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I drift som eget selskap siden januar 1999, etter sammen-
slåing av installasjonsavdelingene hos Meløy Energi og 
Elektro Bodø i Glomfjord. Er i dag det ene av nær 20  
selskaper i det Bodø-baserte konsernet Elektro AS.  
Eierskapet i Meløy Elektro består av Elektro AS (75  
prosent), Meløy Energi AS (15) og Roger Stormo (10), der 
Roger (f. 1962) er daglig leder mens Ivar Jørgensen (f. -39) 
er styreleder. Selskapet har 19 ansatte, og driftsinntektene 
i 2019 endte på 18 millioner kroner. Meløy Elektro leier 
lokaler hos Meløy Energi zpå Ørnes, og lagerlokaler på 
Engavågen, og har 11 leasede servicebiler.

Meløy Elektro AS
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Alder: 18
Bosted: Neverdal
Yrke: Lærling i kjemiprosess-
faget hos Yara Glomfjord

- Grattis med læreplass hos Yara, Markus!
- Tusen takk! Jeg jobbet hele sommeren som 
sommervikar i fullgjødsla, og så fortsatte jeg 
der da læretiden min startet 1. september. 
Jeg er født og oppvokst først på Halsa, før vi 
flyttet til Neverdal da jeg var 8-9 år. Jeg gikk 
ungdomsskolen på Ørnes, og så begynte jeg 
rett på kjemi- og prosess i Glomfjord. 

- Hva var grunnen til at du valgte å gå 
kjemi og prosess? 
- Jeg har egentlig vært fast bestemt på å gå 
denne veien helt siden jeg gikk på ung-
domsskolen. Da begynte søskenbarna mine 
på kjemi og prosess i Glomfjord, og de 
kunne fortelle meg litt om hva de holdt på 
med og hva dette gikk ut på. I tillegg til dét, 
så har så og si hele slekta på stefaren min sin 
side utdannet seg som prosessoperatører, og 
jeg har alltid syntes det har virket som en 
spennende jobb. Så man kan vel si at jeg har 
gått i deres fotspor!

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for 
deg?
- Det går mye i å rengjøre, følge med på 
fabrikken og se at alt går slik som det skal. 
Er jeg i våtdelen i fabrikken, har vi noen 
som sitter på kontrollrommet og styrer over 
oss nede i fabrikken – så da følger vi egentlig 
bare ordre fra dem. Da er typiske oppgaver 
å spyle og rengjøre PH-målere hver andre 
time, og hente prøver som leveres og ana-
lyseres på labben. Men hvis jeg er i tørrdelen 
i fabrikken, der sluttproduktet blir laget, 
jobber jeg litt mer selvstendig med egen 
løype og har ansvar for den.

Markus har vokst opp med sin mor Vivian 
Nilsen Werningsen og sin stefar Ronny 
Nilsen Werningsen. Han har en eldre søster 
og en yngre fostersøster. 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs 
Foto: Privat 

Markus Werningsen

Grattis!

- Jeg bodde i Syria, og var ofte sam-
men med onkelen min på arbeid, 
han var elektriker. Jeg var 8-9 år, 
kanskje, men allerede da skjønte jeg 
at dette skulle også bli min jobb. 
Og da jeg var ferdig med vide-
regående, var Meløy Elektro den 
eneste bedriften jeg ville til!
Hekmat Mohammad, født 2. 
februar 2001. Den blide karen med 
den dramatiske historien – nå er 
han der han skal være. Fra i som-
mer lærling hos Roger Stormo & 
Co. på Ørnes, og på god vei mot 
yrket han har drømt om å ha i 
halve livet sitt.
- Ting har vært litt tunge, ja, men 
når man har opplevd mye, så blir 
man tøff. Jeg er en tøffing, smiler 
han.

På rett sted
Vi møter Hekmat til prat bare 
dager før en ny eksamen. Han tar 
rest-teorien, en vg3-eksamen på 
videregående – dette er teori som 
trenges på veien mot fagbrevet som 
elektriker. Det han skal sikre seg 
gjennom fagprøven på senhøsten 
om 2 år.
- Jeg kunne ikke funnet en bedre 
arbeidsplass enn dette. Miljøet, 
folkene – alle kjenner hverandre og 
er kompiser, og jeg blir tatt godt 
vare på. 
Hekmat har vært bodd på Inndyr 
siden 2015, sammen med sine 
foreldre og søstrene på 16 og 11 år. 
Nå har elektrikerlærlingen bosatt 
seg i Glomfjord, med Lappen og 
egen bil, og mønstrer på jobb på 
Ørnes hver dag klokka rett over 7 
på morran. 

Aldri i tvil
- Hvorfor elektriker? Jo, for det 
er bestandig forskjellig fra dag til 
dag hva jeg jobber med, og dét er 
artig. Når jeg får en oppgave skal 
jeg tegne den ut, planlegge hva jeg 
trenger for å gjøre jobben, hvor 
lang tid den skal ta – jeg liker det!
Dagen begynner med kaffe og 
fordeling av arbeidslagene. Hakmet 
jobber ofte i par med Tommy 
Barvik Bergli, og oppdragene 
løses i de fleste kriker og kroker i 
hele regionen, men i hovedsak i 
Meløy. Den ene dagen legging av 
varmekabler, den andre montering 

Alltid elektrikerAlltid elektriker
Halve livet sitt 
har han visst hva 
yrkesvalget skulle 
bli. Nå er Hekmat 
(19) i gang med 
oppløpssiden 
sin, sammen med 
Meløy Elektro.

av skjultanlegg – varierte dager og 
møte med hyggelige kunder, enten 
det er private eller hos bedrifter.
- Siden jeg bodde på Inndyr, visste 
jeg jo at det var en bra skole der for 
havbruk. Men for min del var det 
klart fra første dag at det var dette 
jeg skulle – bli elektriker!

Måtte droppe ut
Han har mer i bagasjen enn de 
aller fleste, 19-åringen fra Aleppo 
i Syria. Krigshandlingene førte til 
at familien på 5 måtte flykte, og 
valgte Norge som sitt nye hjem. Før 
dette hadde Hekmat fått et tidlig 
avbrudd i all skolegang.
- Faren min jobbet som skomaker, 
men ble syk og måtte ha hjelp. Jeg 
måtte slutte på skolen i 5. klasse, 

- Miljøet, folkene – alle kjenner hverandre og er kompiser, og jeg blir tatt godt vare på, forteller Hekmat Mohammad. Oppvokst i 
Aleppo og på Inndyr – nå dreier det meste seg om Meløy Elektro og læretiden hans som elektriker.

for å jobbe sammen med ham. Så 
da jeg kom til Inndyr, gjorde jeg et 
hopp fra 5. til 9. klasse!
- Hvordan klarte du det?
- Det var tungt, for jeg kunne jo 
heller ikke ett ord norsk, og ikke 
engelsk. Men jeg jobbet mye med 
språket, var ute med venner hver 
eneste dag, og de hjalp meg.
- Hvis man ikke kan språket, kan 
man nesten ikke få til noe som 
helst. Jeg kunne kurdisk og arabisk, 
men det har jeg ikke bruk for her. 
Så, skal jeg komme meg videre, 
må jeg lære meg det norske språket 
godt.

Håper på fast
Og Hekmat er en tøffing, han 
klarer seg utmerket. Til Norge med 

bare 5 års skolegang, og to skoleår 
senere i gang med videregående 
utdanning. 4,2 i karaktergjennom-
snitt fra Meløy videregående skole: 
imponerende!
- Og så måtte jeg jo ha sertifikat 
når jeg skulle være lærling – teorien 
var lett, men på oppkjøringa så 
strøk hun meg første gangen, sier 
han – litt uenig, merker vi.
- Jeg håper på fast jobb i Meløy 
Elektro når jeg har bestått fag-
prøven. For her stortrives jeg! Og 
nå når jeg kan språket godt nok, så 
skjønner jeg også humoren, som 
også er viktig på en arbeidsplass!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ting har vært litt tunge, ja, 
men når man har opplevd mye, 
så blir man tøff. Jeg er en tøffing.

HEKMAT MOHAMMAD
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Herulf Olsen

Kortreist, verdifullt: da Sørheim Holding på Halsa hadde over 20.000 kubikkmeter løsmasser å tilby, snudde nabo Cargill seg raskt. Nå blir kortreist-steinmassene viktig i en investering på nær 40 millioner kroner hos 
fôrprodusenten. På bildet til høyre ser vi bukta ved Cargill om nå fylles igjen.

Egil Sørheim

Steinbra samarbeid – masse utviklingSteinbra samarbeid – masse utvikling

To viktige Halsa-bedrifter sørger for utbygging hos 
begge. Samarbeider om bruken av store steinmasser! bakken der borte, men det mest effektive for 

oss er å ha ting samlet, på samme nivå som i 
dag. Den nye fyllinga gir oss nye muligheter 
fornye varetyper, nye råvarer og typer av olje 
til bruk i fiskefôret, opplyser han.
Cargill investerer flere titalls millioner kroner. 
I det som er innpå 20.000 kubikkmeter 
steinmasser, deretter byggingen av den første 
av etter hvert 4 store og nye råvaretanker, og 
med tilhørende oppsamlingsbasseng, i tråd 
med nye myndighetskrav.
- Det er vurdert utfylling på kaisiden vår 
også, men der er det mye dypere, så der vil 
vi nok heller se på pæler og betongelementer 
for å utvide.
- På denne siden er det grunt og enkelt, og på 
sikt skal vi fylle ut enda mer, opplyser Herulf.

Vi har også eiendom  
tilgjengelig oppover bakken der borte, 
men det mest effektive for oss er å ha 
ting samlet, på samme nivå som i dag. 
Den nye fyllinga gir oss nye muligheter 
fornye varetyper.

HERULF OLSEN

Cargill tenkte fort
Det var altså i sommer at lyse hoder nok 
en gang tenkte smart og sammen, til fordel 
for flere på Halsa. For: Sørheim Holding og 
Meløy Notbøteri bygger kraftig om og ut på 
et annet industriområde, nemlig Sørheim-
brygga, som ekspanderer utover Æsøyneset. 
Her har entreprenør John Kildal & Sønner 
sprengt ut noe sånt som 20.000 kubikkmeter 
løse steinmasser, og siden entreprenøren liker 
å følge med i timen, visste man om Cargills 
behov. Interessert?
- Så da ble det litt armer og bein for å få dette 
på plass i sommer, smiler Herulf. 
- Vi var allerede i gang med prosessen for å få 
godkjent utbygging, så da gav vi full gass, og 
heldigvis tenkte ledelsen vår raskt, slik at det 

ble kastet litt om på rekkefølgen i prosjektene 
det jobbes med for tiden. 
Dermed går lastebilene i skytteltrafikk. Fra et 
spennende og voksende Sørheimbrygga til et 
spennende og voksende Cargill.

Har gjort det før
- Slik har vi tenkt helt siden Pallefabrikken 
ble bygget på steinmasser fra oss rundt 2002, 
og i samme periode ble det fylt ut i Æsvika 
(der Torrissens selskap Romar leier ut til 
Aminor, red. anm.), forteller daglig leder Egil 
Sørheim i Sørheim Holding AS.
I alt er det trolig tatt ut noe sånt som 45.000 
kubikkmeter steinmasse fra hans voksende 
industriområde, og fraktet til andre bedrifter 
på Halsa, og i år også til Mesta sin jobb med 

Nok en gang har ekspansjonen hos Sørheim 
Holding tilrettelagt for ekspansjon hos andre 
viktige bedrifter på Halsa. Denne gangen 
Cargills fôrfabrikk.
- Den nye fyllinga som kommer der nede, 
blir på nesten 4.000 kvadratmeter, og kravet 
til den er at den skal tåle i første omgang  
fire tanker som hver har volum på 800 
kubikkmeter, forklarer Herulf Olsen.
- Slik rigger vi oss bedre for å kunne lagre 
flere oljetyper samtidig. Det er en rivende 
utvikling der kundene våre etterspør stadig 
nye tilsatsstoffer.

Mer og nytt
Cargills fabrikksjef skuer ut over den lille 
bukta, den som ligger sør for dagens impo-
nerende rekke av råvaresiloer. Nå skal også 
dette området fylles ut, for Cargill satser og 
ekspanderer på Forøya ved Halsa.
- Vi har også eiendom tilgjengelig oppover 

gang- og sykkelvei gjennom sentrum.  
Og: i en mengde private fyllinger og  
plener på Halsa, samt Sørheims egen og  
nye parkeringsplass fra i høst.
- For meg er jo det viktigste å få massene  
ut, slik at vi kan utvide industriområdet.  
Da er det selvsagt lurt at vi kan dra veksler  
på hverandre, slik at dette er til nytte for  
flere i næringslivet, mener Egil.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Eksempel på Cargill-lærling: Martin Solhaug, industrimekaniker

Et lite skilt på veggen viser at Cargill 
kan, skal og vil. Hjelpe unge nord-
lendinger til fagarbeider-jobber.

Cargill garanterer
til enhver tid lærling på vedlikehold, i indus-
trimekanikerfaget, forklarer han.
Nordland Fylkeskommune vil at unge 
nordlendinger skal vite at yrkesutdanning i 
hjemfylket også er framtidig jobb. Men da 
må de sikres læreplass etter skolegangen, de-
rav ordningen der viktige bedrifter forplikter 
seg. Cargill har gjort det.

Lærlinger er endring
- Noen år tilbake slet vi med volum og 
kvalitet, og måtte nedbemanne. Da ønsket 
vi ikke å forplikte oss til å utdanne lærlinger. 
Men, nå er vi kommet i gang igjen – litt 
beskjedent først, men dette jobber vi sys-
tematisk med framover, bekrefter Herulf.
- Å ha lærlinger gjør noe med oss, alle sam-

men. Det er flott å kunne til hjelpe dem inn 
i arbeidslivet, og de unge har masse spørsmål. 
Da må vi som er litt «rutineblinde» tenke 
ordentlig gjennom hva vi gjør, og hvorfor vi 
gjør det. Ikke sjelden betyr dette at vi ser ting 
på en ny måte, og kan forbedre i prosessen.
I likhet med Yara Glomfjord, som også 
rekrutterer mange kjemiprosess-fagarbeidere, 
har Cargill en svært avansert og sammensatt 
produksjonsprosess – dette krever dedikerte 
medarbeidere.

Hyggelig nedgang
Bedriften som Herulf leder har tidligere fått 
hedersbetegnelsen Årets lærebedrift i Nord-
land, etter at spesielt Odd Svein Hjertø satte 
fagopplæring på agendaen i sine fabrikksjef-

- Det er absolutt bare positivt å ha lærlinger 
som en del av staben! De er flotte arbeidsfolk, 
og de bidrar til at vi som begynner å bli godt 
voksne, må skjerpe oss, fastslår Herulf Olsen.

Viktig forpliktelse
Fabrikksjefen hos Cargill har nettopp gjort 
jobben. Det lille, men viktige skiltet er festet 
på veggen ved inngangsdøra til administras-
jonen på Halsa. Fiskefôrprodusenten har 
nemlig tatt på seg ansvaret på oppfordring fra 
Nordland Fylkeskommune: blitt lærling-
garantist.
- For vår del betyr dette at vi sørger for å ta 
inn 2 lærlinger i produksjonen hvert år, slik 
at det alltid er 4 av dem inne. I tillegg har vi 

år tidlig på 2000-tallet. I størst mulig grad 
tilbys lærlingene jobb etter bestått fagprøve, 
men siden staben er stabil med få som slutter, 
utdanner Cargill betydelig med fagfolk som 
andre virksomheter ansetter, og drar nytte av.
- Men de siste to årene har vi bemannet opp 
fra 35 til over 50 ansatte, og da er mange 
tidligere fagarbeidere og lærlinger hos oss, 
kommet tilbake. Veldig artig!
- I det hele tatt har det vært fantastisk å få 
inn så mange unge ansatte det siste året. For 
noen år siden hadde vi like mange over 50 
år som under 30, men nå er gjennomsnitts-
alderen i fabrikken gått hyggelig ned, sier 
Herulf fornøyd.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Allerede som barn viste lærer-sønnen en stor 
interesse for elektronikk og om hvordan ting 
fungerte. 
- Som barn testet jeg ut barbermaskinen og 
reparasjon av den. Jeg tenkte noe var for mye 
«oppi der». Så jeg kuttet bort og loddet over. 
Vel, det ble et kjempe-strømstøt da jeg  
 plugget i! smiler han. 

