med Meløy 
kommune, der de leier oss inn til smått og 
stort som oppstår – det kan være vannlek-
kasjer eller en tett septiktank, forklarer daglig 
leder og eier Frank Robert Svendsgård.
Eller grøfter som skal renskes. Nært vei, siden 
hjulgraveren - selvhjulpen med egen henger - 
går på hjul.
- I vår har vi også signert en 5-årskontrakt 
med Veidekke, på brøyting fra Grimstad i 
Gildeskål til Fykan i Meløy, fortsetter Frank

Brøyting på nytt
Veidekke har helårsvedlikeholdet for veiene 
til Nordland Fylkeskommune, og leier inn 
lokale entreprenører på enkeltstrekninger. 
Reipå Knuseri hadde tilsvarende oppdrag for 
om lag 5 år siden, men har etter dette hatt 
noen travle vintere med andre oppdrag.
- Men jeg ser at det er en fordel å få dette 
tilbake - faste oppdrag over en lengre periode. 
Avtalen med Veidekke er viktig for å holde 
folkene våre i arbeid året rundt – 4-5 av de 

ansatte skal være med i brøyteturnusen.
Og Maskinførernytt: han presenterer inves-
tering nummer 2, hjullasteren som lærling 
Rune Heitmann (19) får hovedansvar for. 
Men i tillegg nummer 3 - ny lastebil, en 
krokløftebil som skal ha plog foran og skjær 
under. Men som også skifter kjapt mellom 
container, standard kasse eller ikke minst: 
saltlake-tank til strøing av vinterveier.

Første jobben
- Artig å kjøre helt ny hjullaster, så klart! Sånt 
er ikke noe problem å få til i denne bedriften! 
smiler Rune.
- Nå skal dere ut på de første oppdragene 
med splitter nye maskiner – hvor drar dere, 
karer?
- Jeg skal ned i Parkveien på Reipå, og legge 
ut masse – det er kommunen som får rustet 
opp den kommunale veien, opplyser Rune.
- Og jeg kjører til Mevika. Der bygges det 
nytt vannverk, og et nytt hus skal hektes på, 
smiler Jonas.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Frank Robert Svendsgård

Jobben skal gjøres like godt, 
uansett, men: LITT ekstra stas 
nå sjefen har skaffet splitter nye 
maskiner å gjøre jobben med, mener 
maskinførerne Jonas Skaret (t.v.) og 
Rune Heitmann hos Reipå Knuseri. 
Det er viktige kontrakter med Meløy 
kommune og Veidekke som gjør det 
viktig å forbedre maskinparken. Det 
lille detaljbildet viser joysticken som 
gjør masse ratting i hjulgraveren 
unødvendig….og altså forbedret 
ergonomi for sjåføren.
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HALSA BYGG AS
Dalheimveien 2

8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

ØRNES BLIKK AS
Kystveien 106

8150 Ørnes
Telefon: 75 75 41 40

/950 47 129
post@ornes-blikk.no

INDUSTRIVISUALISERING AS
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord 

Telefon: 75 75 70 00
www.invis.no
post@invis.no

MELØY BEDRIFTSSERVICE AS
Postboks 17, 8161 Glomfjord

Telefon: 75 71 99 00
www.mbs-as.no 
post@mbs-as.no 

BILFINGER
Ørnesveien 3

8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 

www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

TERJE HALSAN AS
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord

Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

EWOS
8178 Halsa

Telefon: 55 69 70 00
 

SELSTADVINDUET AS
Selstadveien 65
8149 Neverdal 
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www.selstadvinduet.no
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SIMONSSON & WIDERBERG
Lean Consulting AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74

www.swlean.com
info@swlean.com

ARNØYBYGG AS
Dronningensgate 32, 

8006 Bodø
Arnøy Gård, 

8136 Nordarnøy 
Tlf. 92674000

www.boligpartner.no
salten@boligpartner.no

GLOMFJORD INDUSTRIPARK
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord

Tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

Kontaktperson: 
Leif Kristiansen, avdelingsleder

Tlf. 41458827
Epost: leif.kristiansen@yara.com

MOWI NORWAY AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440

 www.mowi.com

Våre gode 
partnere
Innholdet i dette 
bladet er laget på 
oppdrag for våre over 
20 faste samarbeids-
partnere i Meløy, 
Rødøy, Gildeskål og 
Bodø. Ny Næring 
AS profilerer disse 
virksomhetene ved å 
møte stolte arbeids-
folk og fortelle om 
deres satsinger og 
suksesshistorier.

På disse sidene og 
på et annet sted 
i bladet finner du 
oversikt over alle 
partnerne, og infor-
masjonen du trenger 
for å kontakte dem 
direkte. 

Grattis!

- Grattis med fast jobb, Jørgen! 
- Takk skal du ha! Jeg trives veldig godt i 
hjemkommunen min og i jobben jeg gjør. 
Jeg har hatt i ‘kortene mine’ at det er i Mel-
øy jeg ønsker å være. Og hadde ønske om å 
jobbe hos Bilfinger siden jeg var lærling der. 
Jeg trivdes veldig godt på grunn av de trive-
lige folkene, jobben og fine arbeidstider. Nå 
har ‘kabalen’ min gått opp. 

- 21 år og snart to fagbrev?!
- Ja, likeså greit å bli ferdig når man først er i 
gang! (Driftige Jørgen jobber både som rør-
legger og industrimekaniker og er i ferd med 
å ta sitt andre fagbrev som rørlegger) Jeg har 
hatt lyst til å ha flere ben å stå på. Har også 
alltid visst at jeg ville jobbe med hendene, 
og jeg har vært glad i å skru på ting. Etter 
tiende ble det derfor et naturlig valg å bli 
mekaniker og jeg begynte ved TIP (teknikk 
og industriell produksjon, red.anm.). ved 
Meløy videregående skole i Glomfjord. 
Industrimekaniker falt mest i smak for 
min del. Det gir en mer allsidig og variert 
arbeidshverdag, og så er det veldig skøy.

Jørgen er født i Narvik og oppvokst i Reipå 
der han nå bor sammen med sin samboer, 
Kamilla Hagevik Brattøy. Han har en bror, 
Lasse Rafaelsen, og er sønn av Judy og Leon 
Rafaelsen. 

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

Alder: 21
Bosted: Reipå 
Yrke: Fagoperatør ved Bilfin-
ger, Glomfjord

Jørgen Rafaelsen
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I INVIS VISER VI KUNDENE VÅRE HVORDAN FRAMTIDEN KAN SE 
UT. MED VÅR STERKE KOMPETANSE I BRUK AV 3D-VERKTØYER, 
KAN VI GJØRE EN VIRTUELL BEFARING FØR BYGGING OG LØSE 
PROBLEMER FØR DE OPPSTÅR. SLIK SPARER VI KUNDENE FOR 
BÅDE RISIKO, TID OG PENGER. 

Industrivisualisering AS (INVIS) ble etablert av Bjørn-Wiggo Eriksen i 2006, og har sin hovedbase i Glomfjord Industripark, og distrikts-
kontor i Mo Industripark. Bedriften er ledende innen bruk av VR-teknologi, og de 11 ansatte har spesialisert seg på avansert skanning, 

3D-modellering og prosjektering, ikke minst for store industri- og produksjons¬bedrifter. I 2008 mottok INVIS NHO Nordlands 
Nyskapingspris, og året etter Sparebank1 Nord-Norges Næringspris. ISO-sertifisert i 2013, og daglig leder er Pål Einar Olsen.

Industrivisualisering AS, Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon +47 75 75 70 00 | E-post: post@invis.no | www.invis.no
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Bosatt i Glomfjord. Han har familie 
både i Ørnes og på Meløya der han 
vokste opp og gikk skole. Er sønn av 
Roar og Brynhild Sørgård og har tre 
søsken Bente (40), Geir (38 ) og Bjørn 
(35). Tok TIP ved Meløy videregående 
skole før studier ved Universitetet i 
Tromsø Norges arktiske universitet, 
Narvik.