Og mer testing ble det. Ingeniørhøgskolen i 
Narvik ble derfor et naturlig valg. 
- Det virket som et interessant valg, og  
fristet mer en universitetet grunnet teknisk 
interesse, forteller han valget han tok, og  
som ble starten på hans yrkesvei.  

John Arne Johansen (47) er fra i sommer ansatt som teleingeniør i Meløy Energi AS.

Reiselysten
Etter flere år i Oslo som ingeniør i et tidligere 
norsk elektrokonsern - Sønnico og Proxl - før 
oppkjøpet til Hafslund Strøm AS, gikk veien 
videre til REC Wafer i Glomfjord. Da de 
la ned i 2012, fikk John Arne et halvt år til 
rådighet, før han ble kontaktet av Bilfinger. 
Den tiden gikk til å se verden. 
- Jeg fikk reist litt og dro flere plasser. Blant 
annet til Hellas, Skottland, og Østerrike. Så, 
etter en tid i Bilfinger, kom muligheten nå til 
å prøve noe nytt, i tillegg til å få bruke mer 
av min kompetanse innen det jeg er utdannet 
som, som er tele-ingeniør, sier John Arne.
Nå er han dermed i staben i et selskap som 
målt i omsetning er ett av de største i  
Sør-Salten og Nord- Helgeland, innen 
vedlikehold og nybygging av infrastruktur. 
Meløy Energi AS.

 Landet godt
- Teleingeniør-stillingen her virket  
interessant, og jeg ville prøve noe nytt,  
forteller han som siden i sommer har  
funnet seg godt til rette.  
- Jeg trives veldig godt og blitt tatt godt  
imot. Søker jeg på en jobb, så er det der  
jeg tenker jeg skal være, avslutter John Arne, 
som opprinnelig kommer fra Breivik  
i Tjongsfjord, i Rødøy kommune. 
John Arne er sønn av Aud Johansen i  
Tjongsfjord, og hans far var Johannes Jo-
hansen, som gikk bort noen år tilbake. Han 
er bror av Torbjørn Sverre Johansen  
og Magnhild Johanne Johansen.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

Eventyrlysten og med sekken full av 
erfaring, ble John Arne Johansen (47) 
i sommer ansatt som teleingeniør i 
Meløy Energi.

Nyansatt erfaren ingeniør
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- Ja, hvor morsomt er ikke dette? gliser pol-
ske Sebastian Stefanski (34).
- Vi har alltid hatt et tett forhold, så det er 
utrolig morsomt å ha fått Grzegorz hit, sam-
men med meg! Jeg har fått mange venner i 
Glomfjord, men det er jo noe spesielt med 
familie…..
Ja, for ikke bare har han selv funnet seg godt 
til rette i Yara Glomfjord, etter 5 år som 
dyktig vedlikeholdsingeniør. Nei, nå har san-
nelig LILLEBROR kapret seg ingeniørjobb 
nøyaktig samme sted!
- Kona og jeg var på ferietur til Lofoten for 
4 år siden, og Sebastian og jeg ringer jo med 
hverandre hele tiden, forklarer Grzegorz 
Stefanski (31).
- Så vi har tenkt at…ja, kanskje en dag flytter 
vi til Norge? Så, da Sebastian tipset meg om 
den ledige stillingen, la jeg inn en søknad, og 
her er jeg!

Best blant 25
Det har ikke vært hverdagskost for oss i Ny 
Næring å intervjue utenlandske ingeniører. 

Yara sikretYara sikret
forbrødringforbrødring
Disse sympatiske karene  
er ikke bare kvalitetsimport 
fra Polen som dyktige  
vedlikeholdsingeniører  
til Yara Glomfjord! Nei, ny 
funfact følger her:

Alder: 21
Bosted: Glomfjord
Yrke: Lærling i kontor- og  
administrasjonsfaget hos Statkraft

Grattis!

- Gratulerer så mye med læreplass i Statkraft, Char-
lotte! 
- Tusen takk! Dette har vært drømmejobben min 
helt siden jeg var liten jente og var med mamma på 
jobb. Jeg husker jeg brukte å lage kontor hjemme 
hvor jeg brukte bøker som PC, hehe! Jeg har vokst 
opp på Rognan, og flyttet til Bodø sammen med 
storesøsteren min da jeg var 15 år. Der gikk jeg vide-
regående i Service og Samferdsel i to år. Like før jeg 
skulle begynne læretiden min ble vi gravide, så da 
ble det utsatt litt. I 2019 fikk samboeren min jobb 
hos Norwegian Crystals, så da flyttet vi til Glomf-
jord. Og heldig som jeg var, skulle Statkraft ta inn 
lærling i kontor- og administrasjonsfaget for første 
gang, så da søkte jeg og fikk jobben. Jeg har bare 
vært her siden 1.oktober, men trives veldig godt!

- Hva er det aller beste med jobben din? 
- Det må være at jeg får sitte her blant så mange 
mennesker og være en del av noe så stort, og 
samtidig føle at jeg kan bidra med noe. Jeg syns det 
er utrolig fint at jeg blir inkludert i alt som skjer, 
både prosjekter og møter – slik at jeg får lære om 
prosessene og hvordan ting fungerer. Og så liker jeg 
jo arbeidsoppgavene veldig godt, for eksempel dette 
med å bestille og innhente ressurser til planlagte 
oppdrag, og de regnskapsrelaterte tingene som er 
typisk for kontor- og administrasjonsfaget.  

- Hva har du lyst til å gjøre etter du er ferdig med 
læretiden?
- Jeg håper virkelig at jeg får muligheten til å fort-
sette i Statkraft! Samboeren min har nettopp fått seg 
ny jobb i Glomfjord, så vi ønsker å bli i Meløy.   

Charlotte bor i Glomfjord med sin samboer Lars 
Åsvang (34) og deres felles datter Dina (2). Hennes 
foreldre bor på Rognan, og heter Tanja Strand og 
Tommy Fagerhaug. Hun har tre eldre søsken.

Tekst: Synne B. Ulsnæs
Foto: Privat

Charlotte Fagerhaug

Men nå er vi altså midt i et artig møte i 
fullgjødselfabrikken i Glomfjord. Begge er fra 
Polen, begge tok ingeniørutdanning, begge er 
flyttet til Norge, og begge har fått spennende 
utviklingsjobber i Meløys hjørnsteinsbedrift, 
verdens nordligste gjødselfabrikk. Og i tillegg 
er de bestekamerater, og ikke minst brødre!
- Vi hadde søkere fra hele landet, om lag 
25 til sammen, og der om lag 5 var inne til 
intervju. Grzegorz var den aller best kvalifis-
erte – bakgrunnen hans fra Cargill i Polen er 
veldig gunstig – de er et stort, internasjonalt 
selskap, forteller Hans Erik Sporsheim oss.
Han er teknisk sjef i Yara Glomfjord, og var 
sentral i ansettelsesprosessen der Grzegorz til 
slutt stakk av med seieren og tiltrådte i juli 
i år. Hans Erik er meget godt fornøyd med 
31-åringens bidrag til staben så langt.
- Broren Sebastian er jo veldig oppe og går 
med norsken, og Grzegorz jobber også godt 
med språket og er dessuten god i engelsk. Å 
kommunisere godt og riktig er viktig ute i 
fabrikkene, sier han fornøyd.

De har ringt hverandre ofte og besøkt hverandre, 
helt siden storebror flyttet til Norge. Nå er de 
polske brødrene Grzegorz (t.v., 31) og Sebastian 
Stefanski (34) gjenforent, i hver sin ingeniør-stilling 
hos Yara i Glomfjord, Norge!

To ganger i uka har 
jeg norskundervisning 
med en instruktør i 
Polen, på Skype. 

GRZEGORZ  STEFANSKI

Vi har alltid hatt et 
tett forhold, så det er 
utrolig morsomt å ha 
fått Grzegorz hit! 

SEBASTIAN  STEFANSKI

Jobber med norsken
De sympatiske brødrene har dermed 
hver sin ingeniør-posisjon i den viktige 
vedlikeholdsavdelingen i den døgnkon-
tinuerlige gjødselproduksjonen i Meløy. 
Sebastian i mekaniske fag, Grzegorz i 
elektrofaget. Og apropos språk, hvordan 
går det?
- Jeg gjør som Sebastian gjorde – to 
ganger i uka har jeg norskundervisning 
med en instruktør i Polen, på Skype. 
Dessuten ber jeg alle snakke norsk til 
meg, så jeg lærer best mulig, opplyser 
Grzegorz.
- Kona og jeg tok et lite kurs før den 
ferieturen til Lofoten, også, men nå 
jobber jeg mye med språket. Engelsk 
går også greit, men jeg synes selv jeg bør 
snakke godt norsk – det passer bedre inn 
og er mer komfortabelt for meg og kol-
legene på jobb, mener han.
- Nei, vi snakker ikke polsk på jobb! Og 
forresten ser vi hverandre veldig sjelden 
på dagene – vi er i helt ulike avsnitt av 
fabrikken, opplyser Sebastian.
- Før han flyttet hit i sommer, trodde jeg 
liksom at vi skulle være i lag nesten hver 

dag, gå masse fjellturer og sånt. Men, det 
er ikke så lett – vi har hver vår familie, 
og jeg går vakter i beredskapsavdelingen, 
så det er travelt. Men vi er sammen i 
helgene når vi kan, da, og det er fint! sier 
storebror.

Sebastians mareritt
Brødrene har tydelig respekt for hveran-
dre. Av det de forteller, skjønner vi at 
de inspireres av hverandre, både som 
dedikerte, målbevisste, systematiske og 
faglig dyktige.
- Alle har vært veldig hyggelige mot oss 
siden vi kom, og det er veldig rolig her i 
Glomfjord. Og familien får mye mer tid 
sammen – i Polen var det ikke uvanlig at 
jeg brukte 1 time i kø for å komme meg 
hjem fra jobb, forteller Grzegorz.
Om jobben i Yara er det altså Sebastian 
som har lengst erfaring. Nå husker han 
et nylig mareritt:

- Jeg drømte at jeg var et helt annet sted, 
at jeg hadde forlatt Yara, men visste ikke 
hvorfor, og kunne ikke dra tilbake! Helt 
forferdelig! ler han.
- Det er amazing å jobbe her – jeg elsker 
dette stedet! Ingen like dager, og spen-
nende utfordringer på jobb hele tiden, 
mange flinke og erfarne folk. Og det er 
et lite miljø, så det er viktig å innpasse 
seg. Som jeg har sagt til Grzegorz: når 
du er nye et sted så holder du kjeft og 
observerer, lærer av de andre, gjør ditt 
aller beste. Sånn får du tillit, og så kan 
du gå videre derfra.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Oppvokst på Hommelstø i Velfjord, 
Brønnøy – og etter grunnskole og 
framhaldsskole tok han handel- 
og kontorfag før butikkjobb på 
Leka i Trøndelag. Så gikk turen til 
Stord og platearbeider på bygging 
av tankskip for Hilmar Reksten, 
senere byggingen av Statfjord 
A-plattformen. I 1977 flyttet han 
og hans Ida til Trondheim, og 3 
år senere bygde paret hus på 
Stjørdal – Jarle hadde reisejobb 
for selskapet Stålkonstruksjo-
ner. Etter mangeårig nedgang i 
verkstedindustrien tok han snek-
kerkurs og etablerte eget firma, 
der han bygde nye eneboliger og 
renoverte hus og hytter. Tiltrådte 
jobben som vaktmester ved Mel-
øy videregående skole i juli 1987, 
en jobb og funksjon som i dag er 
driftsleder for skolens avdelinger 
på Inndyr, Ørnes og i Glomfjord. 
Jarle har barna Jon Inge (f. 1978) 
og Lene (f. -80) og 5 barnebarn. 

Jarle Drevland

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Butikkmedarbeider, platearbeider, sveiser, snekker, vaktmester, driftsleder. Problemløseren 
Jarle Drevland har tatt det meste i sitt yrkesliv på strak arm, og med et smil. Dét gjør han 
også med det som inntreffer 1. desember…

Driftsleder Jarle med sitt lag: vaktmester Rikke Johansen, som nå konstitueres som driftsleder, og vaktmester Karl Arne Thomassen.

Mange som er godt voksne i sine yrkes- 
karrierer kjenner det som i beste fall en 
spennende utfordring,  i verste fall  
frustrerende og vanskelig. Altså alle  
endringene, alt forbedringsarbeidet, å  
skulle omstille seg, på arbeidsplassen. 
67-åringen du nå skal få møte, kan  
antageligvis fungere som forbilde for mange.
- Joda, jeg føler at jeg klarer å henge med, 
det har gått bra, absolutt. Dette med data 
var ikke bare-bare i starten, og vi hadde vel 
ikke de beste maskinene. I dag styres jo alle 
systemene våre av datamaskiner, og det er 
fort en hel A4-side med ulike passord. Men, 
det skal noe til før jeg får høy puls! humrer 
han med hele kroppen, i kontorstolen.
Jarle Drevland har omstilt seg i nå 33 år, i 
driften og vedlikeholdet av skolebyggene 
til Meløy videregående skole. Og i yngre år 
gikk han fra krakk og nedgangstider i bransje 
etter bransje – omstilling hele veien. «En 
mann som har tilpasset seg alle endringer og 
nedskjæringer på strak arm, alltid uten sure 
miner. En som ser løsninger der andre ser 
problemer. En driftsleder som tar tak selv, 
og er respektert som faglig dyktig. Jovial og 
populær – det er en grunn til at alle våre 
avdelinger skal ha egen avslutning for ham», 
sier en kollega om Jarle.
- At jeg har vært en som man kan samarbeide 
med, ja, jeg håper jo det, er det lengste Ny 
Næring klarer å dra ham, altså i retning 
selvskryt.

Må tåle stasen
 For så er altså et langt og hyggelig kapittel 
over, for Meløy videregående skole. Sine siste 
dager på jobb må da også Jarle tåle å reise fra 
avdeling til avdeling for å bli takket av med 
taler og stas. Joda, det knirker både i skuldre 
og rygg og hofter nå, etter et yrkesliv med 
både sveising, platearbeid og snekring. Men, 
etter to år med tilvenning, les: redusert ar-
beidstid - kjenner den populære driftslederen 

Takk til en problemløser

seg klar for en ny hverdag.
- Du, det blir ikke noe problem å fylle  
tiden. Vi har både hus og båt og hytte på  
fjellet, så det blir nok å gjøre. Jeg liker å gå 
i fjellet våde vinter og sommer, med  
rypejakt og fiskestang, forteller Jarle i dette 
«avskjedsintervjuet».
- Som driftsleder har jeg de siste årene 
jobbet mye opp mot eiendomsavdelingen i 
Nordland Fylkeskommune, altså med ulike 
prosjekter for å fornye og forbedre byggene. 
Det må trykkes på, og dette har vært med på 
å gjøre jobben min spennende.

Sveise-reise-jobben
Jarle vokste opp med en mor i helsevesenet 
og en far som håndverker på Bindalsbruket 
– selv valgte han handel- og kontorfag etter 
grunnskolen. Pur ung i arbeidslivet tok han 
ett år i butikk på øya Leka ved Trøndelags-
kysten. Lønna ikke all verden, Jarle testet ut 
hurtigruten MS Midnatsol som jungmann 
og båtsmann.
- Etter militærtjenesten ville jeg prøve 
verkstedindustrien. Siden Ida var sveiser, dro 
vi til Stord, der jeg ble platearbeider og tok 
fagbrev. Nesten 2.000 fast ansatte, og nesten 
like mange innleide, og vi var fra mange  
nasjonaliteter. Dette var en spennende og 
lærerik tid – vi bygde tankspipene til reder 
Hilmar Reksten. Helt til krakket i olje- 
næringa, da alle kontrakter ble kansellert. 
Men så dukket byggingen av Statfjord  
A-plattformen opp, så jeg fikk arbeid der 
fram til den ble sjøsatt i 1977.
….som ble året da paret flyttet til  
Trondheim, på vei nordover i landet igjen. 
Jarle fikk reisejobb landet rundt som  
platearbeider og sveiser, mens Ida tok noen år 
hjemme med barna som kom i -78 og -80.

Snekret seg nordover
- Så kom det et nytt krakk, smiler Jarle i dag.
Aker kjøpte både hans arbeidsgiver og flere 

Det må trykkes på, og 
dette har vært med på 
å gjøre jobben min 
spennende. 

JARLE DREVLAND

i Trondheim, la dem ned. Samme året som 
familien flyttet inn i nybygget hus i Stjørdal, 
ble Jarle arbeidsledig.
- Jeg hoppet likegodt på et snekkerkurs,  
og begynte for meg selv!
- En annen kar og jeg stiftet hvert vårt 
 firma, og jobbet sammen med å sette opp 
eneboliger for Systemhus, og vi renoverte hus 
og hytter oppover i Trøndelag. Men i 1987 
kom det et krakk i dét markedet, også, hehe.
Oppe i dette var de begge nordlendinger, Ida 
fra Rendal i Meløy. De ville lengre nord, og 
Jarle slengte inn en søknad på stilling som 
vaktmester på Ørnes. Der i gården bodde 
elever og ansatte i over 800 kvadratmeter 
anleggsbrakker, og lånte ellers klasserom ved 
Ørnes skole. Nok å gjøre for Jarle. I 1992 
kom dagens vgs-bygg, som igjen ble utbygget 
i -98.

Fra snekker til drifter
- De som ansatte meg den gangen, trengte på 
en måte en snekker. Vi bygde om og pusset 
opp – det var mye mer praktisk arbeid da. I 
dag er det helt andre krav, og det er ikke så 
mye vi har lov til å gjøre selv, enten det er 
elektrisk eller rør eller andre ting.
God drift, vedlikehold og fornyelse av  
bygningsmasse. Dette har vært Jarles  
spennende og viktige hovedoppgave som 
driftsleder de senere år. Budsjettarbeid,  
prosjektledelse og ikke minst ledelse – Jarle 
har også renhold underlagt seg, en avdeling 
som har fått ny og stor trøkk i koronaåret 
2020.
- Har du angret på byttet fra platearbeider  
og snekker, til å være driftsleder?
- Nei. Selvsagt kan det ha vært noen mørke 
dager, men da har jeg sett meg tilbake og 
erkjent at jeg har det bra her. Å sitte  
overskrevs på et møne i uvær, eller i støvete 
smelteverk med lange skift…..Meløy  
videregående skole ble absolutt et skritt 
i rett retning!

- Her har jeg fått utvikle meg hele tiden, jeg 
har vært med i mange spennende prosjekter 
med god kontakt med ulike avdelinger på 
fylket - og har hatt gode ledere her ved  
skolen. Det har vært en fin tid!

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Irene Granberg
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Thomas Mikalsen (24) visste fra barnesko-
len at han, som sin far, ville inn i bygg og 
anleggsbransjen som tømrer. Ved Halsa Bygg 
AS. Lettlært og med gode karakterer ble han 
ansatt, akkurat der han ønsket. Beskrevet 
av sin leder som bas- og formannsmateriale, 
kunnskapsrik og utmerket seg i tillegg med 
sin store interesse for faget. Så skjedde det 
utenkelige. Den fysiske helsen sviktet, i en 
bransje beskrevet som en av de mest fysisk 

- Å takke ja til dette tilbudet var det vanskel-
igste valget jeg har tatt. For Glomfjord er for 
meg det mest spesielle stedet i verden. Det vil 
det alltid være. Jeg kaller det for “hjemme», 
sier Rafed på telefon fra hovedkontoret i 
Oslo. 
Han er ansatt som spesialist innen vind-

Da helseproblemer stoppet  
Thomas Mikaelsen (24) sin  
karriere som tømrer, var det  
ikke et alternativ å slutte,  
verken for ham eller arbeids- 
giver Halsa Bygg. Og vips:  
knust framtidsdrøm ble  
snudd til solskinnshistorie!

Med 2 mastergrader som 24-åring danket han  
ut nær 80 andre søkere, da han ble relévern- 
ingeniør for Statkraft i Glomfjord. 5 år senere er  
Rafed Hossain på nytt blitt headhuntet av Statkraft  
– nå til spennende oppgaver i Oslo. 

Thomas – en solskinnshistorieThomas – en solskinnshistorie

Glomfjord i hjertet

Født og oppvokst på Engavågen  
hvor han fortsatt bor, med samboer 
Tina Stavnes (f. -98). Utdannet ved 
tømrerlinjen gjennom NESO,  
læreskolen innen byggfag i Svolvær, 
og utdannet som fukttekniker ved  
fagskolen i Oslo – et 2 årig nett-/ 
samlingsbasert deltidstudium.  
Han er sønn av Heidi Fredriksen  
og Håkon Mikalsen. Thomas har  
søsknene Eivind (f. -93) og  
Elisabeth (f. -94).

Thomas Mikaelsen

at det ble et krevende år i forsøk på å finne 
en løsning på å fortsatt kunne være ansatt i 
Halsa Bygg. 
- Det var en lang prosess, forteller han, som 
ydmykt legger til at suksesshistorien krever 
innsats, spesielt fra den som skal igjennom 
det. 
- Man må jobbe hardt, og ta tak i det selv. 
Halsa Bygg har alltid vært på hugget med å 
hjelpe meg med å finne beste løsning, og det 
føles godt å vite de står nært og hjelper til, 
sier han. 

Ville ikke miste
Daglig leder Bjørn Kildal (39) nektet å gi 
opp en verdifull ansatt. Sammen valgte de to 
å se muligheter der kanskje andre ville dradd 
nødbremsen. Et resultat av godt samarbeid 
mellom NAV, Halsa Bygg og Thomas, 
snudde alternativet som langtidssykemeldt til 
en verdifull kompetanse for bedriften. 
- Thomas utmerket seg som tømrer, både 
som lærling og ansatt. Etter den nedslående 
beskjeden satte vi oss ned for å tenke. Vi ville 
ikke miste ham, det er viktig å ta vare på bra 

folk, forteller Bjørn. 
- Vi snakket sammen om hva han kunne 
tenke seg, og hva jeg og bedriften hadde bruk 
for. Vi hadde ingen med fukttekniker-utdan-
ning. Thomas syntes det hørtes spennende 
ut, og jeg avtalte med NAV som også syntes 
det hørtes spennende ut, forteller Bjørn og 
roser NAV. 
- De har spilt veldig på lag med påkosting av 
utdanning og lønnstilskudd. Vi har hatt godt 
samarbeid underveis i den prosessen. 

krevende. Beskjeden fra av oppfølgingstjen-
esten var klar. Arbeidskarrieren som tømrer 
var over. Det kunne endt her – hadde det 
ikke vært for arbeidsgiver Halsa Bygg AS.
Den lange prosessen
Thomas forteller oss om ansatte som kjenner 
hverandre godt og har blitt en sammensveiset 
gjeng, i dette bygg- og entreprenørfirmaet fra 
1988. Halsa Bygg har vokst seg til en solid 
familiebedrift med rundt 40 ansatte. 
- Men, jeg fikk tidlig helseutfordringer, 
og fikk beskjed om at jeg måtte avslutte 
arbeidskarrieren, forteller han og medgir 

Thomas gull verdt
Fuktskader har nå passert brann som viktig-
ste årsak til skader på bygg i Norge. Behovet 
for mer kompetanse om fuktteknikk er stort. 
Og Halsa Bygg AS kunne denne våren skilte 
med nyutdannet fukttekniker, i en nyetablert 
studieretning i fuktteknikkfaget.
- Sammensatt kompetanse som tømrer, 
fukttekniker og nå skoleres innen teknisk 
tegning, utgjør en kjempebred kompetanse 
som for oss er gull. Oppturen skapte vi sam-
men, men han gjorde en meget bra innsats 
selv, han har vært med å skape sin egen 

arbeidsplass, avslutter lederen i Halsa Bygg.
- Det var et lurt valg å avslutte som tøm-
rer. Etterpå har jeg vært i god form, smiler 
Thomas.  
Og selv om han savner tømrer-jobben, er han 
takknemlig.
- Halsa Bygg AS er uten tvil en fantastisk 
arbeidsplass!

Tekst: Irene Granberg
Foto: prikkenoverien

Rafed med prosjekter globalt.
- Jeg lærer mye om hvordan vi kan gjøre 
verden til et grønnere og bedre sted. Det er 
fantastisk å få være en direkte del av dét. Og 
mulighetene vil jeg takke Glomfjord for, der 
har jeg lært utrolig mye, forteller han og deler 
samtidig med oss sin langsiktige plan. 
- Målet er å dra tilbake til Bangladesh å få 
implementere kunnskapen min om fornybar 
energi. Jeg ønsker å gjøre noe for mitt eget 
hjemland, avslutter han som har bodd de 
siste 5 årene i Glomfjord, Meløy. 
 
Tekst: Irene Granberg
Foto: privat

kontroll-systemer i tillegg til solenergi for 
Statkraft, og jobber mot land som Brasil, 
Chile og Irland. 
- Jeg fikk mulighet for å bruke mer av mine 
interesse- og kompetanseområder, som er å 
jobbe med vindenergi, da ble det nødvendig 
å flytte, forteller Rafed. 

Stolt ansatt
Rafed roser Statkraft for måten de ser poten-
sialet i dem ansetter.
- Statkraft utmerker seg ved at de ikke ser 
på hvor du kommer fra og hvilket språk du 
snakker, men på hvordan du kan bidra til 
å gjøre Statkraft bedre. Selv er jeg er i fra 
Bangladesh og i Norge har min karriere- og 
personlige vekst vært fantastisk. Jeg er veldig 
stolt over å få jobbe for Statkraft, sier han, og 
roser samtidig Glomfjord.
- Jeg forelsket meg i naturen, snøen og nor-
dlyset, og personene der er som familie for 
meg, forteller Rafed. 

Gi til hjemlandet
Å forlate var hardt, men likevel et nødvendig 
steg på veien mot fremtidsmålet. Nå jobber 

Nyutdannet fukttekniker har byttet ut hammer med hammerelektrode – se innfelt bilde. Etter omskoleringen pakker Thomas Mikalsen (24) et helt annet utstyr 
før oppdrag. Han skoleres også innen teknisk tegning, og er en verdifull ressurs for Halsa Bygg, med sin brede kompetanse.

Rafed Hossein (29) har tatt  
sitt livs vanskeligste avgjørelse 
ved å forlate Glomfjord til fordel 
for hovedkontoret i Oslo. Avis-
utklippet er fra tidligere Framtia 
23. september 2015, der Rafed 
med sine to mastergrader var 
kandidat til ingeniør-stilling. 
Han fikk jobben.

Oppturer skaper vi sammen, men han 
gjorde en meget bra innsats selv. Med
gode karakterer og stått på, har han vært 
med på å skape sin egen arbeidsplass.

BJØRN KILDAL

Det var et lurt valg å avslutte, etter det
har jeg vært i god form. Og Halsa Bygg
er uten tvil en fantastisk arbeidsplass.

THOMAS MIKAELSEN
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- For oss er det viktig å ha et godt tilbud til 
kundene våre, medeierne våre, uansett om 
det er i by eller distrikt, innleder Håvard 
Andreassen vårt intervju.

Håvard Andreassen

Coop Nordland stor-satser på Inndyr, og i tett samarbeid med Moldjord Bygg og Anlegg.  
Om lag 50 millioner kroner investeres i ny, stor butikk – og med 7 selveier-leiligheter på taket. 

Moldjord i Coop-kompaniskap

- Og når det gjelder Inndyr, så bærer butik-
ken vår her preg av å ha vokst ut av skallet - 
den trenger opprusting. Derfor har vi jobbet 
over tid for å lage et godt prosjekt og en god 
plassering for en ny butikk – altså at vi ikke 
bare skulle omprofilere oss, i dagens lokaler, 
forklarer han videre, eiendomssjefen i Coop 
Nordland.

Bygger nytt, river gammelt
For så er den altså endelig ute, den store og 
gode nyheten. Alle dagligvare-handlende i 
Inndyr sentrum kan nemlig se fram til 2022 
og en helt ny kjøpsopplevelse hos Coop. Og, 
selvsagt, et tidsriktig lekkert bygg plassert 
med utsyn over den flotte havna i Inndyrsvå-
gen, og med rikelig plass til parkering.
- Når det nye bygget er oppe, kan vi flytte og 
innvie ny butikk. Da river vi det gamle byg-
get, og får plass til ca. 25 parkeringsplasser, 
opplyser Håvard.
- Coop Nordland har bygget mange steder i 
hele Nordland de siste årene, og har til enh-
ver tid mange prosjekter gående. Men for oss 

- Dette er et stort prosjekt for oss, og vi ser 
veldig fram til å gå videre i samarbeidet 
med Moldjord, slik at arbeidet kan settes i 
gang, smiler Håvard Andreassen.
Eiendomssjefen i Coop Nordland har net-
topp signert kontrakten, i likhet med daglig 
leder Finn Nikolaisen i Moldjord Bygg og 
Anlegg. Håvard og Coop skal bruke over 
50 millioner kroner på det splitter nye 
forretningsbygget med leiligheter i Inndyr 
sentrum. Finn og hans menn skal sette det 
opp, og lander dermed et oppdrag på over 35 
millioner kroner.
Det var mandag 2. november at partene 
kunne invitere Ny Næring til hyggelig fotose-
anse i Moldjords kontorbase i Alsgården i 
Bodø. Håvard har med seg Coops prosjek-
tleder for den forestående Inndyr-satsingen, 
nemlig Glenn Molid, mens Hallvard 

er dette et stort prosjekt, med total invester-
ing på rundt 50 millioner kroner.

Ikke helt typisk
Ny butikk er nemlig ikke hele nyheten. Når 
Coop nå i november har signert kontrakt 
med Moldjord Bygg og Anlegg for å sette 
opp splitter nytt bygg i Gildeskåls kom-
munesenter, er det med en helt spesiell rosin 
i pølsa.
- Det er for så vidt ikke typisk oss å bygge lei-
ligheter – vi driver primært med dagligvare. 
Vi har gjort det før, men da gjerne sammen 
med en boligpartner og at de tar den biten – 
det er alltid interessert å se på utnyttelse av 
tak-arealet på byggene våre, sier Håvard.
For ja, Inndyr skal få 7 sentrumsleiligheter! 
På taket av den nye Coop Prix-forretningen, 
og med inngang fra riksvei 838 gjennom 
sentrum. 86 kvadratmeter store selveier-
leiligheter med 2 soverom og lekker utsikt 
fra romslige altaner. EIE eiendomsmegling i 
Bodø forestår i høst og vinter salget av disse.