Etablert 1995 for å forvalte eiendomsmassen 
til Halsa Bygg AS, og eies i likhet med dette 
selskapet 50/50 av brødrene Bjørn (f. 1981) 
og Kåre Kildal (daglig leder og styreleder, f. 
-62). Halsa Boligbygg AS eier og forvalter i 
dag om lag 35 utleieenheter i Meløy – både 
til bolig- og næringsformål. I sommer  
kommer 13 nye inn i porteføljen, når 
Halsa Bygg AS på oppdrag ferdigstiller 
Ørneshaugen Panorama.

Det tidligere aldershjemmet på Ørnes ble 
stengt i 2016, og året etter utlyste Meløy 
kommune en idékonkurranse for utvikling 
av det om lag 50 meter lange bygget på 
Ørneshaugen. Etter å ha vunnet konkurran-
sen, kjøpte Halsa Boligbygg eiendommen for 
3,75 millioner, og begynte totalrenoveringen. 
Om lag 1 ½ år senere, og over 30 millioner 
kroner investert, er aldershjemmet blitt 15 
moderne leiligheter, der 13 er til utleie og 2 
til salgs. 

Lars Erik
Sørgård (27) 

Halsa 
Boligbygg AS

Ørneshaugen
Bofellesskap

Når Ny Næring snakker med Lars Erik har 
han nettopp gjort ferdig mastergrad og i 
nesten samme åndedrag ankommet Glom-
fjord med flyttelasset, etter flere år i Narvik. 
Nå venter fast jobb som prosessingeniør for 
den driftige mannen. I fullgjødselfabrikken 
til Yara.
- Det å få jobbe på Yara og hjemplassen, 
hvor jeg har familie, trives godt og har alle 
muligheter med naturen, for meg som er glad 
i å stå på ski – det bare føltes rett, forteller 
ingeniøren. 
- Og så er det utrolig deilig å få fast jobb! 
legger han til. 

Noe manglet
Det er hans første heltidsjobb. Han var 
innom skiftjobbing etter å ha tatt fagbrev, og 
der gjorde Lars Erik seg opp noen tanker om 
hva han ville gjøre fremover. 
- Jeg har alltid vært interessert i teknologi, 
derfor valgte jeg å ta fagbrevet. Da jeg begyn-
te å jobbe, var det likevel noe som ‘manglet’, 
og å jobbe skift med det å gå nattevakter, var 
ikke helt for meg. Da føltes det naturlig å gå 
videre til å bli ingeniør, så jeg tok bachelor og 
master.
Lars Erik ser frem til å begynne hos Yara. 
- Det blir spennende, og det kommer til å bli 
en veldig bra arbeidsplass for meg. Jeg kom-
mer nok til å trives!

Tenk maraton
Det var likevel ikke en selvfølge at Lars Erik 
skulle komme så snart tilbake etter utdan-

Fast jobb og 
mastergrad

Sjefen ved
Panorama-slutt

- Tanken var hele tiden å 
komme tilbake, jeg visste bare 
ikke når, forteller den nyut-
dannede prosessingeniøren. 

Han kjenner fortsatt
på litt sug i magen
for det ruvende  
35-millionerprosjektet 
på Ørneshaugen i 
Meløy. Men, i denne 
artikkelen gir bygg-
sjefen ros til en part 
som sjelden får det…

Overskridelsen

Leiemarkedet

Kommunal rolle

Naboskryt

Skryt til kommunen

Kommende prosjekter

Flere kommunale
objekter?

Lars Erik Sørgård

nelsen. Planen var å reise litt i Norge 
først.
- Jeg så for meg noen år andre steder 
i Norge før jeg kom nordover. Jeg var 
åpen for muligheter, med fokus på 
om stillingen var interessant eller ikke.  
Men da jeg så jobb-annonsen, tenkte 
jeg ‘det blir kanskje allerede nå?’.
Om han har noen råd å gi til andre 
som vurderer ingeniørfaget, kommer 
han med dette stalltipset;
- Bruk tida effektivt, jobb konsekvent 
– det er et maraton. Det er tungt, men 
absolutt mulig å komme seg igjennom. 
Og det er verdt det! avslutter den hyg-
gelige prosessingeniøren.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

- Nå når slutt-finishen gjøres, med balkonger 
og rekkverker og det hele, tror jeg de fleste vil 
bli imponert over det vi har gjort med byg-
get! smiler en svært fornøyd Bjørn Kildal.
Han er daglig leder og eier av Halsa Bygg AS, 
som har gjort jobben. Og, han er styremed-
lem og eier i Halsa Boligbygg AS, som har 
gjort investeringen. Den som skulle ende på 
rundt 30 millioner kroner, men som endte 
på nær 35. Og så er det akkurat i dag, 1. juli, 
som har vært oppgitt som overtakelsesdato, 
altså innflytting i de splitter nye og moderne 
leilighetene. Vær så god, her forteller Bjørn 
om:

- Meløy kommune får pepper for mye, blant 
annet vedlikeholdet av egen boligmasse. Her 
mener kommunen fortjener skryt: en kon-
kurranse på falleferdig boligmasse - utbyggin-
gen settes bort til private, men samtidig sikrer 
kommunen seg at det kommer nye utleiebo-
liger i Ørnes-markedet. Bra!

- Regnestykket sprakk med rundt 3 millioner 
kroner. Vi måtte rive og legge nytt, isolert 
kjellergulv -dette ble en stor og uforutsett 
kostnad. Og vi så ikke for oss hvor mye som 
måtte sprenges, og så kjøres inn av masse, for 
å få god parkering og adkomst rundt bygget. 

- Vi har fortsatt litt sug i magen med tanke 
på utleiemulighetene, for det er etter hvert 
mange leiligheter i markedet på Ørnes. Men, 
vi er trygge på at vi har gjennomført et pro-
sjekt med høy standard og som dessuten har 
en helt sinnssyk beliggenhet!

- 4 av leilighetene langtidsleies for ansatte i 
Meløy kommune. Kommunen har dessuten 
tilvisningsrett gjennom sitt eget tildelings-
kontoret – men ikke en plikt. Så, når to av 
leilighetene går til salg, er det i alt 7 leilighe-
ter som nå skal markedsføres. 3-4 av disse er 
leid ut allerede.

- Naboene her er veldig positiv til at bygget 
tas vare på. Jeg har et inntrykk av at ‘alle’ har 
jobbet her, eller de hadde en mor ansatt her, 
eller en far som var pasient. Bygget har en 
positiv aura, og vi er stolt over å kunne bidra 
i dagens tidsånd – altså fornuftig gjenbruk av 
et nedslitt bygg.

- Vårt neste prosjekt er tomten vi har kjøpt 
i det kommunale byggefeltet i Grindåsen på 
Halsa. Her har vi fått finansieringen på plass 
for å bygge en firemannsbolig, og nå skal 
Meløy kommune sørge for skoging inn til 
tomta, slik at vi kan ha dette som et prosjekt 
for kommende vinter.

- Spennende å se hva som skjer med Spildra 
Barnehage, og det gamle sykehjemmet. I til-
legg har Meløy kommune nedslitte ‘lærer-
boliger’, både i Glomfjord, på Halsa og En-
gavågen. Jeg synes det er sunt at kommunen 
selger gammel boligmasse, og lar private gjør 
jobben i utleiemarkedet, sier Bjørn Kildal.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kan vi være enig om at dette er 
typisk god utsikt!? Bjørn Kildal i  
Halsa Boligbygg AS oppsummerer 
byggeprosjektet på Ørneshaugen,  
1 ½ år etter at det ble satt i gang. 
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Hvis reiselivet skal 
bidra til lønnsomme 
arbeidsplasser og lokal 
erdiskaping, så handler det 
om å ha rett kompetanse. 
Med kompetanse øker sjansen 
for å lykkes raskere.

ANN HEIDI HANSEN

Og når er det nok? Når blir den voldsomme økningen
i besøk noe negativt, noe vi ikke ønsker? Og hvilke
verktøy har vi egentlig for å styre dette?