Med tro på Inndyr
- For vår del dreier dette seg om total 
lønnsomhet. Vi trenger eiendommer å drive 
forretning i, og å bygge leiligheter er en måte 
å få til etablering av butikker på. Et verktøy 
for å få en butikk, rett og slett.
- Og Inndyr blir lønnsom investering?
- Ja, dét har vi tro på. En del av dette er jo at 
vi kjenner omsetningen i dagens butikk, og at 
vi ser potensiale for å øke den. Vi har også en 
formening om den handelslekkasjen som går 
til Bodø i dag, og at det er et mål å stoppe en 
del av den – at enda mer handel kan bli igjen 
på Inndyr, bekrefter han.
- Men, nå må vi i første omgang få tilstrek-
kelig salg av leilighetene. Da går vi i gang 
med full utbygging. Så får plan B heller være 
at det ikke blir leiligheter – den vurderingen 
må vi gjør dersom vi ikke oppnår tilstrekkelig 
salg.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Splitter nytt og tidsriktig forretningsbygg med om lag 1.000 kvadratmeter grunnflate, og med 7 leiligheter på butikktaket. Dét er storsatsingen Coop Nordland nå gjør på Inndyr, og i tett samarbeid med entreprenør 
Moldjord Bygg og Anlegg. Butikken får inngang og parkering ved havna, og skal ligge midt i vårt bilde – til venstre for dagens Coop-bygg, som skal rives for å gi plass til omlag 25 parkeringsplasser. 
Illustrasjon: EIE eiendomsmegling.

- La oss sette i gang! smiler sentrale ledere i Coop Nordland og Moldjord Bygg og Anlegg. Ny Næring 
knipset signeringen av kontrakten, der eiendomssjef Håvard Andreassen (t.v.) holdt pennen for Coop 
Nordland og daglig leder Finn Nikolaisen for Moldjord. Bak står prosjektlederne Glenn Molid og Hallvard 
Johansen.

Johansen skal prosjektlede Moldjords del. 
Prosjekteringen er nå i full gang, oppstart i 
byggeplassen i løpet av vinteren.
- Vi har jobbet lenge for å få dette på plass, 
så dette er en hyggelig dag! Vi har erfaring 
fra før med å bygge forretningsbygg med 
leiligheter, og for oss er dette et prosjekt med 
fin størrelse, mener Finn.
Både på Ørnes i Meløy og på Oppeid i 
Hamarøy har entreprenøren utført liknende 
prosjekter, og er menn for oppgaven.
- Det blir ikke noe «planke-prosjekt» - det er 
krevende med leiligheter og butikk i samme 
bygg. De som bor der skal slippe støy fra 
butikken, og kravene er strenge til både lyd-
demping og brannsikring, opplyser Glenn.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Anleggsentreprenøren har forretningsadresse på Moldjord i Beiarn, og 
avdelinger i Bodø, Glomfjord og Inndyr, med aktivitet og ansatte i de fleste 
kommunene i Salten. Etablert i 1950 som Moldjord Maskinstasjon, og ble i 
2004 omdannet fra Rasmussen-familiens ANS til aksjeselskapet Moldjord 
Bygg og Anlegg, som i dag eies av Moldjord Holding AS der prosjektleder 
Kåre Eggesvik og daglig leder Finn Nikolaisen er største eiere. Moldjord 
Bygg og Anlegg hadde i fjor driftsinntekter på 151 millioner kroner, og har 
litt over 50 ansatte. 

Moldjord Bygg og Anlegg AS

For vår del dreier dette seg om total lønnsomhet. Vi trenger eiendommer å drive 
forretning i, og å bygge leiligheter er en måte å få til etablering av butikker på.

HÅVARD ANDREASSEN

Vi har erfaring fra 
før med å bygge 
forretningsbygg med 
leiligheter, og for oss 
er dette et prosjekt 
med fin størrelse.

FINN NIKOLAISEN
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Alder: 31
Bosted: Halsa
Yrke: Lærling i kjemiprosessfaget 
hos Cargill

Grattis!

- Grattis med læreplass hos Cargill, Michael!
- Jo, takk skal du ha! I forkant av læretiden min gikk 
jeg TIP og industrimekanisk på skolen i Harstad, 
der jeg har vokst opp. Jeg har en far som bor på 
Halsa, så jeg kjenner litt folk her i fra før. Da jeg 
skulle tre uker på utplassering gjennom skolen i feb-
ruar, snakket jeg med en kompis av meg som også 
jobber hos Cargill – Simen Wolden. Og han foreslo 
at jeg burde teste ut om produksjon av fiskefôr 
kunne vært noe for meg. Og dét var det! Etter endt 
utplassering søkte jeg om læreplass, fikk ja, begynte i 
september – og jeg stortrives!

- Hva er det som gjør at du trives så godt? 
- Først og fremst trives jeg utrolig godt på grunn 
av menneskene jeg jobber sammen med. Det 
er så mange flinke folk her med godt humør og 
god arbeidsmoral! Jeg har vært veldig heldig med 
veilederen min, Julian Volden, som har lært meg 
enormt mye på kort tid. Og så syns jeg det er utrolig 
deilig at arbeidsdagene er så varierte og at det alltid 
er noe nytt å lære! Jeg har vært både på vedlikehold, 
i råvare og i selve produksjonen, som gjør at jeg 
gradvis får en fullstendig forståelse av prosessen, noe 
jeg synes er viktig. 

- Har du gjort deg noen tanker om hva du vil gjøre 
etter endt læretid? 
- Jeg tar det egentlig bare som det kommer. Men det 
er veldig aktuelt å fortsette her hvis jeg er så heldig 
å få tilbud om fast jobb. Ellers bruker litt av fritiden 
min til å skru, så det er ikke helt uaktuelt å ta fag-
brevet som mekaniker – ettersom det er en utdan-
ning jeg kan kombinere med den jeg har fra før! 

Michael er sønn av Jan-Magne Antonsen (Halsa) og 
Kathe Evy Hveding (Harstad) og har fire søsken. 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: privat

Michael HvedingFra å være i ledelsen som 
banet vei til sol-energi,  
den største energikilden  
på jorden, skal veteranen 
nå lære opp de som skal 
bane veien for framtiden. 
Nemlig ungdommen.

Fersk som lærer, mens Hans Ove har mye erfaring som kan bringes videre til ungdommen – her ser vi ham i (enda) yngre dager som produk-
sjonssjef i Norwegian Crystals, sammen med Michael Dahl (t.h.) våren 2011. Det andre bildet viser engasjerte Hans Ove i Glomfjord Alpinsenter, 
sammen med tidligere Yara-fabrikksjef Arve Jordal (t.v.).

- Jeg var nær ved å søke for 3 år siden! 
sier den erfarne lederen og industrivet-
eranen Hans Ove Horsberg Hagen (46) 
om lærerstillingen som den gangen var 
utlyst. 
Men, han var ikke klar for å forlate 
industrien. Nå er imidlertid bena godt 
plantet i nye sko, som faglærer for 
fremtidens prosessoperatører, og samme 
sted som han selv var elev - teknikk og 
industriell produksjon ved Meløy vide-
regående skole. Ny Næring har snakket 
med Hans Ove på startstreken av hans 
nye yrkesvalg. 

Fra leder til lærer

en utfordrende tid. Jeg var med fra vugge 
til grav med selskapet. Det var mye gode 
kolleger og kompiser man måtte følge 
ut døra - dét var ikke artig, forteller han 
om ansvaret han fikk da selskapet lukket 
dørene i 2012. 

Grep muligheten
Etter noen år i teknologifirmaet ToCircle 
i nabobygget, fikk han tilbud om jobb i 
Norwegian Crystals (NC), etterfølgeren 
til tidligere REC Wafer Mono. 
 - Jeg er en prosessmann, og da jeg fikk 
tilbud om å lede produktutviklingsavde-
lingen for NC, var det såpass spennende 
at dét kunne jeg ikke si nei til. 
Norwegian Crystals har hatt tøffe år 

Glomfjord var tidlig ute med denne
studieretningen. Jeg har ambisjoner 
om å være med å bringe den gode 
tradisjonen videre.

HANS OVE H. HAGEN

Jeg har på en måte gått fra en  
utviklingsavdeling til en annen. 
Her kan jeg være med å bidra til å 
utvikle mennesker og gode fagfolk. 

HANS OVE H. HAGEN

Etter mange år i Glomfjord Industripark har Hans Ove 
H. Hagen (46) valgt en ny yrkesvei og er nyansatt som 
faglærer samme sted som han selv var elev - teknikk og 
industriell produksjon ved Meløy videregående skole. 

og ressurser til å se muligheter og tørre å 
by på seg selv. Dette gjelder elvene, også. 
Det er viktig å gi dem troen på seg selv 
og forståelsen av at ting må bygges sten 
for sten, dag for dag. Jeg ser veldig fram 
til å jobbe med ungdommene her, smiler 
han.

Vil bringe tradisjonen videre
- Glomfjord var tidlig ute med denne 
studieretningen, og har vært med på å 
sette premissene for denne yrkesutdan-
ningen i Norge. Jeg har ambisjoner om å 
være med å bringe den gode tradisjonen 
videre. 
For ved Meløy videregående, der har 
Hans Ove tenkt å bli. 
- Jeg skal jobbe meg godt inn i dette 
yrket. Jeg har på en måte gått fra en 
utviklingsavdeling til en annen. Her kan 
jeg være med å bidra til å utvikle men-
nesker og gode fagfolk, for dét trenger vi.

Ta sjansen!
- Har du stalltips til andre som vurderer 
å gå nye veier?
 - Det blir bra til slutt, en krise kan være 
ganske stor når du står i den, men man 
kommer seg igjennom det! Og det eneste 
jeg kan si jeg angrer på, er alt jeg ikke har 
gjort eller testet ut. Ved å tørre ta noen 
risker, kan man gjøre litt mer av det man 
brenner for, og jeg brenner for ungdom-
men, avslutter Hans Ove.

Han er bosatt i Glomfjord med sin kone 
Silje Horsberg Hagen (38), og de har 
guttene Oliver (15), Vilmer (11) og 
Sigve (3 ½). Hans Ove har også datteren 
Emma Tuflåt Hagen (24) fra et tidligere 
forhold.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

Erfart eventyret
- Dette har jeg villet lenge, ungdommen 
er fremtiden vår! sier han engasjert.
Med bagasjen proppet full av erfaring 
kan han skilte med å være en av de første 
på laget til Alf Bjørseth, mannen bak 
ScanWafer, senere del av REC. Med fer-
skt fagbrev som prosessoperatør ble han 
kvalitetsleder for det som ble starten på 
industrieventyret i Glomfjord. REC Wa-
fer ble verdensledende i produksjon av 
en sentral del av sollcellen, altså wafere. 
Veien videre var mastergrad i Trondheim 
før den nyutdannede sivilingeniøren ble 
headhuntet tilbake til Glomfjord som 
prosessingeniør og produksjonssjef i 
solcelleindustrien.
- Det var et spennende eventyr, men også 

siden oppstarten i 2013, men var i ferd 
med å bygge seg sterkere da et nytt crack 
i wafer-markedet til slutt førte til stans i 
fabrikken sommeren 2020. Nå er fabrik-
ken i drift igjen, men det Hans Ove 
ønsket å gjøre 3 år tidligere, har dukket 
opp som en mulighet igjen. Han hoppet 
i det og søkte på stillingen som lærer.

Ny men erfaren
 - Selv om jeg er fersk ennå, sitter jeg 
med mye erfaring og har tro på at jeg 
kan bringe mye videre til ungdommene 
som kanskje skal gå i mine fotspor.
Han ser også likheter med tidligere 
erfaringer. 
- I mine roller har jeg jobbet på tvers av 
avdelinger, samt fått med meg avdelinger 
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- Jeg har faktisk alltid hatt i baktankene at jeg skulle ende opp i Statkraft én eller annen plass! 
forteller Terje Strøm Sundby (38). I vår signerte han kontrakt med Statkraft Energi i Glomfjord. 

Kjent fjes i banken skifter beite – nå 
får han endelig jobbe som økonom.

Alltid tenkt Statkraft

Ny energi for Sture

Terje som nå jobber som spesialist i teknisk 
dokumentasjon ved teknisk dokumentas-
jonssenter i Glomfjord, avdeling Fykan. Det 
internasjonale kraftselskape, Statkraft AS er 
heleid av den norske stat og Europas største 
produsent av fornybar energi. Vannkraft-
verket i Glomfjord hadde produksjonsstart 
allerede i 1920.

Valgte nord
Tilfeldigheter førte Narvik-mannen til 
Meløy. Med bakgrunn fra Kystjegerkomman-
doen på Trondenes, bachelor i elkraftteknikk 
ved høgskolen i Narvik og erfaring som 
vedlikeholdsingeniør og driftsingeniør ved 
REC i Narvik, gikk veien videre til Bergen 
der han jobbet som automasjonsingeniør hos 

- Jeg gleder meg til å prøve noe helt nytt i et 
litt større miljø, og i en bedrift som har vel-
dig mye god kompetanse på ulike områder. 
Og så tror jeg arbeidsmiljøet der er sabla godt 
– dét trigger meg!
Smiler Sture Bang (51), som foran 11 andre 
søkere stakk av med seieren. Altså: den nyop-
prettede jobben som controller i konsernet 
Meløy Energi AS.

Attraktiv erfaring
- Det er bare å innse at jeg begynner å dra på 
årene, og jeg tok ikke dette som en selvfølge! 
Men, vi som har jobbet med finans kan være 
attraktive fordi vi har jobbet ganske bredt 
med både pensjon, forsikring, kreditt og 
finansiering. Så, jeg håper det blir en fordel 
for Meløy Energi å få min kompetanse til 
bordet. Og det er alltid greit å få inn folk 
med en annen innfallsvinkel, forklarer Sture.
Etter 23 år som kunderådgiver i bank på 
Ørnes – 21 i SpareBank1 Nord-Norge og 2 
i DNB – har han altså både søkt og fått nye 
utfordringer. Økonomen blir nå controller, 
og skal gjøre økonomisk planlegging, føre 
kontroll med regnskaper og budsjetter, drive 
internkontroll og økonomisk analyse. I de tre 
selskapene i det kommunale konsernet.

OneSubsea Processing AS.
- Så kom oljekrisa, og jeg søkte meg nordo-
ver til Cyberforsvaret ved stasjon Novik i 
Gildeskål, uten tidligere relasjon til området. 
Jeg så det som en interessant jobb og en 
kjempemulighet for å komme meg nordover 
igjen, forteller Terje. 

Får brukt utdannelsen
Terje jobbet to gode år ved Novik før han 
fikk tilbud om jobb ved Statkraft. 
- Denne stillingen er nærmere utdanningen 
min som er elkraft-relatert samt innebærer 
dokumentasjonsarbeid, som jeg også liker å 
jobbe med, forteller han. 
I jobben er han blant annet ansvarlig for 
forvaltning og vedlikehold av teknisk do-

kumentasjon i hele konsernet, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Havnet rett
Ny Næring tolker at jobben har stort ansvar. 
- Det må gå riktig for seg, bekrefter Terje 
med et smil. 
- Det er en spennende jobb jeg har fått, in-
gen tvil om det! Jeg har havnet på rett plass - 
kjekke kolleger og det er et godt arbeidsmiljø 
med god kjemi og godt samarbeid, avslutter 
Terje som kommer fra Beisfjord utenfor 
Narvik og tok med samboer og bosatte seg 
på Ørnes. 

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat

Automatisk bransje
- Det har vært en vanvittig, teknologisk 
utvikling, fastslår Sture, om de siste 20 årene 
i en bransje som har vært helt i tetsjiktet av 
bransjer når det gjelder omstrukturering, 
automatisering og nedbemanning.
- Noen mener at bankene trykker teknologi-
utviklingen på kundene. Men det er jo 
kundene som vil dette, for det handler jo om 
at det skal være billig. Alt handler om penger, 
og hvis du ikke tåler å høre dét, da har du i 
hvert fall ikke noe i denne bransjen å gjøre! 
smiler han.
Etter 3 år på BI på Mo, var 1993-markedet 
for økonomer elendig, og Sture kjørte buss i 
4 år før bank- muligheten på Ørnes dukket 
opp. 23 år senere tar han altså fatt på en jobb 
som nok er mer hånd-i hanske med hans 
opprinnelige utdanning som diplomøkonom. 
På privaten er Sture Bang gift med Line Voll 
Bang, og de har barna Johann (f. 1995), 
Matilde (f. -98) og Jakob (f. -03).

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sture Bang – 51-årig trebarnsfar og bankrådgiver og fotballtrener. 
1. desember går startskuddet i helt ny jobb.

Etablert i 1938 som Meløy kommunale elektrisitetsverk, og er fra 
1997 det kommunalt heleide selskapet Meløy Energi AS, som i dag 
ledes av administrerende direktør Børge S. Selstad. Virksomheten er 
delt i selskapene Meløy Energi AS og Meløy Nett AS, som samlet har 
31 ansatte. Meløy Energi AS er i dag en regional og kommersiell aktør, 
og jobber systematisk med forbedringsarbeid og utviklingen av et 
‘Meløy Energi Business System’. Konsernet hadde i fjor driftsinntekter 
på 155 millioner kroner, mot 144 året før. Fjorårets driftsresultat endte 
på 10 millioner. Tekst: Edmund Ulsnæs

- Vi oppretter stilling som controller på grunn av strengere 
krav til rapportering til det offentlige, opplyser administrerende 
direktør Børge S. Selstad.
- Og, fordi selskapet er splittet i 3 selskaper, som gir behov
for enda bedre presisjon på intern-fakturering og pengeflyt.  
Omorganiseringen vår har nok også økt belastningen på vår  
merkantile avdeling, og der skal controlleren inn som en 
støtte, under administrasjonslederen.

Meløy Energi AS
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Ønske om å tilbringe mer tid med sønnen, var Tobias Bjarmann-Simonsen (28) 
sin hovedmotivasjon for å flytte til Meløy. Da han fikk jobbtilbud ved Statkraft AS,
tok han med seg samboer og bosatte seg i Glomfjord.

Valgte Glomfjord

- Selv om jeg har hatt hjemmekon-
tor siden oppstart, har vi heldigvis 
fantastiske digitale verktøy nå til dags 
som gjør det enkelt å kommunisere 
med kolleger, forteller Tobias, som 
tiltrådde stillingen som spesialist i 
teknisk dokumentasjon ved teknisk 
dokumentasjonssenter i Glomfjord. 
Det internasjonale kraftselskapet 
Statkraft AS er heleid av den norske 
stat og er Europas største produsent 
av fornybar energi. 

Investerer i nyansatte
Tobias har lang erfaring fra Eltel Net-
works AS, med avdelinger nasjonalt 
og internasjonalt og er godt kjent 
med teknisk dokumentasjon fra før. 
- Selv om jeg ikke hadde de formelle 
kvalifikasjonene kunne erfaring 
kompensere for dette, hvilket jeg 
allerede har fått bruk for, forteller 
han og legger til at et av ønskene ved 
oppstart var god opplæring og kurs-

ing innenfor relevante områder.
- Statkraft har investert i sine 
nyansatte ved å ha vært veldig 
behjelpelig med tilgang til ulike 
opplæringsportaler. Arbeidsgiver gir 
meg også muligheter ved å bistå med 
eventuell etterutdanning som er et 
veldig bra tilbud, legger Tobias til.  

Elektronikk i blodet
Bodømannen som har bodd både i 
Mexico, Rognan og Trondheim har 
nedarvet elektrointeresse fra hans 
oldefar, Trygve Simonsen som startet 
entreprenørfirma i Bodø med samme 
navn. 
- Min farfar overtok, deretter min  
far som solgte det til Elektro AS i 
Bodø. Jeg gikk elektrolinjen, med  
allmennfaglig påbygging. Tok så  
fagbrev i telekommunikasjons-
montørfaget, og senere universitetsf-
agene ex-Phil, rettslære og  
organisasjon.

Reale folk
Tobias ser for seg en fremtid i Meløy 
og Statkraft AS.
- Det er et fremtidsrettet selskap som 
fremstår som en robust og trygg ar-
beidsgiver, sier han og roser samtidig 
kollegaene. 
- Det er en bunke med reale folk som 
er behjelpelige og samarbeidsvillige. 
Jeg har blitt positivt overrasket, sier 
han med et smil. I tillegg er det en 
vanvittig flott natur her, avslutter 
Tobias, som bor i Glomfjord sammen 
med samboer Johanne Nilsen og er 
far til Benjamin (f. 2012).

Tekst: Irene Granberg
Foto: privat

Alder: 18
Bosted: Inndyr
Yrke: Lærling ved Meløy videregå-
ende skole, ved skolens eget opp-
læringsfartøy for fiske og fangst, 
MS «Oscar Sund».

Grattis!

- Grattis med lærlingeplass ved MS «Oscar Sund», 
Runar!
- Jo, takk! Er glad for det. Jeg har interessert meg 
for faget lenge og blant annet vært med bestefaren 
min ut på fiske i Lofoten. Jeg har gått naturbruk og 
deretter fiske og fangst-linja. Opprinnelig er jeg fra 
Svolvær men har også bodd i Fredrikstad og Bodø. 
Jeg kom til Inndyr med familien året jeg begynte på 
naturbruk-linja. Jeg kjenner noen fra Inndyr som 
fortalte om skolen, og i tillegg har faren min snakket 
varmt om den siden han selv har gått her! Derfor 
ba jeg om en uke hospitering fra ungdomsskolen i 
Bodø. Og fant jeg ut at «her ska’ é», koste hva det 
koste ville - jeg var ikke i tvil! Og jeg trives veldig 
godt.

- Hva er fremtidsplanene dine?
- Jeg har sikkerhetskurs, og når jeg tar fagprøven 
har jeg fått nok fartstid til å ta D5 sertifikat, som 
er et kystskipper-sertifikat. Da kan jeg bli skip-
per, som er noe jeg kunne tenke meg. Jeg vurderer 
også styrmannsskolen. Da kan jeg bygge videre på 
skippersertifikatet hvis jeg ønsker det, til å kjøre alle 
typer båter av alle størrelser. Men jeg får se hva jeg 
finner på. Nå føler jeg meg veldig etablert på Inndyr 
og det er her jeg vil være. 

Runar er sønn av Rune Ingolfsen og Marita Krane, 
og har en søster, Sofie Krane (f. -97).

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat

Runar Ingolfsen
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Industripark, og fabrikksjefene Svein 

Are Olsen  (t.v.) og Øyvind Tvedt 

finner god grunn til å smile.
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Teknisk sjef Arnstein Jensen (t.h.) 

og vedlikeholdsarbeiderne Cato 

Olsen og Kristian Haukalid leder 

monteringen av nye ovner i SiTech.
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Julie Drevland (20) bestemte 
seg tidlig for at hjemplassen  
var der hun vil være. Arbeids-
karrieren begynner nå med fast 
kontrakt som driftsoperatør like 
 i nærheten - i Rødøy.

Etter straks 20 år i tekniske lederjobber i Glomfjord-
industrien, vil Arnstein utvikle noe eget. Foreløpig er 
han litt for etterspurt…

Ferskt fagbrev og fast jobb

På egne, erfarne ben

Etter endt læretid ved Mowi i Glomfjord,  
har meløy-damen nemlig fått fast jobb ved 
Helgeland Smolt i Reppen. Den solide 
bedriften driver yngel- og smoltproduksjon 
i både Sundsfjord i Gildeskål og Reppen i 
Rødøy, og produserer samlet om lag 3.500 

Han er prosjektlederen, med kontorplass i 
en høyst levende industripark i Glomfjord. 
Mens fabrikken han skal lede fram mot 
oppstart, den ligger i et fordums stolt indus-
trisamfunn, nemlig Sulitjelma!
- Dette har vært tilnærmet heltidsjobb hele 
høsten, så det er blitt lite tid å utvikle de 
andre idéene jeg har i firmaet mitt, smiler 
Arnstein Jensen (51).
- For Arctic Sapphire i Sulitjelma – jeg jobber 
med alt som må til for å komme fram til 
oppstart av de 82 ovnene neste år – business-
plan, finansiering, det tekniske, all infrastruk-
turen i det gamle bygget, ja, alt!

Ikke tid til idéer
Ny Næring møter industriveteranen i nyop-
pussede og tidsriktige kontorlokaler i Glom-
fjord Industripark, midt i det som allerede er 
et kreativt kompetansemiljø. Arnsteins eget 
selskap Innovatek AS har nemlig, i likhet 
med XPO Arctic, flyttet inn i etasjen over 
engineering-bedriften INVIS. Innovatek ble 

Landet rett
Julie er fornøyd med yrkesvalget. 
- Jeg har absolutt havnet rett. Arbeidsmiljøet 
i Reppen er veldig bra, jeg er veldig godt tatt 
imot. I tillegg til lik fordeling imellom kjønn, 
er aldersgruppen spredt, som er positivt for 
arbeidsmiljøet. Jeg er veldig glad for at jeg 
fikk jobben, avslutter Julie som for tiden leier 
hus på Ågskardet. 

Hun er datter av Kristina Marken og Jon 
Inge Drevland, og søster av Celine Drevland 
(18) og Jøran Drevland (14).

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat

tonn smolt årlig. Eierne er også kundene: 
Nova Sea, Lovundlaks, Selsøyvik Havbruk  
og GIFAS.

Spennende næring
For Julie innebærer jobben ansvar for blant 
annet fisken og vannkvaliteten.
- I tillegg er det mye teknisk, også. I Reppen 
resirkulerer vi vannet og bruker det på nytt. 
Det har jeg ikke vært med på tidligere og det 
er for meg en helt ny prosess, forteller Julie 
og berømmer kunnskapen til sine kolleger. 
- De er veldig flinke og vet hva de driver 
med. Det er veldig godt å lære fra noen som 
virkelig kan sakene sine. Det er en spennende 
jobb, smiler hun.

etablert under annet navn allerede i 2013, 
men det første ordinære driftsåret ble 2019 – 
et år som gav gode økonomiske resultater for 
eier og ansatt Arnstein.
- Jeg trodde jeg skulle få tid til å utvikle egne 
idéer, men så langt er det blitt lite tid til dét! 
Da jeg sluttet som teknisk sjef i Norwegian 
Crystals i oktober 2018, gikk jeg rett inn i 
en stor og spennende avtale med Cargill på 
Halsa, der jeg var innleid som teknisk sjef og 
prosjektleder i hele fjor og fram til i sommer.
Kort Arnstein-historikk: teknisk sjef i 
tidligere SiNor og SiTech, deretter daglig 
leder i Hydro Production Partner (senere Bil-
finger), før han i 2011 gikk til REC Wafer og 
først deltok i «redningsarbeidet» for Mono-
fabrikken, deretter var sentral i etableringen 
av etterfølgeren Norwegian Crystals fra 2013. 

For gamle kjente
Fra Cargill til Arctic Sapphire: for fortsatt 
må Arnsteins idéer for eget firma vente. En 
gammel kjenning fra solenergi-bransjen har 
hentet Arnstein til å lede det som skal bli til 
et nytt industrikapittel i den tidligere gruve-
landsbyen Sulitjelma i Fauske.
- Cato Lund og jeg jobbet tett sammen da 
han var fabrikksjef i Norwegian Crystals. 
Han selv er fullt opptatt som fabrikksjef for 
The Quartz Corp på Drag, men han og de 
andre bak Arctic Sapphire forventer sterk 
globalt vekst i sitt marked de neste årene. De 
trengte en mann til å lede prosjektet og ta de 
rette beslutningene fram til oppstart av ny 
fabrikk.
Cato ledet den hardt-strevende silisium- 
ingot-produsenten i Glomfjord i to år fra 
sommeren 2017, og har i dag tilsvarende 

stilling hos Hamarøys største bedrift. I 
etableringen av Arctic Sapphire AS hadde 
han i begynnelsen med seg eiere som Tom 
Andersen, mannen som etterfulgte ham i 
Glomfjord, og Gøran Bye, som vi kjenner 
som kontaktperson og en av eierne i Gfjord 
Invest AS, selskapet som nå driver Norwegian 
Crystals (NC) videre.

Ikke ulikt NC
- Arctic Sapphire har investert i 82 smelte-
ovner og nedstrøms utstyr for å kjernebore 
ut slike små, sylinderformede ingoter av 
alumina, forklarer Arnstein, og viser oss ett av 
sluttproduktene fra pilotproduksjonen i det 
4-5.000 kvadratmeter store teglsteinsbygget i 
Sulitjelma.
- Dette er safirkrystall, og groes til en krystall 
i smelteovner, som hos NC. Sluttproduktet 
brukes bredt, som i glas til smartklokker, 
telefoner, flatskjermer og LED-lys, opplyser 
han.
- Nå er dette nesten fulltidsjobb, men hvilke 
planer har du videre i Glomfjord Industri-
park?
- Jeg har mange idéer, og ser ikke bort fra 
at vi blir flere ansatte etterhvert. Produks-
jonsbedrifter bruker enormt med ressurser 
på å oppdatere seg på myndighetskrav for 
vedlikehold av støttesystemer og infrastruktur 
– ting som ikke er kjernevirksomheten deres. 
Her tenker jeg på noen konsepter som kan 
bli spennende å utvikle videre for Innovatek. 
Å være i samme miljø som INVIS er spen-
nende, røper han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Etter lang fartstid i ulike produksjonsbedrifter, står Arnstein Jensen nå på egne ben i konsulentfirmaet Innovatek i Glomfjord Industripark. Nå hjelper han gamle kjent mot produksjonsstart for safirkrystall (innfelt) i 
ærverdige Suliitjelma.

IndustriFolk var forgjengeren til Ny Næring. 
Arnstein, da i SiTech, var forsidegutt i august 2004.

Jeg trodde jeg skulle 
få tid til å utvikle egne 
idéer, men så langt er
det blitt lite tid til dét!

ARNSTEIN JENSEN
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Uten videre planlegging bilet 
han Europa rundt på 5 dager, 
og har syklet Norge på langs. 
Men én bestemt plass må 
Knuseri-veteranen reise til 
hvert år.

- Vi gjør alt i lag, og dette er et firma det er enkelt å jobbe for. De fleste har jobbet her fra 5 til 15 år, dét sier litt. Man jobber ikke på samme plass så lenge hvis man ikke trives, mener Tormod. På bildet til høyre får 
han kake fra sjefen, Frank Robert Svendsgård, sammen med kollega Jan Kenneth Svendsgård (t.h.). Foto bak rattet: Irene Granberg

Ved hovedbasen til Reipå Knuseri er maski-
nene ryddig plassert. Innomhus, der de 
ansatte samles til matpause og planlegging, 
er det tomt. Ikke fordi det ikke jobbes, men 
fordi alle er ute på oppdrag. Også Tormod 
Martinussen (54), vår profil i Ny Næring. 
- Jeg kan komme til Reipå, vi skal uansett 
hente noe utstyr, så dét går bra, sier han 
vennlig på telefonen i fra Mevik, der han og 
hans kollega er travelt opptatt med å legge 
vannledning. Kvinesdal-dialekten avsløres så 
vidt med en myk skarre-r, et etterslep fra sine 
10 første år på Sørlandet. Han er ifølge kol-
leger og daglig leder behagelig å jobbe med, 
en person som tar ansvar og legger sjelen sin i 
arbeidet og arbeidsmiljøet. 

Anleggsveteran med ildsjel

nå, inn på plassen kommer han som avtalt 
kjørende, veteranen som har kvalitetsstempe-
let «ingen tvil om at det Tormod har gjort, er 
bra arbeid».

Valgte Reipå Knuseri
Etter landbruksskolen tok han over gården 
etter foreldrene og jobbet samtidig i teknisk 
avdeling hos Meløy kommune.
- Med nye krav og regler trengte gården en 
betydelig omstilling. I 2008 kom det til et 
punkt der jeg måtte velge den bort, forteller 
han.
I 2013 kunne Tormod skilte med 28 år i 
kommunen, og var klar for nye nytt. 
-  Selv om det er mange like oppdrag, blir du 
aldri utlært. Det var likevel på tide å skifte 
jobb - jeg hadde jo fått gullklokka, humrer 
han tilbakelent i stolen. 
Og tilbudet fra Reipå Knuseri kom uten 
unødige runder rundt grøten. «Har du løst å 
begynn å jobbe for me?» var forespørselen fra 
daglig leder. 
- Jeg signerte arbeidskontrakt. Så enkelt var 
dét, sier Tormod og ler godt.