Besøksforvaltning – å ta vare påBesøksforvaltning – å ta vare på

Fykantrappa i Meløy: et klassisk eksempel innen besøksforvaltning og målet om bærekraftig reiseliv. Foto: Kolberg Naturfoto Engenbreen i Meløy: et klassisk eksempel innen besøksforvaltning og målet om bærekraftig reiseliv. Foto: Anne Mette Meidelsen

Ann Heidi Hansen, prosjektleder Besøksforvaltning i Nordland Fylkeskommune.
Foto: Nordland Fylkeskommune

2020 ble til de grader 
annerledes-året for 
norsk reiseliv. Men 
mennesker vil reise 
og oppleve, og opp-
levelsesbasert reiseliv 
skal fortsatt være 
viktig for Nordland, 
og er tungt prioritert 
i Meløy.  
Spørsmål: hvordan tar 
vi egentlig best vare 
på attraksjonene våre? 

- I dag handler det om å hjelpe reiselivsbe-
driftene til å overleve. I morgen handler det 
om å bygge reiselivsnæringen på nytt. Hva 
kan vi ta med oss inn i framtiden? I en krise 
må vi være oppmerksom på farene, men også 
anerkjenne de mulighetene de gir, mener 
hun.
Før årets globale pandemi førte til full stopp 
i besøk utenfra og frykt for nærmest avlyst 
reiselivssesong, hadde enkelt-destinasjoner i 
Nordland opplevd besøksøkning på over 70 
prosent på få år. Hva framtiden nå bringer, 
og når, er det stor usikkerhet om. Med færre 
restriksjoner i mai og juni, er riktignok ikke 
utlendingene tilbake, men likevel optimisme, 
siden nordmenn flest ser ut til å tenke nor-
gesferie. Reiseliv skal fortsatt være en viktig 
næring for Nordland. Og i Meløy, der er 
reiseliv den ene av tre prioriterte næringer i 
det offentlige utviklingsarbeidet.

- Så: alle er enig om at turistbesøk er og skal 
være viktig. Men hvordan kan vi ta dette inn 
i samfunnsplanleggingen, slik at vi både tar 
godt vare på naturressursene og kulturressur-
sene, og skaper gode verdier lokalt og gode, 
unike opplevelser for de besøkende? spør Ann 
Heidi.

Kompetanse er avgjørende
Dette er altså innledningen. I en artikkel 
som ja, tar inn i seg at ingenting er som før. 
Men, som også løfter fram tankegods for det 
som skal være fortsettelsen. For reiseliv. Ja, 
korona-restriksjonene gjør alt usikkert og 
uavklart, men
- Kan vi bruke denne påtvungne ‘pustepau-
sen’ fra vanlig drift, til å spørre oss selv hvil-
ket byggverk vi ønsker å gjenreise når krisen 
er over? Hvordan vil vi at framtiden skal bli? 
Besøksforvaltning er mer relevant enn noen 

ANN HEIDI HANSEN

gang, når vi skal skape en bærekraftig næring!
Fra sitt kontor i Bodø leder Ann Heidi Han-
sen altså et helt spesielt prosjekt, i nasjonal 
sammenheng. Hvordan skal spektakulære 
attraksjoner utnyttes, men ivaretas?  For 
næringsliv, lokalbefolkning, besøkende – og 
bærekraftig for naturen selv? Hyper-aktuelt i 
Nordland, men også i et stort antall kom-
muner og fylker, landet over. I artikkelen tar 
vi også turen 12-15 mil sørover fra fylkes-
hovedstaden, til Meløy – en kommune som 
spesielt i perioden 2012-19 hadde sterk vekst 
i reiselivsnæringen og med gode eksempler 
på behov for besøksforvaltning. Ann Heidi 
selv er opprinnelig fra Meløy, og har mer enn 
25 års erfaring fra reiselivsnæringen. Hun 
er tidligere prosjektansvarlig for ARENA 
Innovative Opplevelser og merkevareansvar-
lig i Nord-Norsk Reiseliv. I september 2014 
disputerte hun sin doktorgrad i reiseliv, med 
hovedfokus på turistens opplevelse. I det tre-
årige besøksforvaltning-prosjektet jobber hun 
tett med kollega Hanne Lykkja på Leknes, 
som følger 6 Lofoten-kommuner tett. Hanne 
har ledet tilsvarende prosjekt i verdensarvom-
rådene i Nærøyfjorden og Geirangerfjorden.  
- Det vi snakker om er jo å bygge noe som er 
bærekraftig, som alle er tjent med, understre-
ker Ann Heidi.
- Da handler det på den ene siden rett og 
slett om kompetanse. Når vi skal skape 
minneverdige opplevelser, ja, ‘gåsehud’ hos 
dem som besøker oss, så dreier det seg om 
å fortelle historier, om dramaturgi og å lage 
opplevelser i verdensklasse. Og hvis reiselivet 

Spørsmålet er ikke konstruert av Ny Næring-
redaksjonen. Det er et stort og viktig spørs-
mål for hele reiseliv-Norge. For hva er det 
egentlig som tjener naturen, lokalbefolknin-
gen, det lokale næringslivet og de besøkende 
best?
- I Nordland og Meløy har vi attraksjoner i 
verdensklasse. Akkurat nå er det begrenset 
hvor folk kan reise, men restriksjonene vil bli 
færre, sier Ann Heidi Hansen. 
Hun leder Nordland Fylkeskommunes unike 
prosjekt Besøksforvaltning i Nordland, der 
Meløy deltar som den ene av 8 pilotkom-
muner.

skal bidra til lønnsomme arbeidsplasser og lo-
kal verdiskaping, så handler det om å ha rett 
kompetanse. Med kompetanse øker sjansen 
for å lykkes raskere, understreker hun.
- Og på den andre siden: bærekraft og be-
søksforvaltning er utfordrende. Den prisvin-
nende amerikanske journalisten og forfat-
teren Elizabeth Becker mener Norge må klare 
det samme med reiselivsbransjen som vi har 

klart med oljeindustrien. Altså at vi bygger en 
næring som også bygger en velferdsstat. Dette 
er målet vårt, men det er komplisert fordi det 
er så mange aktører med ulike interesser inne 
i bildet, og så mange hensyn å ta. 
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Design av opplevelser
Nordland Fylkeskommune innledet sitt 
pilotprosjekt i januar 2018, blant annet etter 
medieoppslag om forsøpling på grunn av 
stort besøk, for eksempel i Lofoten. Pilotpro-
sjektet er ett av tiltakene i fylkeskommunens 
strategi for reiseliv og besøksnæringer. 8 kom-
muner er valgt ut som deltakere i besøksfor-
valtning-prosjektet – 6 av dem i Lofoten og 
dessuten Vega og Meløy.
- Vega har jobbet med en helt ny reiselivs-
plan, og har hatt en bred diskusjon på hva 
man ønsker reiselivet skal være. I Meløy har 
man laget et hovedprosjekt med utgangs-
punkt i Svartisen, den største attraksjonen. 
Når vi tenker framover, mener jeg det er 
stort handlingsrom for at lokale politikere 
kan diskutere og påvirke i det som skal være 
besøksforvaltningen, sier hun.
I vår fikk kommunestyremedlemmene i 
Meløy egen innføring i besøksforvaltning. 
I denne kommunen besøkte i fjor om lag 
19.000 personer Engenbreen, bretunga fra 
Svartisen. Av disse var halvparten innenlands 
turister, resten fra alle kontinenter og en lang 
rekke land. Meløy er opptatt av ‘kunde-
reisen’, altså fra reisen begynner hjemme i 
sofaen, til den besøkende er hjemme igjen, 
full av ‘gåsehud’-opplevelser. Derfor deltar 
kommunen i et utviklingsprogram for såkalt 
tjenestedesign, som Nordnorsk Design- og 
Arkitektursenter står bak.
- Vi jobber for å få til økonomisk bærekraft 
og forutsigbarhet for de lokale næringsaktøre-
ne. Men også bærekraft for lokalbefolkningen 
og de besøkende, og for naturen. Nå har vi 
testet ut en ordning som lover veldig bra! 