Født i Kvinesdal i Agder, var 10 år gammel da han kom til Øra ved Reipå i 1977. 
Vokste der opp på familiegården han senere overtok, etter landbruksskole, og 
drev gård 1997-2008. Samtidig jobbet han i uteavdelingen til Meløy kommune, 
i 28 år, og er siden 2013 ansatt hos Reipå Knuseri. Tormod er sønn av Borgny 
og Emil Martinussen, og bror av Bjørn Martinussen og Egil Martinussen, som 
begge bor i Meløy, og Liv Marit Martinussen - bor ved Oslo.

Tormod Martinussen (54)

- Vi gjør alt i lag, og dette er et firma det er 
enkelt å jobbe for. De fleste har jobbet her fra 
5 til 15 år, dét sier litt. Man jobber ikke på 
samme plass så lenge hvis man ikke trives, og 
vi har en gjensidig tillit til hverandre. Og er 
det noe du plages med, er det bare å «varsku 

Godt og solid samarbeid
«Han Tormod?! Han e en fantastisk person!» 
høres i bakgrunnen idet Ny Næring får en 
prat med leder Frank Robert Svendsgård. 
- En ildsjel for lokalsamfunnet, arbeidsmaur, 
god til å lage sosiale sammenkomster. Det er 
så mange ting du kan si om ham - du må slå 
opp i ordboka på alt som er positivt – da har 
du Tormod, sier Frank Robert. 
Tormod selv feier galant vekk all heder som 
kommer hans vei, med et smil. 

Frank» så blir det som regel fikset, sier Tor-
mod og roser arbeidsmiljøet og arbeidskol-
legene.
- Alle kan sine ting. Er det noe vi ikke kan og 
motsatt, så hjelper vi hverandre. Derfor greit 
at vi er veldig forskjellige, ellers kan man 
fort gro oss fast i en løsning som ikke er bra, 
forklarer han.

En mann som holder ord
- Jeg sa til nevøen min, at den dagen jeg la 
ned gården, skulle jeg sykle Norge på langs. 
Dagen kom. «Onkel, husker du hva du sa?» 
Da var det bare å forbedrede seg på å sykle! 
smiler Tormod. 
Av forberedelse hadde han tre sykkelturer 
«heimifrå» til Storvika - så var det bare å 
komme seg til Nordkapp og begynne å sykle 

sørover. Og det var sammen med nevøen, og 
broren Egil, at han oppdaget Geiranger.
- Jeg legger ikke opp ruta, jeg bare drar med 
et gjeng og kjører mot Seljord som mål, der 
er det countryfestival. Men jeg må innom 
Geiranger, hvert år!

Allsidig bedrift
På åttende året jobber Tormod nemlig hos 
Reipå Knuseri - bedriften som ble etablert i 
1970 av Egil Svendsgård og i dag drives og 
eies av sønnen Frank Robert. Med hoved-
base på Reipå utfører bedriften oppdrag for 
både private bedrifter og for kommuner som 
Meløy, Gildeskål og Bodø. Alt fra vann, av-
løp og drenering, til å grave ut tomter, bygge 
veier, bore og sprenge i fjell, og leveranse 
av alle typer masse fra eget steinbrudd. Og 

Europa rundt på 5 dager
På vei til Seljord et år parkerte Tormod bilen 
i Steinkjer for å booke hotell der for natten, 
før han skulle videre til Seljord, med den 
selvsagte stoppen – Geiranger. Da fikk han 
telefon fra nevøen.
- Han spør om jeg ikke har vurdert Europa? 
Det ble ikke overnatting den natta, og 
klokken 10 morgenen etter satt vi i kø ved 
Kiel-ferga!  Vi hadde 5 dager på oss, og var 
innom 12 land.
Men tro ikke at Tormod skippet Geiranger av 
den grunn!
- Jeg kom meg fortsatt dit, jeg dro bare etter 
countryfestivalen - måtte jo innom der!

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

De fleste har jobbet her fra 5 til 15 år,
det sier litt. Man jobber ikke på samme 
plass hvis man ikke trives. Vi har en gjensidig 
tillit til hverandre.

TORMOD MARTINUSSEN

Det er så mange ting du kan si om han - du 
må slå opp i ordboka på alt som er positivt
 – da har du Tormod

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD
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Alder: 18
Bosted: Inndyr, kommer fra Oslo
Yrke: Lærling i akvakulturfaget ved 
Gildeskål Forskningsstasjon AS 
(GIFAS)

Grattis!

- Gratulerer med læreplass ved Gifas, Olav!
-Takk, takk! Jeg er veldig fornøyd med å få læreplass 
ved GIFAS. Jeg har nå gått to år ved Meløy vide-
regående skole, først naturbruk deretter akvakultur, 
før jeg begynte som lærling nå i mai som røkter. 
Jeg har vært utplassert ved GIFAS tidligere og 
visste det var hyggelige folk der i tillegg til et godt 
arbeidsmiljø, og jeg trives veldig godt! 

- Fra Oslo til Inndyr, hvordan gikk dét til?
- Jeg kjenner noen som er fra Inndyr som fortalte 
om skolen. Og etter tiende flyttet jeg og en kompis 
sammen, og vi bestemte oss bare for å gjøre det. Så 
vi flyttet nordover begge to og begynte på akvakul-
turfaget ved Inndyr. Jeg hadde ikke planer fra jeg var 
liten om å bli fiskeoppdretter - jeg hadde ikke hørt 
om det en gang! Så ble det bare sånn, det ble op-
pdrett. Jeg har hatt to fine år på Inndyr, så får vi se 
etter læretiden hva det blir til. Jeg vil anbefale denne 
skolen. Det ble bedre enn forventet og jeg trives 
veldig godt, dét gjør jeg, avslutter Olav som er født 
og oppvokst i Oslo der hans foreldre bor. Han har 
to eldre søsken som forøvrig bor i Oslo og Bergen.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat

Olav Fyhn

Gode venner 
fortsetter 
sammen

Vil lytte og 
løfte fram

Etter 10 års skolegang sammen, valgte 
de tilfeldigvis samme studieretning, 
kompisene Jørgen Øvrebø (18) og Vetle 
Hagen Svartis (18). Nå har de fått lære-
plass i samme bedrift, nemlig Bilfinger! 

- Vi vil løfte bedriftene våre fram, synliggjøre dem, og 
derfor vil vi samarbeide med Ny Næring!

Og likhetene stopper ikke der, for uavhengig av hverandre 
valgte de begge elektro, før de begge fant ut at det var indus-
trimekanikerlinjen de ville gå. Fremtidsplanene, derimot, 
har de ulike tanker om. Med felles interesse for faget, er de 
uansett begge klar på at yrkesretningen de nå har valgt er rett, 
og de trives godt ved Bilfinger i Glomfjord, som er leverandør 
av vedlikeholds- og prosjekttjenester til et betydelig marked 
i både det offentlige og det private næringsliv i hele Nord-
Norge. 

Traff blink
Uten tradisjon for industriyrket i familien ønsket Jørgen fra 
Neverdal å prøve dette ut. Først trodde han altså at elektrofa-
get hørtes gøy ut. Men, etter to måneder fant han ut det 
ikke var for ham, og startet ved industriteknologi ved TIP 
(teknikk og industriell produksjon, red.anm.) 
- Jeg traff rett! Det var flott fra første dag, og det er noe jeg 
trives med. Det er spennende og variert, kjempetrivelige 
folk - og nesten ikke «dau-tid», smiler den unge mannen som 
driver styrketrening og sang på fritiden. 

Ønsker fysisk arbeid
Vetle fra Neverdal startet ved TIP med en naturlig interesse 
for industrielle fag, og har også med seg erfaring fra å ha vært 

Hun ser fram til et godt og viktig samarbeid, 
styreleder på tredje året i Gildeskål Nærings-
forum (GNF), Kine Helén Oldervik (36). 
Nå viderefører hun nemlig profileringssa-
marbeidet med Ny Næring. For at bedriftene 
skal få mulighet til å markedsføre seg lokalt, 
har GNF tidligere investert i 5 informasjons-
skjermer – disse administreres allerede av Ny 
Næring AS. Nå skal foreningen også presen-
teres i profileringsbladet som produseres av 
samme bedrift. 
- Gildeskål Næringsforum er opptatt av å 
løfte bedriftene frem ved hjelp av synlig-
gjøring. Med informasjonsskjermer og 
samarbeid med Ny Næring kan bedriftene få 
god reklame, legger Kine til.

Skal høres
I en kommune med i underkant av 2.000 
innbyggere har Gildeskål Næringsforum 
allerede etablert seg som en solid interesse-
organisasjon for 41 bedrifter i regionen. En 

med faren på jobb denne sommeren, i transportindustrien. 
- Å være teknisk anlagt og interessert er absolutt en fordel, og 
etter flere års skole er det greit med praktisk og fysisk arbeid. 
Og jobben er veldig variert, forteller han som har planene 
klare.
- Jeg vil ta to fagbrev. Da står du sterkere som jobbsøker. 
Jeg ønsker å ta industrimekaniker etterpå, siden jeg nå tar 
industrirørlegger-faget, legger Vetle til.

Har planer
Jørgen ønsker å studere videre til ingeniør etter militæret.
- Har du fagbrev har du fordel, med industribakgrunn. Eller 
så kan det hende at jeg blir værende som industrimekaniker - 
dét vil fremtiden vise, sier Jørgen. 
Vetle er sønn av Geir Arne Hagen og Anveig Svartis Nilsen. 
Han har søsknene Lisell, Thomas, Mats og Jan Harald. 
Jørgen Øvrebø sine foreldre er Anne Mette Meidelsen og 
Bård Øvrebø, og han har søsteren Marit Øvrebø (f. 1997) og 
bonus-søsknene Tobias Hansen (f. -99) og Camilla Hansen 
(f.-97). Vetle og Jørgen er begge bosatt i Glomfjord.

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

Jørgen Øvrebø (18): traff blink med valg av studieretning Vetle Svartis (18): har lenge hatt interesse for industrifaget

møteplass for medlems-bedrifter der alle kan 
ta opp spørsmål og problemstillinger, få rel-
evant informasjon samt knytte nettverk. Etter 
en stille tid grunnet Covid-19, er næringsfo-
rumet i høst gang som før. Kine mener det er 
viktig med et møtepunkt for bedrifter, for å 
støtte hverandre og å bli kjent.
- Alle bedrifter i alle størrelser er velkommen 
og alle er like viktige for oss. Det handler om 
at medlemmene våre skal bli hørt. Hos oss 
kan medlemmene dele erfaringer og høste 
av andres. Vi har også et godt samarbeid 
med den kommunale ledelsen og Sjøfossen 
Næringsutvikling (SNU), forteller hun.

Godt samarbeid
Kine har ikke annet enn god-ord å si om 
bedriftene og samarbeidspartnerne, og op-
plyser at næringsforumet er en høringsinstans 
og et bindeledd mellom medlemmene og det 
kommunale. Kontingenten har vært lav og 
uforandret i 10 år. 

Hun roser den kommunale ledelsen og Sjøfossen Næringsutvikling. Nå 
vil styreleder Kine Helén Oldervik i Gildeskål Næringsforum samarbei-
de videre med Ny Næring AS, for å løfte fram egne medlemsbedrifter.

Gildeskål Næringsforum er opptatt av å løfte bedriftene
frem ved hjelp av synliggjøring. Med informasjonsskjermer 
og samarbeid med Ny Næring kan bedriftene få god reklame.

KINE HELÉN OLDERVIK

- Vi har to næringscafeer i året, årsmøte og 
seks møter med kommuneledelsen og SNU 
i tillegg til temakvelder basert på ønsker fra 
medlemmene. Næringscafé har vi rundt om 
i kommunen, der medlemmene kan ta opp 
spørsmål. Og vi gir oss ikke før vi finner svar 
på det våre medlemmer lurer på. 
Styrelederen selv har en variert bakgrunn og 
har jobbet blant annet innen hotellbransjen 
og ved Bodø Hovedflystasjon, samt For-
svarets operative hovedkvarter på Reitan, før 
hun flyttet med mann og barn tilbake til sitt 
barndomshjem på Inndyr. Hun har jobbet 
som prosjektmedarbeider i Kigok siden 2014 
og har ledet flere prosjekter.

Tekst og foto: Irene Granberg
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Solhaug Byggevare AS

Halsa er næringssenteret helt sør i Sør-Salten. Tettstedet er kjent for sine sterke, lokale fiskebåtrederier helt fra 1950-tallet, og  
Sørheim Holding ivaretar tradisjonene ved å ha regionens største fiskebåter og over 40 ansatte. Den tidligere sildoljefabrikken  

er i dag Cargills laksefôr-fabrikk – en viktig hjørnesteinsbedrift. Halsa har også en sterk byggentreprenør og byggevarevirksomhet.

tlf. 75 72 19 20
www.sorheimholding.no

tlf. 75 72 14 40
www.monter.com

tlf. 24 06 70 70
www.meloynot.no

tlf. 75 72 02 50
www.halsabygg.no

tlf. 75 65 25 00
www.meloy.vgs.no

tlf. 75 71 91 00
www.cargill.com

REGION HALSANY NÆRING
P R E S E N T E R E R

NÆRING NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLKSTOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK  NY NY 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Stiftet 13. juni 2002 med Jan-Robert Skaland som daglig leder og Lothar 
Maruhn som styreleder. Selger tjenester innen transport, renhold, vaktmes-
ter, kursarrangementer, administrasjon, kantinedrift og catering. I Glomfjord 
Industripark håndterer bedriften også resepsjonen, arbeidstøy for Yara og drift 
av to kantiner. Styreleder er Børge Bøyum (f. 1975), daglig leder siden 2008 er 
Mary-Ann Selfors (f. -54) og de 17 ansatte leverte i fjor driftsinntekter på 12,7 
millioner kroner. 
Tekst: Edmund Ulsnæs

Meløy BedriftsService AS

Det siste året har vi jobbet aktivt 
med eierstrukturen, og et samlet
styre er positiv til denne løsningen.

BØRGE BØYUM

Riktig og viktig skifte
- Frem er egentlig en naturlig eier av 
Meløy BedriftsService. For, vi har flere 
sammenfallende virksomhetsområder, 
sier styrelederen som nå representerer 
ene-eieren.

Mye deilig mat: Meløy BedriftsService er kjent for god mat, kantine og catering, og drifter også Brestua ved Engenbreen. Men eierskapet bak selskapet har vært uavklart. Nå har både kantinedriften og de andre 
virksomhetsområdene fått ny ene-eier.

Dette er historien om bedriften som hadde 
én hovedeier som var under avvikling, og 
en annen som var et konkursbo. Men som i 
høst har et lettet styre, lettede ansatte og en 
fornøyd, ny eier.
- Selskapet har i flere år hatt en majoritet av 
eiere som ikke lenger kan være eiere. Det siste 
året har vi jobbet aktivt med eierstrukturen, 
og et samlet styre er positiv til denne løsnin-
gen, og stiller seg bak avgjørelsen, forteller 
Børge Bøyum.

En naturlig eier
Og Børge, han er styreleder i Meløy Bedrift-
sService siden høsten 2017. Men også admin-
istrerende direktør i Frem Bodø AS, selskapet 
som vi kjenner som Bodø Industri, fram til 
navneendringen deres i vår. Og Frem Bodø, 
ja, dét er selskapet som fra denne måneden 
eier Meløy BedriftsService ikke 21 prosent 
(tidligere eierandel), men 100 prosent.
- Frem er egentlig en naturlig eier av Meløy 
BedriftsService. For, vi har flere sammenfall-

ende virksomhetsområder, som vaktmester, 
renhold, transport, kantinedrift og catering, 
forteller Børge.
Sammen med daglig leder Mary-Ann har sty-
relederen ledet årets endringsprosess på vegne 
av eierne. Hans knippe av styremedlemmer 
har siden desember 2018 vært Leif Kristian-
sen, Rose-Lill Olsen og Tone Norum.