‘Gåsehud’-opplevelsen Fykantrappa er utviklet til reiselivsmål. Men tåler anleggstrappa trafikken, og hva med sikkerheten?
Foto: Kolberg Naturfoto

Espen Maruhn, prosjektleder reiseliv i Meløy  
Utvikling KF.    Foto: Edmund Ulsnæs

Meløy kommune har kjøpt selskapene som driver og tilrettelegger reiselivsvirksomhet ved den kjente bretunga. Men hvem ønsker vi besøk av, hvilke verdier kan de skape, og er det bærekraftig?
Foto: Edmund Ulsnæs

Aktørene ved
Svartisen har
gått sammen om 
en ordning der 20 kroner 
av hver løste skyssbåt-billett 
settes i en frivillig felles-
godeløsning, og midlene skal 
disponeres av foreningen 
Svartisens Venner.

ESPEN MARUHN

- Vi jobber for å få til økonomisk bærekraft og 
forutsigbarhet for de lokale næringsaktørene. 
Nå har vi testet ut en ordning som lover veldig bra!

ESPEN MARUHN

Unik Meløy-mulighet
Det siste er det Espen Maruhn som sier – 
han er prosjektleder reiseliv i det kommunale 
foretaket Meløy Utvikling. Her har staben 
gjennom mange år engasjert seg tungt og 
systematisk for å tilrettelegge for nye etable-
ringer og mer kompetanse. I samarbeid med 
et sterkt økende antall reiselivsbedrifter.
- I 2016 kjøpte Meløy kommune eiendom-
mene og byggene nær Engenbreen, og dette 
har gitt oss en unik mulighet til å tenke 
bærekraft over tid, og til å utvikle det som 
blir det riktige opplevelsesdesignet akkurat 
her, mener han.
- Og den lovende ordningen, hva er den?
- De mest sentrale aktørene ved Svartisen har 
gått sammen om en ordning der 20 kroner av 
hver løste skyssbåt-billett settes i en frivillig 
fellesgodeløsning, og midlene skal disponeres 
av foreningen Svartisens Venner, forklarer 
Espen.
- Dette ble prøvd ut første gang i 2019, og 
velviljen har vært stor hos næringsaktørene. 
Dette blir på en måte en slags dugnad, der 
man får midler inn til å ivareta veien fra 
kaia, vanntilførsel, grøfting og annen viktig 
infrastruktur.
- Basert på fjorårets besøkstall kan man få 
inn om lag 200.000 kroner årlig fra denne 
ordningen – som kan løse en god del av 
utfordringene vi har. Og, med et slikt bidrag 
vil det bli langt lettere å få bidrag fra økono-
miske ordninger som SpareBank1-fondet, 
Nasjonale Turiststier og aktører som dem i 
Meløy kommune.
- Men så kom koronarestriksjonene?
- Ja, og da blir det helt feil å sette av mid-
lene, fordi det vil true eksistensen til viktig 

infrastruktur. Uten for eksempel Engenbreen 
Skyss og transport over fjorden, har vi jo ikke 
et produkt å tilby! Men selv om ordningen 
er lagt på is foreløpig, virker den som en god 
løsning i dette med besøksforvaltning.

Enorm interesse
Noen kilometer lengre nord finner vi det 
som det siste to årene er blitt en nesten like 
stor attraksjon. Fykantrappa. Ved bunnen av 
Glomfjorden i Meløy er nemlig en utendørs 
tretrapp – etter sigende den best bevarte i 
sitt slag i Europa – blitt noe av det hotteste 
som er å oppdrive i Nord-Norge. Ja, faktisk 
ble ingen attraksjoner i Nord-Norge mer 
søkt etter, på internett, i 2019 enn nettopp 
Fykantrappa!
- Vi beregner at om lag 15.000 personer gikk 
opp trappa i sesongen i fjor sommer. Dét er 
en økning på noe sånt som 300 prosent fra 
året før – interessen er helt enorm! sier Anne-
Marit Oleen.

Anleggstrappa eies og vedlikeholdes av Stat-
kraft, som understreker at den verken er byg-
get eller beregnet for trafikken man i dag ser. 
Likevel er Fykantrappa nå markedsført som 
et slags minnesmerke - over rallaren, anleggs-
arbeideren, sitt slit og strev opp fjellsiden, fra 
tidlig i forrige århundre, da Meløy ble bygget 
som kraftkommune. Men i 2020 er altså 
Fykantrappa også blitt noe langt mer:
- For fem år siden var ingenting av dette i 
tankene våre, engang, og i dag er det blitt 
en nasjonal ting som nesten alle vil besøke. 
Utrolig kult! sa Anne-Marit til profilerings-
bladet Ny Næring i fjor.
Sammen med søsteren Line Peggy Pedersen 
har hun bygget god kompetanse i opplevel-
sesdesign. De skaper ‘gåsehud’ for trappevan-
drerne ved å fortelle og formidle fascinerende 
industrihistorie, og ved å tilby en velkompo-
nert og spektakulær friluftsopplevelse av de 
helt sjeldne.

Et meget godt eksempel
- Dette klarer de fordi de har bygget kom-
petanse på det de gjør, og når de setter sitt 
opplevelsesdesign ut i livet, så kommer det 
besøkende. Mange besøkende, forteller Ann 
Heidi Hansen i Nordland Fylkeskommune.
- Samtidig er Fykantrappa et klassisk eksem-
pel på hva besøksforvaltning og bærekraftig 
reiseliv skal handle om. Statkraft eier trappa, 
og trafikken har økt enormt. Så, hvem skal 
finansiere vedlikeholdet slik at sikkerheten 
ivaretas? Hva blir Meløy kommune sin rolle? 
Hvordan skal det tilrettelegges for en god og 
langsiktig næringsvirksomhet, i en nasjonal-
park og fjellområde der lokalbefolkningen 
nyter muligheten til å oppleve stillhet? Hvor-
dan kan man ivareta både sikkerhet, nærings-
drift, naturen, lokalbefolkning og besøkende 
på en best mulig måte? spør hun.
I Meløy har lokalpolitikerne tatt grep ved å 
sikre kommunal kontroll på virksomheten 
ved en av fastland-Europas lavestliggende is-
breer, og en av Saltens største turistattraksjo-

ner, altså Engenbreen av Svartisen. I vår fikk 
altså kommunepolitikerne introduksjonskurs 
i besøksforvaltning, for å være best mulig i 
stand til å ta riktige, bærekraftige beslutnin-
ger for det man ønsker skal bli videre vekst i 
reiselivsnæringen. Kurset er et samarbeid med 
Kommunenes Sentralforbund i Nordland, 
og er tenkt utviklet til et folkevalgt-kurs som 
kan gjennomføres også andre steder i Norge.

…og et komplisert landskap
I 2020 er det vanskelig å tenke vekst – uten 
en stor dose usikkerhet om det som kom-
mer. Espen forteller at digitale verktøyer som 
Teams-konferanser på internett, har gjort 
det lettere for mange reiselivsaktører å delta i 
fellesmøter, og kontakten og samarbeidet er 
sånn sett styrket. Også mellom kommuner, 
og samordningen av retningslinjer og rappor-
teringen til myndighetene har fungert godt. 
Så vil nok uansett årets sesong bli betydelig 
amputert for de fleste, til tross for lovende 
signaler fra mange om god booking i juli.  