Fra flere til én
Eierskapet hos tjenestetilbyderen i Glomfjord 
Industripark har vært uavklart og litt uøn-
sket, og i praksis helt siden 2012. Da veltet 
REC Wafer, og eierandelen på 20 prosent 
i Meløy BedriftsService ble overført til et 
konkursbo. Mens Meløy Næringsutvikling, 
som har eid 34 prosent, har vært nokså uvirk-
somme etter etableringen av Meløy Utvikling 
KF i 2012, og er nå under avvikling.
- Det hører med til historien at RECs aksje-
post er forsøkt solgt flere ganger, uten hell. 
Nå takker vi eiere og styret for en god pros-
ess. Dette er en god løsning for både eierne, 
bedriften, kundene og ikke minst de ansatte, 

fastslår Børge.
Og så er det denne måneden at både REC 
og Meløy Næringsutvikling, pluss de andre 
eierne Yara Norge (tidligere 20 prosent) og 
Mowi (5) kjøpes ut av den nye ene-eieren 
Frem Bodø AS. Arbeid- og inkluderings-
bedriften i fylkeshovedstaden eies for øvrig 
av Nordland Fylkeskommune (45 prosent), 
Bodø kommune (49) og flere andre Salten-
kommuner (5). Børge Bøyum har vært 
administrerende direktør siden mai 2016.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Frem er egentlig en naturlig eier av Meløy BedriftsService. For vi har flere sammenfallende virksom-
hetsområder, forklarer Børge Bøyum. Han er både styreleder i Meløy Bedriftsservice og administrerende 
direktør i Frem Bodø AS. 
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I et mer ‘normalt’ år enn 2020 
samler det etter hvert tradisjon-
srike stas-treffet på Halsatreffet 
gjerne over 100 fra næringsliv, 
politikk og kommuneadmin-
istrasjon i mai. I år måtte 
Meløy Næringsforum og med-
arrangørene si stopp på om lag 65 
deltakere, av hensyn til smittevern, 
og arrangementet var flyttet til ok-
tober. Ingrediensene var like fullt 
nettverksbygging, utmerket server-
ing, prisutdelinger og interessant 
fagprat fra innsiktsfulle gjester. 

I år stilte både fylkesrådsleder 
Tomas Norvoll og avdelingsleder 
Bjørg Helene Jenssen i Innovasjon 
Norge, i tillegg til presentasjoner 
fra de lokale Norwegian Crystals, 
Glomfjord Hydrogen, Ecoprot 
og Solveigs stue. Hyggelige priser 
vanket til Ørjan Myrvang (Årets 
gründer), Sørheim Holding (Årets 
bedrift) og Bolga Brygge (Årets 
servicebedrift). 

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: prikkenoverien

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

I ruskeværet skuer Egil Sørheim ut over Sørheimbrygga, som er under sterk om- og utbygging. 
- Fiskeflåten har store utfordringer som venter, men å sette seg ned og tro at verden skal være slik den har vært, er ikke et alternativ, sier rederen. Sørheim Holding AS ble i oktober utnevnt til Årets bedrift i Meløy – 
på vårt bilde mottar Hege Sørheim Larsen prisen fra leder Liv Toril Pettersen i Meløy Næringsforum (Foto: prikkenoverien).

Historien viser at ting forandrer  
seg hele tiden. Å sette seg ned og tro 
at verden skal være slik den har vært, 
er ikke et alternativ.

EGIL SØRHEIM

Prisvinneren vil videre

(nesten) Selvsagt seminar

- De som var før oss i dette  
rederiet var tidlig ute med mye. 
Slik jobber vi også i dag. For det 
er veien videre det dreier seg  
om, fastslår Årets bedrift-lederen.

Det var av det litt spesielle og tilpassede slaget, 
årets nettverksbegivenhet i Meløy. Men om lag 
65 fikk plass,og godt utbytte.

På nyttig seminar: Knut Ivar Amundsen (t.v.) og Torleif Rommetveit fra Bilfinger.

På nyttig seminar: Bjørn Kildal (t.v.) og Nils Antonsen fra Halsa Bygg AS.

På nyttig seminar: Anita Taraldsen (t.v.) og Margrethe A. Ringøy fra Solhaug Byg-
gevare AS.

For 20 år siden mottok han næringsprisen fra 
Meløy kommune, for familierederiets innsats 
og bidrag siden 1950-tallet. I høst kan han 
glede seg over en ny og gjev pris, denne gan-
gen fra «sine egne», i næringslivet.
- Å få prisen som Årets bedrift fra Meløy 
Næringsforum er veldig hyggelig – en flott 
anerkjennelse! sier Egil Sørheim.

Endrer, satser
- Historien viser at ting forandrer seg hele 
tiden. Å sette seg ned og tro at verden skal 
være slik den har vært, er ikke et alternativ. 
Fastslår Egil, egentlig som kommentar til 
den krevende og spennende nå-situasjonen 
for selskapet: sammen med Meløy Notbøteri 
investerer Sørheimbrygga nær 30 mil-
lioner kroner i om- og utbygging av kai og 
bygningsmasse. Og, neste sommer tas nye 
Meløyfjord i bruk – en investering på 150 
millioner kroner. Og, samtidig jobbes det 

Sørheim Holding AS oppnådde i fjor drift-
sinntekter på om lag 138 millioner kroner 
gjennom de tre datterselskapene Meløyfjord 
Fiskeriselskap AS, Selvåg Senior AS og 
Sørheimbrygga AS. Egil (f. 1961) eier selv 
64 prosent gjennom sitt eget Skarsfjorden 
Holding AS, mens søsknene Audun (f. -63) 
og Hege (f. -69) eier 18 prosent hver.

Møter utfordringene
- Rederiet vårt har vært tidlig ute med mye 
– de før meg på sin måte, jeg på min. Den 
første Selvåg Senior, som kom i 1968, var 
landets første i sitt slag der sjøvann ble brukt 
til kjøling i lasterommene. Vi var også veldig 
tidlig ute med fiske på torskearten kolmule, 
her i nord, forteller sønnen til Odd og Bjørg, 
sønnesønnen til Alfred og Borghild.
- Vi i fiskeflåten har noen svært utfordrende 
år foran oss, med tanke på klima. En ny 
fiskebåt brukes gjerne i 20-40 år, og skal man 
oppnå 50 prosent reduksjon i utslippene in-
nen 2030, så er det mange som har det veldig 
travelt!
Sier Egil, som fra basen på Sørheimbrygga 
planlegger ny Selvåg Senior der utslippene av 
klimagasser er 42 prosent lavere enn på nye 
fartøyer uten tiltak. «Brygga» er fra etabler-
ingen i 1963 utviklet gjennom årene av ikke 
minst Odd og Egil. Til base for familiev-
irksomheten, ja, men med et pent knippe 
andre virksomheter i tillegg snakker vi om 
et voksende industri- og produksjonsmiljø. 
Som ikke blir mindre, etter etableringen av 
kommunal dypvannskai og den pågående 
Sørheim-utbyggingen.
- Det er veien videre det dreier seg om, om 
utvikling av selskap og aktivitet, og å tilby 
moderne og trygge arbeidsplasser, avslutter 
prisvinneren.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

intenst med planleggingen av et nytt nybygg 
– nye Selvåg Senior til flere hundre millioner 
kroner. Da juryen tildelte Årets bedrift-prisen 
under Meløyseminaret i oktober, het det da 
også i begrunnelsen: «Sørheim Holding har 
stor betydning for sysselsetting og bosetting i 
Meløy, og for rekruttering til fiskerinæringen. 
Konsernet er også en viktig aktør i utvikling 
av nye virksomheter, og har vært særlig sen-
tral i etableringen av Meløy Notbøteri, Nofir 
og Aminor».

Alder: 22
Bosted: Reipå
Yrke: Lærling i yrkessjåførfaget 
ved Reipå Knuseri AS

Grattis!

- Grattis med læreplass ved Reipå Knuseri, Liv-
Marie!
- Jo takk! Jeg ble sjokkert over den gode velkomsten 
i firmaet, plassen og folket, det varmet skikkelig! 
Etter tiende tok jeg TIP (teknikk og industriell 
produksjon, red.anm.) og to år med industrite-
knologi ved Fosen og Meldal VGS. Deretter VG2 
transport og logistikk ved Tiller VGS i Trondheim. 
Jeg begynte videre på yrkessjåfør-kompetanse, VG3. 
Grunnet dødsfall i nærmeste krets og samtidig andre 
belastende hendelser, trengte jeg et avbrekk fra sko-
len. Etter 1 år med blant annet rivningsarbeid med 
bygg og erfaring med å kjøre forskjellige maskiner, 
kontaktet Frank meg (Frank-Robert Svendsgård, 
daglig leder ved Reipå Knuseri). Han fikk CV og 
søknad og like etter sluttet jeg jobben, flyttet nor-
dover og begynte å jobbe og starte læreetiden. Dét 
var artig! 
 
- Hvorfor valgte du faget?
- Jeg har alltid vært pappa-jente og vi hadde stor 
garasje. Det har kanskje noe med det å gjøre? Vi 
hadde gokart, firehjuling og det meste. Store leketøy 
og sånt. Ha-ha! I 5. klasse hadde venninna mi en 
dagbok der det sto at jeg ville bli «lastebilsjåfør-
dame». Og så er det mange muligheter med VG1 og 
VG2 som jeg har tatt - man kan med det ta hele 36 
ulike fagbrev.

- Råd til andre jenter?
- Kjør på! Prøv det. Ikke bare gå den linja som «alle 
går» uten å snu deg og se deg rundt først. Velg noe 
annet, selv om ikke alle andre gjør det. Og så er 
det skikkelig kult! Man trenger heller ikke gjøre det 
samme hele livet. Kanskje om 10 år vil du prøve noe 
nytt? 

- Hva er fremtidsplanene dine?
- Jeg vil ikke flytte herfra, og vil absolutt fortsett å 
jobbe her. Og så er det fint at jeg har familie her - 
som bestemor Gunvor Marie Freding, og tantene 
mine Kristine og Laila Freding. 

Liv-Marie kommer fra Ørlandet og er datter av Leif 
Vegard Sletvold fra Støtt og Maud Merete Freding 
fra Reipå. Hun har også en halvbror, Tom-André 
Freding (f. -94), og alle de tre er bosatt på Ørlandet.

Tekst og foto: Irene Granberg

Liv-Marie Sletvold
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tlf. 75 65 25 00
www.meloy.vgs.no

Inndyr er kommunesenteret i Gildeskål, et tettsted med stor aktivitet, beliggende rundt den travle havna Inndyrsvågen. Her 
finner vi Meløy videregående skoles populære studieretninger naturbruk, fiske og fangst og akvakultur. Tett på skolen er også et 

innovative miljø i sterk utvikling, nemlig Gildeskål Marine Center, med aktører som Gildeskål Forskningsstasjon,  
Salmon Center, Sjøfossen Næringsutvikling, Polarplast og Kunnskapssenteret i Gildeskål.

tlf. 926 91 573
www.kig.no

tlf. 971 57 477
www.polarplast.no

Sundsfjord tlf. 954 76 458
Reppen tlf. 484 09 846

www.novasea.no

Arnøybygg
tlf. 926 74 000

www.boligpartner.com

tlf. 481 68 060
www.gildeskalnf.com

REGION INNDYRNY NÆRING
P R E S E N T E R E R

NÆRING NÆRING NÆRING NÆRING NY NY NY NY 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Erlend Bech Steffensen (39) valgte å si opp den faste jobben i Norwegian Crystals 
og satse på Solhaug Byggevare AS som sesongarbeider. Uten garantier for videre 
jobb. 

Erlend Bech Steffensen (39) er nå blitt en av staben i Solhaug byggevare AS. 

Sjanset og fikk fast

- Det var en gambling. Samtidig var 
det utfordrende med perioder der 
lønnen fra Norwegian Crystals måtte 
utsettes. Jeg ble derfor til slutt nødt 
til å ta et valg.
Familiemannen har vært med på 
solcelle-industriens 15 år lange reise. 
Givende, men også utfordrende i 
forhold til permitteringer og usikker-
het, som gjorde at han til slutt måtte 
ta det vanskelige valget å si opp. Men 
hos Solhaug Byggevare skinner sola. 
I september fikk han nemlig fast 
ansettelse. 

Veteran fra industrien
På ungdomskolen startet interes-
sen for laboratoriefag som ledet han 
til fagbrev innen kjemi-prosessfag i 
Glomfjord. Med en spennende lære-
plass hos Yara, kombinert med gode 
lærere og godt utstyr, rettet interessen 
seg mer mot regulering av drift av 
anlegg. 
- Jeg ble ansatt i tidligere ScanWafer 
og tok videre fagbrev innen logistikk, 
i dag kalt materialadministrasjon. 
Som kjent hadde ansatte i solcelle-
industrien i Glomfjord spennende 
jobber, men opplevde også ut-
fordrende prosesser. Erlend var med 
fra startskuddet på eventyret hos 
ScanWafer, til nedleggelsen av REC. 
De siste årene har han altså jobbet for 
Norwegian Crystals. 

Tok muligheten
- Til tross for konkurranseutsatt 
marked har interessante oppgaver og 
gode kollegaer veid opp for utfordrin-
gene. Men i 2014 spisset det seg til. 
Spesielt de tre siste årene har usik-
kerheten og belastningen på familien 
vært størst, forteller Erlend.
- Når denne muligheten hos Solhaug 
Byggevare kom, valgte jeg å prøve 
det, forteller han ærlig, og er glad for 
valget han tok.
- Jeg savner arbeidsplassen og kol-
legene. Samtidig har jeg fått en flott 
arbeidsplass her, sier han og berøm-
mer nye kolleger og ledelse.
- Her er det alltid en god tone. 
Bedriften har også fokus på at vi skal 
ha et fast samlingspunkt for kolleger 
i løpet av dagen der vi kan snakke 
sammen om både jobb og private 
prosjekter, smiler han. 

Tilegner seg kunnskap
Erlend må som andre også tillate seg 
å være ny. Med bøttevis av erfaring 
på andre områder og i tillegg jobbet 
innenfor dagligvare, samt vært nest-
kommanderende ved Coop Prix, er 
det likevel mye nytt.
- Med faghandel er det veldig mye 
jeg må sette meg inn i, slik at jeg 
på en god måte kan gi kunnskap og 
veiledning til kunden. Det er spen-
nende, og jeg har masse gode folk og 
kolleger rundt meg som besitter en 
enorm kunnskap som jeg kan høste 
av, avslutter Erlend.
Opprinnelig kommer han fra Sør-
fold, og flyttet til Ørnes med sin far 
Finn Arne Steffensen som 16-åring. 
Erlend bor i dag i Neverdal med sam-
boer Stina Brattøy, som er lærer ved 
Reipå skole. Sammen har de barna 
Andreas Bech-Brattøy (9) og Josefine 
Bech-Brattøy (8).

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

Med faghandel er det 
veldig mye jeg må sette meg 
inn i, slik at jeg på en god 
måte kan gi kunnskap og 
veiledning til kunden. Det er 
spennende.

ERLEND BECH STEFFENSEN

Alder: 18
Bosted: Reipå
Yrke: Lærling i Meløyfjord  
Fiskeriselskap

Grattis!

- Grattis med læreplass i Meløyfjord Fiskeri-
selskap, Svanur!
- Jo, takk! Jeg er fornøyd og føler meg heldig! Etter 
en utplassering ombord på Meløyfjord søkte jeg dit, 
fordi det var spennende og lærerikt - artige karer å 
jobbe med, artig å være ombord og et godt miljø. 
Det er også spennende med en 34 meter lang båt! 
Meløyfjord får også ny og større båt neste sommer, 
det blir interessant. Jeg kommer opprinnelig fra 
Island, og rett etter grunnskolen i 2018 flyttet jeg og 
familien hit. Jeg begynte rett på Meløy videregående 
på Inndyr – naturbruk-linja. Andre året valgte jeg 
fiske og fangst. Det er en god skole som jeg vil anbe-
fale, og du lærer masse hvis du først vil lære.