- Men vi ønsker vekst, og vi liker nå å tenke 
at vi er i forkant av en slik vekst. Altså før vi 
risikerer å sitte med store utfordringer som 
en følge av masseturisme, forklarer Espen 
Maruhn i Meløy Utvikling KF, som også 
jobber for å tilrettelegge en såkalt nasjonal 
turiststi i Engenbreen-området.
- Men, det er et komplisert landskap vi 
beveger oss i, med mange aktører og mange 
ulike interesser. Brelandskapet, kombinert 
med fjorden, er unikt, og mange besøkende 
kommer på grunn av det fredelige og den 
uberørte naturen. Samtidig ønsker mange 
at det bygges bru over fjorden til bre-siden, 
og ny vei. I tillegg planlegges det etablering 
av hotell, og det diskuteres gjenopptak av et 
grusuttak ikke langt fra breen. Spørsmålene 
er mange, og dette er viktige prosesser der det 
er viktig å se langt fram, og viktig å høre hva 
lokalbefolkningen mener. Det vi finner ut, 
skal også være et viktig verktøy for kommu-
nens planavdeling, forklarer Espen.
Denne planavdelingen deltok i eget seminar 

om besøksforvaltning allerede i fjor, sammen 
med Statens vegvesen, og der Ann Heidi 
Hansen deltok i tillegg til folk fra Miljø-
direktoratet og planavdelingen i Nordland 
Fylkeskommune.
- Vi snakker her om en eksportnæring, 
reiseliv, som foregår midt i lokalsamfunnene. 
Dette får en del konsekvenser, og disse må 
vi være i forkant med å diskutere, sier Ann 
Heidi.
- Korona-pandemien har på en brutal måte 
synliggjort at det er vanskelig å forutse og 
kontrollere hendelser som påvirker oss slik. 
Det samme gjelder endringer i trender, 
reisevaner eller teknologi. ‘Vi kan ikke styre 
vinden, men vi kan justere seilene’ heter det 
i et ordtak. I krevende farvann er det mange 
diskusjoner som må tas, og kommunene kan 
velge å være aktiv og i forkant av utfordrin-
gene, mener hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 
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Ny Næring er stolt markedsfører 
av stolte arbeidsfolk. Nå har vi 
nytt å melde. 

Fagarbeidere er viktig, ingeniører er viktig. Her er 
en som tok overgangen – sent, men godt.

Nye fagarbeidere

Fra viktig til viktig

MBS fagbrev, Jostein Mikkelborg MBS fagbrev, Julian Karlsen MBS fagbrev, Gaeir Arne HagevikMBS fagbrev, Kristina Lea MBS fagbrev, Magnus Meløysund

Sammen med Opplæringskontoret i Meløy 
har nemlig en rekke bedrifter hjulpet nye 
medarbeidere til bestått fagprøve og fagbrev i 
sin yrkesretning. Vi begynner med et tilbake-
blikk, der Jostein Mikkelborg tok fagbrevet  
som elektriker hos Meløy Elektro og Kris-
tina Lea barne- og ungdoms-arbeiderfaget 
hos Meløy videregående skole. Dessuten: 
Roy Hoff (Helgeland Smolt, automatiker), 
Karl Henrik Karlsen (Leif Brun & Sønner, 
tømrer), Jennifer Johansen (Rødøy kom-
mune, institusjonskokk), Fredrik Hansen 
(Arnulf Hansen & Co., motormekaniker), 
Sofie Pettersen (Nordtun HelsRehab, helse) 

og Andrea Gransjøen (Meløy kommune, 
helse). I vår kan vi melde at Julian Karlsen 
har tatt fagbrev som elektriker hos Meløy 
Elektro, og dessuten Magnus Meløysund 
(Bilfinger, elektriker), Thea Johansen (Meløy 
kommune, barne- og ungdomsarbeiderfaget), 
Jonas Brun (Bravida, elektriker) og Ranja 
Hillestad (Meløy kommune, helse). Hos vår 
samarbeidspartner Helgeland Smolt i Sunds-
fjord har også Geir Arne Hagevik skaffet seg 
fagbrev i akvakulturfaget. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg har vel egentlig gjort i voksen 
alder det jeg alltid har drømt om å 
gjøre. Og holder jo med på det sam-
me, bare helt fra starten. Mer ansvar, 
selvsagt. Har utrolig nytte nå, av at jeg 
har hatt de samme utfordringene ute i 
praktisk arbeid.

Tok overgangen
Det er Jan-Roger Krokstrand vi lytter 
til. 50 år her om dagen, og med lang 
og sammensatt bakgrunn som fag-
mann i Meløy-industrien. PQ Norge 
Silicates, SiC Processing, Semek, Bil-
finger. Mekanikeren har grublet på det 
meste av løsninger i ulike prosesser. 
- Men jeg har vel alltid likt å prøve 
nye ting – liker å utvikle meg videre. 
Så er denne jobben litt mer reinslig, 
da, men dét var ikke hovedgrunnen, 
hehe.
Og denne jobben, det er ingeniørstil-
lingen i INVIS, der han tiltrådte 1. 
mai for 2 år siden. Etter spennende 
år som utførende, altså fagarbeider, 
hos Bilfinger på andre siden av veien 
i Glomfjord Industripark. Nå møter 
han dem igjen, men i en annen 
bedrift.
- Litt spesielt å møte tidligere arbeids-
kamerater i en helt ny setting – nå 
er jeg den som prosjekterer. Men, så 
kjenner jeg jo behovene deres veldig 

godt, så det fungerer veldig bra. Og 
det var jo hos vår egen største kunde, 
Yara, at jeg tok fagbrev i gamle dager, 
før jeg nå har tatt teknisk fagskole.

Anbefaler alle
Meløy er fagarbeider-kommunen 
framfor de fleste i Nordland. Råsterk 
på fagbrev-utdanning, men langt 
derifra på produksjon av ingeniører. 
Som jo også er avgjørende for at et 
miljø skal ny-utvikle og omstille. Med 
Jan-Roger mistet Meløy en dyktig 
fagmann, men fikk en ny ingeniør til 
det viktige engineering-miljøet hos 
INVIS.
- Nå gjør sønnen min det samme som 
meg, etter å ha tatt fagbrev. Jeg vil 
anbefale alle, egentlig, å omstille seg 
på denne måten, det er en fin måte å 
utvikle seg videre på. Fortsatt er jeg 
helt i starten som ingeniør, jeg lærer 
noe nytt absolutt hele tiden.
- Aller artigst?
- Til nå? Tja….kanskje at jeg med spe-
sialutstyret vårt har skannet en god del 
fiskebåter som trengte ny sertifisering? 
Det var i hvert fall klart utenfor noe 
av det jeg har gjort før!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jan-Roger Krokstrand fra tidligere 
mekanikerjobb hos Bilfinger, alltid 
lærevillig og her sammen med 
instruktør Harry Pedersen. Nå har 
han nettopp passert 50 år, og har 
tatt overgangen fra fagarbeider til 
ingeniør, hos INVIS. 

Portrettbildet: privat
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- Statkraft i Meløy er mye hi-tech, som i 
Svartisen Kraftverk, men samtidig har vi mye 
av det gamle med oss. Så ja, det er klart jeg 
kjenner på akkurat dét – det er på et vis som 
et eventyr å jobbe her på Fykan!
Kristen Selfors – 61 år ung glomfjordgutt og 
Statkraft-mann i snart 40 år – smiler bredt 
og stolt. Og vi kjenner på noe som liker på 
ærefrykt, bare ved å gå inn døra i Meløy-
regionens trolig flotteste og mest impone-
rende bygning. Det var nøyaktig her, for 100 
år siden, at det Meløy vi kjenner i dag, ble 
skapt. Den typiske distriktskommunen som 
likevel er råsterk på sitt næringsliv, og med et 
hyggelig høyt folketall.
- Jeg ble ikke spurt, jeg bare tok jobben, rett 
og slett, ler Kristen.

Feirer Meløys "grunnmur"
8. juli 1920 ble den første kraften  
solgt fra Glomfjord Kraftverk, og fiske-  
og landbrukskommunen Meløy ble  
utviklet til en solid industrikommune  
med sterk tilflytting.

Nå skal det 100-årige krafteventyret 
feires. Kraftverksgruppa og resten av  
de 32 ansatte på Fykan har fått eget  
jubileumsbudsjett, og inviterer til  
festforestillinger våren 2021. 

alltid være spesielt å jobbe for Statkraft her på 
Fykan. Og hva slags kommune hadde Meløy 
vært i dag, hvis Fykanfossen ikke tilfeldigvis 
lå der den gjorde?
I dag er kraftproduksjonen på Fykan av det 
beskjedne slaget. Det 100 år gamle aggre-
gatet i den svære maskinsalen er mest en 
buldrende, stolt påminnelse om det som har 
vært. For det er 8 kilometer lengre sør, inne i 
fjellet i Kilvika, at den virkelige produksjonen 
foregår. Svartisen Kraftverk er et av landets 
største, og henter vann fra Norges største 
vannmagasin – Storglomvassdammen har 
kapasitet på 3,5 milliarder kubikkmeter.

Utsatt feiring
- Så nå skal det feires, Kristen?
- Ja, vi hadde egentlig spikret programmet 
nesten minutt for minutt, da korona-restrik-
sjonene kom. Vi valgte å utsette markeringen 
nå i september, men håper å få den til i slut-
ten av mai neste år.
- Hva kan du røpe?
- Ikke alt, men vi jobber med å få hit en 
nasjonal toppartist som skal opptre under 
to festforestillinger i Meløy Kulturhus med 
gratis inngang for alle. Der blir det også noen 
bolker der vi forteller om krafthistorien – 
kanskje skal vi dramatisere enkelte ting, og 
vi samarbeider med lokalhistoriker Anfinn 
Myrvang. Og det blir festmiddag for inviterte 
gjester.
- Dette blir dyrt?
- Vi har et budsjett, og dét forsøker vi å 
følge. Men når ting er blitt mer kostbart en 
vi trodde, har regionledelsen sagt at dette er 
greit. Så, vi får rom for å gjøre en ordentlig 
markering, ja.
- Spent?
- Når jeg har utnevnt meg selv til leder for 
arrangementet, og jeg ser hvor lite som skal 
ting for at ting skjærer seg underveis, så kjen-
ner jeg at jeg er litt spent, ja! smiler Kristen. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ble bygget i årene etter 1. verdenskrig, ved reguleringen av Fykanfossen.  
Aggregat 1 produserte kraft fra juli 1920 – senere kom aggregat 2 og 3,  
og under 2. verdenskrig ytterligere 3 aggregater, da tyskerne produserte 
aluminium i Glomfjord. 

Fra 1993 overførte Statkraft det det meste av vanntilførsel til nye Svartisen 
Kraftverk, og i dag er kun det opprinnelige aggregat 1 i drift på Fykan. Her  
er også småkraftverket Fykanvannet Kraftverk, samt at Statkraft overtok  
Neverdalsåga Kraftverk fra Norsk Hydro. Kraftverkene i Meløy henter vann fra 
et enormt nedslagsfelt i kommunene, Rødøy, Rana, Meløy, Beiarn og Gildeskål.

Etter Storglomfjord-utbyggingen på 1990-tallet, forpliktet Statkraft seg til å 
opprettholde 32 arbeidsplasser med base i kraftverksbygningene på Fykan. 
Disse er i dag fordelt på 3 avdelinger, der kraftverksgruppa ledes av Fred-Inge 
Kristensen, tekniske tjenester av Petter Abelsen og faggruppe lokalkontroll og 
relevern av Anniken Tostrup.

I disse dager i 2020 er det 100 år siden Glomfjord Kraftverk ble åpnet.  
Statkraft skal gjøre en betydelig markering, men på grunn av korona- 
restriksjonene er denne flyttet til mai neste år.

Mektig, mektig, og viktig, viktig – for Meløy! Det meste ved Statkrafts installasjoner er imponerende, ikke minst de fantastiske bygningene ved Glomfjord Kraftverk på 
Fykan. Nå skal 100 års krafteventyr markeres, og leder Kristen Selfors i arrangementskomitéen viser fram yndlingsbildet sitt – anleggsarbeidere i monteringen av den 
opprinnelige rørgata. Kraftverkssjef i jubileumsåret er Fred-Inge Kristensen, og vi ser ham i midten på bildet fra maskinsalen på Fykan sammen med Richard Ragnvald-
sen (t.v.) og Stein-Harald Engen.

Glomfjord Kraftverk

Så ja, det er klart jeg 
kjenner på akkurat dét 
– det er på et vis som 
et eventyr å jobbe her 
på Fykan!

KRISTEN SELFORS

Spesielt for gutten
For 100-åringen skal og må feires. Og på en 
måte som krever planlegging et år i forkant. 
Lite er da mer naturlig enn at nettopp Kris-
ten Selfors tok ledelsen for arrangementsko-
mitéen.
- Jeg er født og oppvokst i Glomfjord, og nå 
er vi tre her i bedriften på samme alder. Vi 
vokste opp med å se hvordan gjødselfabrik-
ken og kraftverket utviklet Glomfjord og 
Meløy til et begunstiget sted å bo, for oss 
som opplevde denne utviklingen så vil det 
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I deilig sommervær på en deilig fredag i juni 
er vi på Halsa i Meløy. Som alltid: blide fjes 
å møte i byggevarebutikken, både her og 
ved avdeling Ørnes. Men spise kake? Dét 
må vente – nå først må to biler fylles med 
materialer, før avgang Engavågen.
- Jeg har aldri opplevd maken i alle mine år i 
bedriften. Ja, det er helt vilt!
Margrethe A. Ringøy (58) kalles ‘Mor Sol-
haug’ av kollegene. Hun har sett og vært på 
med det meste her de siste 20 år.
- Det begynte vel da korona-restriksjonene 
ble innført, med voldsomt salg av innema-
ling. Etter 17. mai har det tatt helt av med 
materialer og utemaling. Det er et enorm 
trøkk i butikken, og vi må innimellom be 
kundene være tålmodig med oss – det er kø i 
kassa. Og pauser, det må vi heller ta når vi får 
det til, for det er ikke bestandig tid!

Travlere enn noensinne
Vinterens og vårens strenge restriksjoner 
har rammet hardt i deler av næringslivet. 
Men ikke Solhaug Byggevare AS, som driver 
butikker med i alt 13 ansatte på Ørnes og 
Halsa. Staben har hatt sin travleste periode 
kanskje noensinne. Nordmenn flest tenker 
hjemmeferie, og mange har lenge jobbet 
hjemmefra. Da prioriteres husvedlikeholdet 
høyere enn kanskje noen gang.
- Tusen takk for nydelig kake og at vi settes 

Vilt hyggelige tider

pris på som Månedens bedrift! sier daglig 
leder Anita Taraldsen.
- Ja, det har vært en spesiell tid, og nå for 
tiden veldig godt vær. Da bruker folk masse 
tid på å ta vare på hus og heim, og vi selger 
utrolige mengder materialer og maling. Det 
er skikkelig travelt i begge butikkene våre, og 
folk er grundig slitne når de kommer hjem 
om dagene!

Bygger om, bygger ut
Solhaug Byggevare merker selvsagt i tillegg 
at Halsa Bygg AS i fjor avviklet sin byggeva-
rebutikk for å fokusere på husbygging. Og at 
den tidligere konkurrenten dermed er blitt en 
stor Solhaug-proffkunde på materialer.
- Når vi også har avviklet entreprenør-delen, 
og rendyrker oss som byggevarebutikk, ser vi 
nye muligheter i markedet. I samarbeid med 
proffkundene vår ser vi på hva vi kan gjøre 
for å bygge konseptet vårt større, opplyser 
Anita.
- Og bygger om, bygger ut, fortalte du meg?

- Dét stemmer. Vi ser på hvordan vi kan 
bygge om på Ørnes, mens på Halsa har vi 
allerede et anlegg som er for lite i forhold 
til det kundene fortjener. Så på Halsa har 

vi spennende ting på tegnebrettet! forteller 
Solhaug-lederen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Det er rett og slett helt VILT! 
smiler Solhaug-veteran Mar-
grethe A. Ringøy. Hun har 
aldri opplevd maken til trykk i 
byggevarebutikken. Vi beløn-
ner Solhaug Byggevare med 
festkaker og tittelen Måne-
dens bedrift i Ny Næring!