- Fra Island til Meløy vgs.? Fortell! 
- Jeg hadde hørt om skolen igjennom faren min. 
Han har vært i Meløy-området lenge før vi flyttet 
til Norge. De første 2 ukene var utfordrende, da 
språket måtte på plass. Jeg kunne bare litt norsk. 
Men jeg har siden 2012 vært hver sommer i Båtsf-
jord. og lærte noe av språket i feriene der. 

- Hva er fremtidsplanene dine?
- Det er å drive selv. Jeg eier egen 33 fots båt. Har 
også tenkt meg videre på styrmannsskolen. Etter-
hvert kan jeg tenke meg å bosette meg i Båtsfjord. 
Der er det større fiskemiljø, og kanskje lettere å 
begynne i fiskerinæringen. 
Svanur bor med sine foreldre og en søster på Reipå, 
har også to eldre søstre som bor i Oslo og Køben-
havn.  

Tekst: Irene Granberg
Foto: Privat

Svanur Thor Jonsson 
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Dette er en 
utvikling vi må 
henge med i..

EIRIK PEDERSEN

Forbedrings-
arbeidet har hatt 
enorm fokus.

EIRIK PEDERSEN

En viktig ting
har vært at vi 
hele tiden sier VI.

EIRIK PEDERSEN

Man skal ikke 
kimse av fingerspiss-
nøyaktigheten. 

EIRIK PEDERSEN

2 år med kraftig forbedringsarbeid og viktige investeringer har gitt produksjonsleder Eirik  
Pedersen (innfelt) og resten av staben en gledelig økning i produksjonsvolum, og ikke minst 
bedre teknisk kvalitet på laksefôret fra Halsa. På våre bilder ser vi de tidligere ansatte Maria 
Daouli og Julian Pedersen.

I en avansert produksjonsprosess fin-justerer 
Cargill-staben en rekke innsatsfaktorer. Å lage 
laksefôr er håndverk, og selv bittesmå avvik  
kan gi trøbbel når havbrukskundene mater 
fisken.

Kraftig fôr-forbedring

- Den fysiske belastningen på pelleten er 
større enn før, ved at vi har den i store siloer, 
transporterer ut i båt og i bulk, ikke sekk. 
Og i havbruksnæringa, der har man gått fra å 
mate med ausekar, til automatisert fôring fra 
store flåter - laksefôret fra oss blåses opptil 1 
kilometer gjennom slanger. Dette er en ut-
vikling vi må henge med i, og i perioder har 
kundene plagdes med fôret, selv om testene 
våre har vært gode. Dette gapet mener jeg vi 
har dekket inn nå, sier Eirik, som har vært i 
bedriften siden 1995.

- Tidlig i oktober avsluttet vi en veldig bra 
høysesong, med veldig bra kvalitet på fôret. 
Flere måneder i år har vi også hatt rekordhøy 
produksjon. En viktig ting har vært at vi hele 
tiden sier VI, uansett hvilken avdeling som 
har en utfordring. Vi er sammen om ting, 
og løser problemene sammen, slik at vi har 
kontroll, sammen. Fagområdene i fabrikken 
samarbeider nå veldig godt og tett. Vi har 
dessuten en liten administrasjon som sitter 
tett sammen, og dette gir en dialog som er 
helt vesentlig for å få til det vi klarer nå.

- Forbedringsarbeidet har hatt enorm fokus 
de siste 3-5 årene. Det var i 2017-18 vi var 
hardest rammet av de tidligere kvalitetsprob-
lemene, men siden da har vi løftet oss grad-
vis. I dag har vi god kontroll på den tekniske 
kvaliteten vår. Nye analysemetoder er nok det 
viktigste grepet, men også bedre struktur på 
daglig oppfølging. For eksempel har vi alltid 
morramøte der vi går systematisk gjennom 
siste døgns produksjon, og da ser vi på flere 
parametere for teknisk kvalitet. Og bestem-
mer eventuelle tiltak. Investeringene i nye 
coatere og en del vesentlig transportutstyr har 
også vært viktig.

- Vi har oppbemannet kraftig, med mange 
dyktige og unge folk – dette betyr enormt! 
Årets 8 sesongarbeidere fungerte veldig godt. 
Å lage pellet er til dels et håndverk, og man 
skal ikke kimse av fingerspiss-nøyaktigheten 
som kreves! Den beste måten å overføre 
kunnskapen på, er da å la de unge jobbe tett 
med de eldre og erfarne. Så er det selvsagt 
både hyggelig og økonomisk gunstig at vi har 
svært lavt sykefravær – bare 1,67 prosent i 
fjor – dét er vanvittig lavt og må bety at folk 
trives på jobb! smiler Eirik – han har passert 
2 år i produksjonsleder-jobben.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Cargill har gjennomført store investeringer, 
systematisk forbedringsarbeid og oppbeman-
net kraftig. Nå er både produksjonsvolum og 
teknisk kvalitet forbedret. Ny Næring møter 
produksjonslederen.
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REGION GLOMFJORDNY NÆRING
P R E S E N T E R E R

tlf. 906 11 874
www.swlean.no

tlf. 24 06 70 70
www.statkraft.no

tlf. 75 75 70 00
www.invis.no

tlf. 75 56 94 40
www.moldjord.no

tlf. 75 71 99 00
www.meloy.kommune.no

tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

tlf. 03247
www.is-norway.binfinger.com

tlf. 75 65 25 00
www.meloy.vgs.no

tlf. 75 71 91 00
www.yara.no

tlf. 75 75 25 91 / 482 74 827
www.terjehalsan.no

tlf. 21562440
www.mowi.no

Glomfjord er Salten-regionens industrisentrum. Siden 1949 har Norsk Hydro, nå Yara, drevet lønnsom produksjon av  
mineralgjødsel her, og fra Fykan ledes Statkrafts omfattende kraftproduksjon, der bre- og elvevann hentes fra 4 kommuner.  

Glomfjord Industripark sysselsetter nær 450 ansatte, og har produksjon av både silisiumstaver, laksesmolt, gjødsel,  
industrivedlikehold og en rekke andre tjenester.

NÆRING NÆRING NY NY 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Å vise fram arbeidet som bidrar til nye arbeidsplasser, er 
viktig for å skape enda flere! mener Meløy Utvikling KF. Og 
har innledet profileringssamarbeid med Ny Næring.  

En rakrygget globetrotter med lidenskap for golf, er Kigoks 
nye leder. Svenn Kellner valgte Gildeskål fremfor Vietnam, 
og med sin brede kompetanse gir han nå jernet for Kigok. 

Nyskaping skal profileres

Går for vekst

- I bunnen ligger at det skal være attraktivt å 
besøke Meløy, flytte hit, etablere virksomhet 
her. Og at vi, oppe i dette, klarer å tilrettel-
egge det som skaper nye arbeidsplasser!

Løfter andre fram
Stine Estensen leder en virksomhet som 
deltar i, eller er godt informert om, det meste 
av det som skjer av betydelig utviklingsarbeid 
i Meløys travle næringsliv. Hun og staben står 
ikke nødvendigvis i første rekke når bildene 
tas og avisartiklene trykkes, men
- Vi skal løfte fram etablererne - vi skal til-
rettelegge, være en katalysator. For næring-
slivet og gründerne er vi ofte det kommunale 
førsteleddet, og vi har en rolle som jeg mener 

- Fokuset mitt er menneskene og kunnska-
pen. Vi er en kunnskapsbedrift, og det er 
menneskene i denne bedriften som gjør at 
vi kan gjøre nye prosjekter, forteller Svenn 
entusiastisk.
- I første omgang skal jeg ta vare på men-
neskene i organisasjonen og denne verdifulle 
kunnskapen og utvikle nettopp denne videre 
sammen med de andre, og bidra til å selge 
vår kompetanse ut i nærmiljøet. Økonomi er 
også en viktig bit. Vi har nye prosjekter hele 
tiden, og må passe på at vi tjener nok penger 
til å drive dette.

iløkonom og coach, og hadde jobberfaring 
fra både Nordland Fylkeskommune, Spare-
banken NOR, Avinor og tidligere Høgskolen 
i Bodø, da hun første gang kom til selskapet 
Meløy Næringsutvikling AS i 2007. Siden 
2012 leder hun det kommunale foretaket 
Meløy Utvikling, med kontorbase i Glomf-
jord Industripark.

er veldig viktig i arbeidet for å skape nye 
arbeidsplasser i Meløy, forklarer Stine.
I høst er det god vind i seilene for flere lov-
ende prosjekter der hun og hennes medar-
beidere Espen Maruhn og Finn Nordmo har 
vært eller er sterkt involvert. Tørkeanlegg for 
fiskeslam, bærekraftig reiselivsutvikling, vekst 
i Reipå Havn og hydrogenfabrikk er gode 
eksempler.

Ikke minst damer
- Folk skal vite at vi i Meløy har et utviklings-
selskap som kan hjelpe den som vil skape noe 
nytt, etablere arbeidsplass for seg selv eller 
flere, understreker hun.
58-åringen har selv bakgrunn som siv-

Med sans for finans
Svenn skulle egentlig bli siviløkonom.
- Jeg ble født på 1970-tallet, og på 80-tallet 
kom champagnegaloppen. I tillegg ble Aften-
posten og Dagens Næringsliv mer tilgjengelig 
rundt om i landet. Jeg syntes det var spen-
nende med økonomi og finans.
Han begynte med handel og kontor, men 
fagene var lette og han trengte mer ut-
fordring. Imidlertid var det trykkeriet der 
morfaren var leder som skulle bli de første 
stegene mot det han senere skulle bygge en 
bred kompetanse på. Med bachelor i grafiske 
fag har han i flere år jobbet i den bransjen. 
Alt fra reporter til produktspesialist, og som 
selvstendig næringsdrivende har han bodd i 
Spania og Vietnam.Fokuset er menneskene og  

kunnskapen. Vi er en kunnskaps-
bedrift, og det er menneskene i 
denne bedriften som gjør at vi 
kan gjøre nye prosjekter. 

SVENN KELLNER

…slik at våre kunder og
samarbeidspartnere tenker på
oss som deres foretrukne leverandør 
av prosjektledelse og kurs.

SVENN KELLNER
Tenker utvikling
Svenn Kellner (49) er i full gang med å gjøre 
seg kjent med og legge planer for bedriften. 
Kunnskapssenteret i Gildeskål har eget op-
plæringskontor og organiserer blant annet 
kurs- og opplæring, driver prosjektutvikling 
samt prosjektledelse, og retter seg blant annet 
mot rekrutteringstiltak til sjømatnæringen.
- Til å være i en liten kommune er Kigok en 
relativt stor bedrift, med 7,3 stillinger. Vi 
har en medarbeider som skal erstattes, siden 
én i staben søker nye utfordringer. Nå søker 
vi likegodt etter både lærling i kontor- og 
administrasjonsfaget, en person som skal 
ha salgs- og markedsføringsfunksjon, og en 
prosjektmedarbeider på marine fag. 
- Jeg skal bli med på vårt prosjekt 
”Fiskesprell” i Glomfjord for å lære. Det er 
en del av jobben å vite hva de ansatte gjør 
og bidra hvis jeg kan gjøre noe underveis, 
forteller han.

Vil se vekst
Svenn vil tenke langsiktig, og jobbe for 
utvikling og vekst.
- Målet vårt er å generere verdi samt å 
gjøre oss attraktive slik at våre kunder og 
samarbeidspartnere tenker på oss som deres 
foretrukne leverandør av prosjektledelse og 
kurs, sier han.
Som ny leder for Gildeskål Marine Center, 
selskapet som eier bygningsmassen på Øya 
der Kigok er leietaker, markedsfører han også 
ledige lokaler. 
- Jeg ønsker inn yngre folk som kanskje 
driver med teknologi, internettutvikling med 
mer. Vi kan tilby internett med utmerket 
fiberforbindelse. Her har vi plass til alle sam-
men, og ønsker interessenter velkommen til 
å ta kontakt!

Tekst og foto: Irene Granberg

Svenn Kellner tiltrådte i oktober som daglig leder i Kunnskapssenteret i Gildeskål. Nå legger han planer 
for bedriften sammen med sine ansatte, og allerede søkes det etter 3 nye til staben.

…og som ny leder for Gildeskål Marine Center, inviterer Svenn også nye leietakere velkommen!

- Et viktig område for oss er de små, de som 
drømmer om å skape sin egen arbeidsplass, 
og gjerne damer. Vi samarbeider akkurat nå 
med flere kvinner som skaper egne bedrifter!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sterk duo: Meløy Utvikling-sjef Stine Estensen – her har vi avbildet henne på hydrogenkonferanse i Bodø, 
sammen med sin gode kollega Finn Nordmo.
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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!

NESTE UTGAVE!!

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Kommer23/12

Vi møter prosjektlederen, utvikleren og den notoriske energibunten Heidi Meland (64)

Han er tredje generasjons bygdeutvikler, etablerer og fiskebåtreder: Egil Sørheim!

Stefaren jobb-inspirerte Anna-Elisabeth. Nå 
er hun ny hos den aller mest solide.

Yara fornyer – igjen. Men først: en diger rivejobb

Alder: 18
Bosted: Engavågen
Yrke: Lærling i kjemiprosessfaget 
ved Cargill

Grattis!

- Gratulerer med læreplass hos Cargill, Sander!
- Tusen takk! Jeg har vært lærling hos Cargill nå 
siden 1. september og trives utrolig godt. Jeg 
bestemte meg allerede i 9. klasse for at jeg skulle 
gå kjemi og prosess i Glomfjord. Grunnen til at 
jeg ville ta denne utdanningen var at jeg syntes det 
hørtes ut som en utfordrende og spennende jobb, 
men også fordi den gjør at jeg kan få jobb i flere 
forskjellige bransjer, både her i Meløy – men også 
andre steder i landet. 

- Hva liker du aller best med jobben din? 
- Vel, først og fremst liker jeg at dagene aldri er like 
og at jeg alltid får være med på noe nytt. Jeg synes 
det er veldig positivt at de har mye fokus på selvs-
tendighet, som gjør at jeg hele tiden utvikler meg 
og kan gjøre mer av arbeidet på egen hånd. Og ikke 
minst kollegaene mine, selvfølgelig - som bidrar til 
at det er godt arbeidsmiljø. 

- Hva har du lyst å gjøre etter endt læretid? 
- Aller først har jeg lyst å dra i militæret! Men et-
ter det så ser jeg for meg at jeg vil ta en bachelor i 
prosessteknologi, fordi det gir meg muligheten til å 
jobbe innenfor forskjellige områder i havbruksbran-
sjen. Da kan jeg for eksempel ha ansvar for utvikling 
av anlegget og være med å planlegge nye prosjekter. 

Sander bor på Engavågen, er sønn av Tony Ben-
jaminsen og Ramona Sjøteig, og har fem yngre 
halvsøsken. 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: Privat 

Sander Nicolai Sjøteig
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Visste du at Ny Næring har egen hjemmeside? 
Her legger vi ut alle våre saker og tidligere utgaver. 

Besøk oss på nynaring.no

Stort, tungt og gjerne litt komplisert. Det er slik det gjerne er når Moldjord Bygg og Anlegg er involvert. På dette baksidebildet befinner 
vi oss på Ytre Kjelling i Gildeskål i forrige månedsskifte, og den skarpe og trange svingen gjennom et gårdstun er en liten utfordring for 
Prøven Bil. Lasten er nemlig tung og stor, når Nordlandsnett skal ha på plass sin hovedtransformator i det 400 kvadratmeter store trans-
formatorhuset som er bygget øst for bygda. Av nettopp Moldjord Bygg og Anlegg. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold.