Ny Næring utnevner Solhaug Byggevare AS som Månedens bedrift juli 2020. De ansatte har det såpass travelt at det nesten ikke er tid til å spise kake. Fra venstre på bildet til venstre: Olaf Torset, Leif Halsos, Mar-
grethe A. Ringøy, Bjørn Sture Solhaug og Anne Grethe Mikalsen. Bildet til høyre, fra venstre: Anne Marit Nordgård, Knut Sivertsen, Guntars Klavins, Bernt Ole Jensen, Davis Klavins, Anita Taraldsen, Erlend Steffensen, 
Kent-Ole Hansen og Tormod Hatlestad.

Tormod Hatlestad på Solhaug-lageret på Ørnes gir fest-kake til sjef Anita Taraldsen. De har begge grunn 
til å smile over vårens fantastiske kundetilstrømming, både her og på Halsa.

Når vi også har avviklet entreprenør-delen, og ren-
dyrker oss som byggevarebutikk, ser vi nye mulighe-
ter i markedet.

ANITA TARALDSEN

Etablert 1986, opprinnelig som Ken-H. 
Solhaug Bygningsfirma. Eies 51 prosent 
av konsernet SN Gruppen i Mosjøen/
Sandnessjøen, og 49 prosent av Solhaug-
Gruppen AS, der Ken-Henry er hovedeier 
gjennom Nergården AS. Daglig leder i 
Solhaug Byggevare er Anita Taraldsen 
(f. 1964), styreleder er Steinar Folgerø 
(f. -48), og selskapet hadde i 2019 13 
ansatte i sine Montér-butikker på Ørnes 
og Halsa.

Solhaug 
Byggevare AS: 
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Nils Nilsen (55)

""
Nils Nilsen (55) 
Som en av syv søsken ble han født og 
oppvokst på Moskenes. Jobbet tre år 
på fiskebåt etter grunnskolen, før han 
gikk på land som mekaniker i verksted 
på Reine i 8 år. Så til Meløy som 
blikkenslager og mekaniker i tidligere 
Glomfjord Blikk. Startet bedriften 
Nord-Norsk Montasje AS, før han ble 
fast ansatt for Cargill, og bor i dag på 
Halsa. Nils har barna Frank (32), Signe 
og Sindre (tvillinger, 22) og er samboer 
med Tove Mikkelborg fra Støtt.

Blikkenslageren og mekanikeren jobber i 
vedlikeholdsavdelingen til Cargill. Cargill 
er én av tre tunge produsenter av laksefôr i 
Norge. Bedriften med 52 ansatte på Halsa er 
i gang med høysesong og vi har fått snakke 
med en av Cargills ansatte med tonnevis av 
erfaring, som er hovedtillitsvalgt for mange 
av de ansatte, og i tillegg verneombud. På 
fritiden er det seiling som gjelder.
- Det startet med at jeg skrudde sund vek-
kerklokka til mamma og stereoen til broren 
min. Var spennende når delene spratt ut 
og skulle inn i det samme hullet – og igjen 
skulle få det til å gå! Ikke alt som gikk like 
bra, ”men prøva no”, smiler Nils Nilsen (55).

Tidlig krøket Lofotgutt
- Jeg har skrudd sammen med faren min 
siden jeg var liten og fant tidlig ut at jeg fikk 
ting til å fungere. Som 7-åring begynte jeg 
som tunge-skjærer og 10 år gammel begynte 
jeg å henge line, for så å dra på havet. Vi 
begynte tidlig, forteller Nils.
Han husker fiskebåtene kom hjem på lørdag-
ene, der han og andre barn skar tunger på 
nattmorgenen.  
- De voksne passet på og gav oss mat. Det 
var en annen tid, vi fikk være med, det får de 
ikke i dag.
Nils forteller de lekte som andre unger, men 
forskjellen var at de fikk lov til å arbeide og å 
tjene penger til å kjøpe både sykkel, moped 
og bil. 
- Vi sto på kaia med de store knivene og 
klødde oss i hodet imens vi venta. Rednings-
vest var et fremmedord, dét var noe gamle 
greier som hengte i båten som noen hadde 
funnet på rek.
- I dag får unger knapt nok holde en kniv 
i handa, sier Nils rolig og strekker litt på 
armene.

Allsidig mekaniker
Faren var fisker, men Nils delte ikke den 
interessen nevneverdig.
- Jeg var jo med på arbeidet, og lærte det. 
Det der var jo enkelt, kjempe-enkelt! legger 
han ettertrykkelig til. 
Men for Nils var det mekanikk som lå hans 
hjerte nærmest. Han begynte å jobbe på et 
mekanisk verksted, der han overhalte båter, 
skiftet og reparerte båtmotorer. Få vet at 
Nils var en av de som tidlig var ute og guidet 
turister i Lofoten, i tillegg til å jobbe som 
kelner og servitør i bar. 
- Jeg og en kompis kjøpte en 62 fots kutter 
som vi kjørte turister med.  Vi tok de med på 
fisketurer og fire forskjellige guide-turer som 
strakk seg fra tre til åtte timer. Artige tider, 
tilføyer den allsidige mannen.

En du vil ha i lomma
Med en stoisk ro, sitter Nils framfor meg med et lunt smil i 
munnviken. Dette er en kar Ny Næring gjerne skulle hatt i 
lomma til enhver tid. Du blir å skjønne hvorfor. 

Telefonsamtale endret alt
- Det er i grunnen tilfeldig at jeg flytta til 
meløyfjæringen, sier Nils, og forteller om 
telefonsamtalen fra filleonkel Arne Åbotsvik 
i Glomfjord Blikk, som ba ham om hjelp et 
par måneder. 
- Jeg skulle jo egentlig på havet igjen, men 
sånn ble det ikke.
Hos Arne jobbet han som blikkenslager og 
altmuligmann. 
- Jeg fikset alt fra lagere som var ødelagt, til 
ventilasjon i hus - alt mulig. Og siden jeg har 
vært på mange bygg og holdt på med mange 
prosjekter, ble jeg ofte den som ble sendt ut 
på egne prosjekter, forteller han. 
Nils tilbragte blant annet to til tre måneder 
ute på ulike øyer, for å montere ventilasjon i 
skoler. 
- Man kunne ikke dra hjem etter arbeidsda-
gen, man var der til man var ferdig, sånn var 
det da. Mye måtte organiseres på forhånd av 
utstyr og bemanning, forteller Nils.
- Etter 20 år hadde jeg ennå ikke fått oppsi-
gelsen, hehe, så da sa jeg opp og begynte for 
meg selv. For jeg fikk rett og slett lyst til dét! 
Jeg hadde alt av utstyr og spesialverktøy jeg 
trengte, og satte i gang å gjøre jobben. 
Nils forteller han jobbet kun mot bedrifter, 
hovedsakelig med teknisk isolering og venti-
lasjon på nybygg i Bodø. Oppgavene innebar 
blant annet å levere ventilasjonsmontering, 
monterte opp alt i fra maskin, rør, dragere og 
takgjennomføringer.

Til Cargill
- Jeg var mye her, sier Nils og viser til arbeids-
stedet vi nå er på. 
Nils har tatt oppdrag for Cargill siden 
oppstarten av fabrikken, gjennom Glomfjord 
Blikk og sitt eget firma. Han har opparbeidet 
massiv erfaring og kjenner fabrikken ut og 
inn. 
- Året før jeg ble ansatt var jeg leid inn på 
heltid. Så ble stillinga utlyst – da ”pekka jeg 
på døra” og sa jeg kunne søke, smiler han. 
På spørsmål om han savner å ha sitt eget 
firma, så er det friheten det innebærer.
- Når sola skinner, så kunne jeg bare ta seilbå-
ten og dra ut. Men, samtidig er jeg jo ganske 
fri - arbeidsgiver er veldig grei med at vi få 
ferie når vi ønsker det. Og vi opparbeider oss 
mye flexi-tid på verksted-siden.

Alltid en løsning
På spørsmål om det hender at han ikke finner 
ut av ting, svarer han at det kan være utfor-
drende iblant når man står der alene og ikke 
helt skjønner hva det er for noe som er galt. 
- Men, du finner ut av det. På ett eller annet 
vis finner du ut av det. 

Sier Nils overbevisende. Ja, Nils fikser.  Og 
Ny Næring tenker det må være litt av et 
ansvar å ha på sine skuldre. 
- Ha-ha, jeg blir ikke tung i skuldene av det 
her! Her fikser vi alt fra den minste elektro-
nikken til en kjele som har stoppet - hva som 
helst. Jeg har vært her så lenge at jeg vet hvor 
ting er og hvordan og hvorfor det fungerer. 
Noe elektronikk kan bli tøft, – men vi får 
det til! 
Jeg blir nysgjerrig på hvordan det er mulig å 
bli så god på å fikse alt mulig og Nils kom-
mer med noen kloke betraktninger som jeg 
og dere lesere kan ta med oss videre. 

- Det er ikke noe som er umulig, dét finnes 
ikke. 
Sier Nils med overbevisning, og setter seg 
mer til rette i stolen. 
- Egentlig går det bare på å finne løsning på 
problemet.  På ett eller annet vis får man det 
til. Alt, kan løses!  Og ta barna med, begynn 
i det små og la de prøve. Fortell dem hva de 
skal være forsiktig med, og vær tilstede. Dét 
bygger selvtillit, og man tør å prøve og finne 
ut av ting selv, sier Nils.

Berømmer medarbeidere
Jeg informerer ham om at Ny Næring skulle 

Vi sto på kaia med de store knivene og 
klødde oss i hodet imens vi venta. Red-
ningsvest var et fremmedord, dét var 
noe gamle greier som hengte i båten 
som noen hadde funnet på rek.

NILS NILSEN

Først fisker, men egentlig mer av en 
mekaniker og altmuligmann! Nils Nilsen fra 
Moskenes er i dag bosatt på Halsa, og fast 
ansatt i verkstedene hos Cargill.

hatt han i lomma til enhver tid. Da er Nils på 
nøkternt vis snar med å fordele æren på alle 
elektrikerne og mekanikerne hos Cargill. 
- Vi er alltid en elektriker og en mekaniker 
sammen på skift. Vi utfyller hverandre med 
kunnskap og lærdom og vi hjelper hverandre. 
Det er et godt arbeidsmiljø her. Vi er flere på 
skift som kan mye om det mekaniske, så da 
koker vi hodene sammen og så får vi til noe, 
eller finner ut av det. 
- Det er en komplisert fabrikk med mye 
forskjellige maskiner. Fabrikken går 24/7 når 
det er full produksjon.  Så er det noe som er 
feil, må du ut og reparere det. Om klokken er 
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- Det er en helt utrolig gjeng som jobber å står på sammen. Disse fantastiske folkene er hovedgrunnen til 
at jeg jobber ved Cargill, sier Nils.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

tre på natta tar vi ikke hensyn til. 
Fabrikken må gå, sier mekanikeren.
- Du har vært fast ansatt halvannet år og al-
lerede blitt hovedtillitsvalgt og verneombud?
- Kanskje fordi jeg er svær i kjeften? Er det 
noe, brøler jeg det ut, og sier «sånn kan det 
ikke være, dette må vi snakke om»! humrer 
Nils.  
- Som verneombud er vi flere - jeg har verk-
stedet som mitt hovedområde. Dét innebærer 
ansvar i og med at jeg her kan stoppe arbei-
det, når man må vurdere forsvarlighet. Og da 
er det stopp, sier Nils alvorlig.  

Det meste er enkelt
Seiler-hobbyen startet med at han så på 
seilbåt, og syntes det så artig ut. Vi lurer på 
om han hadde erfaring med seilbåt før han 
kjøpte den?
- Neh, hadde aldri prøvd, jeg dro bare i noe 
tau, så spratt det ut et seil her og der! sier 
lettheten selv.
- Jeg kjente ingen som kunne seile, men etter 
jeg kjøpte båten fikk jeg flere venner som har 
seilbåt, og plutselig har du masse kompiser 
som kan seile – og som kan fortelle hvordan 
jeg skal gjøre det, så fikk jeg det til! 
- Når man får litt erfaring og skjønner hvor-
dan det funker, så lærer man det. Det er ikke 
så komplisert - når man skjønner det er det 
veldig enkelt, slik er det med det meste. 

Seiling og samboer
Så snart det er sol tar Nils med seg samboer 

Men, du finner ut av det. På et 
eller annet vis får man det til. Alt 
kan løses!

NILS NILSEN

Mye latter og moro på jobb – her er Nils sammen med vedlikeholdsleder Are Morten Solsvik.

og drar ut med seilbåten.
- Jeg liker å seile med samboeren min. Hun 
har vært mye i motorbåt og jeg er båtvant, 
hun tar seg av styring og jeg seilene.  Vi har 
et godt samarbeid der. 
Det er på havet med sin samboer Nils henter 
energi og kobler av. 
- Jeg ser på en utsikt som forandrer seg hele 
tiden, og at fjellene flytter seg imens jeg na-
vigerer. Du må passe på og vite hva du styrer 
med.  Men da slepper jeg av.
Vi registrerer at det kan tenkes at man blir en 
fikser av å være mye sammen med Nils. 
- At samboeren blir med, dét er kjempebra - 
hun er glad i det der.
- Vi skulle kappseile, og i et uoppmerksomt 
øyeblikk kom en fallvind og la hele seilet i 
havet. Båten sto 45 grader. Men da var hun 
der og fiksa det, tok ut seilet og rettet den 
opp! Da ble jeg imponert, blunker Nils stolt.
- Det var det bare å seile videre - sikre båter 
sånn sett. 

- Er det noe du ikke kan?
- Det eneste jeg ikke er god på er data - vi er 
skikkelig uvenner, fnyser Nils lett. 
- Det bare funker ikke når jeg begynner å 
trykke – da er det enten oppdatering eller 
noe annet. Da snur jeg meg også går jeg. For 
dét har jeg ikke tid til - hata det der! avslutter 
veteranen med et stort smil.

Tekst: Irene Granberg. 
Foto: Edmund Ulsnæs
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Kraftsentrum: Øya ved Inndyr er, med systematisk og godt arbeid gjennom mange år, utviklet til et meget sterkt miljø innenfor kompetanse, fagopplæring og havbruk. 
Her samarbeider partnere som Meløy videregående skole, Gifas, Kigok og Sjøfossen Næringsutvikling om profilering og rekruttering, ikke minst til sjømatnæringa. Vårt 
bilde favner alle, og er tatt i juni 2020. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Dette bildet forteller om 3 ting. 1. Meløy Energi-
jobben med tilnærmet totalrenovering av Lysvatn 
– den har fortsatt gjennom våren, og i sommer 
kommer prøvedrift og ordinær produksjon. 2. 
Jimmy Krogh (t.h.) fra Neverdal er i full sving 
som malersvenn hos H. Engen AS. Og 3. Jørn 
Henrik Engen (40) følger opp sin far Henriks  
kvalitetsarbeid i bransjen gjennom mange tiår: 
Jørn Henrik er nå malermester, og har ledet 
bedriftens oppdrag for nettopp Meløy Energi,  
i Spilderdalen ved Ørnes. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

At Statkraft i Meløy har over 10 mil med 
tunneler i vannsystemet sitt? Dette er viktig 
infrastruktur i forsyning av vann fra i alt 5  
kommuner, blant annet til Norges største  
vannmagasin, Storglomvassdammen. Og  
bare fra dammen og ned til ett av Norges  
største kraftverk, Svartisen Kraftverk i Kilvika, 
er strekningen 7,5 kilometer. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Visste du…?
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