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Ny Næring er Meløy-regionens eget reklameblad 
for nærings- og arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Mediehuset Framtia. Innholdet lages i sin helhet 
på oppdrag fra næringslivet i Meløy og Gildeskål – 
du ser dagens samarbeidsbedrifter presentert på side 
8-9. Formålet til Ny Næring er å formidle satsinger 
og suksesshistorier i noen av regionens aller mest 
solide bedrifter. 

Ny Næring distribueres som månedsbilag i Framtia 
følgende onsdager i 2017: 1. februar, 8. mars, 5. 
april, 24. mai, 21. juni, 6. september, 4. oktober, 
1. november, 29. november og 20. desember. Du 
finner også artikkelstoffet fritt tilgjengelig på 
www.framtia.no

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

VI GRATULERER!
God sommer, alle sammen! Nå 
gratulerer vi gode arbeidsfolk 
som har runddag i perioden fra 
21. juni og ut august. 

55 år
Roger Stormo, Meløy Elektro, 5. august

50 år
Rune Hansen, Yara, 23. juni 
Birger A. Nilsen, Bilfinger, 1. juli
Kjell-Ivar Hansen, Reipå Knuseri, 8. august

45 år
Thomas Maruhn, Meløy BedriftsService, 29. juni
Cato Norum, Norwegian Crystals, 13. juli

40 år
Brian Brun, INVIS, 27. juli
Knut J. Sivertsen, Solhaug Byggevare, 26. august

35 år
Yacine Boulfrad, Norwegian Crystals, 12. august
Richard Ragnvaldsen, Norwegian Crystals, 2. juli

30 år
Tony Hansen, Marine Harvest, 25. juni
Mikael Dahl, Norwegian Crystals, 27. juni
Rainer Pettersen, Norwegian Crystals, 2. juli 

25 år
Olav Johan Rosting, Terje Halsan AS, 6. august
Martin Høgsand, Meløy Elektro, 16. august
Håvard Hamnevoll, Bilfinger, 17. august

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i Ny Nærings 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten side 8.  
Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått inn 
korrekte opplysninger fra bedriftene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Jeg har vært en del av inventaret i driften på 
Halsa siden i november. Men nå når det store 
prosjektet med bytting av coater er ferdig, så 
trekker jeg meg ut igjen, opplyser 47-åringen.
For deg som er fast leser av Ny Næring, tidli-
gere IndustriFolk, er Robin Dahl et kjent fjes. 
Fra 2006 til sommeren 2011 var han fabrikk-
sjef for EWOS, og før dette produksjonssjef 
samme sted. De siste årene har han trivdes 
utmerket med en ganske annerledes rolle.

MED STØTTE FRA ROBIN
Det står ‘Visitor’ på ar-
beidsjakken hans. Men 
Robin Dahl er jo ingen 
tilfeldig besøkende, da.

Robin Dahl

TIL TOPPS PÅ HALSA
- Jeg er underlagt den såkalte FSQR-
avdelingen ved hovedkontoret til Cargill, 
i Bergen. Dette vil si at jeg jobber med 
kvaliteten på produktet vårt – mattrygg-
het, kjemi. Min jobb er å støtte de tre 
fabrikkstedene i arbeidet med forbedringer, 
forklarer han.
Etter bygg- og anleggsfag på Sortland, og 
en periode i bygningsavdelingen til Hydro 
i Glomfjord, søkte han sommerjobb på 
Halsa i 1990. Og ble værende i fôrfabrikken 
på Forøya, i noe sånt som 21 år. Og steg 
i gradene underveis, til han overtok som 
fabrikksjef etter Odd Svein Hjertø i 2006.

FRI ROLLE
- De siste 12 årene hadde jeg personalansvar, 
og var tilgjengelig på telefonen døgnet rundt, 
året rundt. Det er litt godt å ha det annerledes i 
den jobben jeg nå har – mindre stress og trykk, 
forklarer han.
Så har han altså vært til støtte i Halsa-driften 
siden i fjor høst, og ikke minst for konstituert 
fabrikksjef Herulf Olsen, etter at Steffen Kildal 
sluttet. Nå skal han imidlertid tilbake til sin frie 
rolle i konsernet.
- Selv om det er mye reising, er det mindre 
stress. Jeg har en ganske fri rolle, delvis med 
hjemmekontor, og får se og oppleve noe nytt 
hele tiden. Blant annet leder jeg et forum for 
beste praksis mellom fabrikkstedene – det er 
artig og lærerikt, smiler Robin.
På privaten har han fortsatt Glomfjord som 
sin base, og de tre sønnene har også gått 

industriveien: Richard (26) jobber for 
Norwegian Crystals i Glomfjord, Kim 
(24) er hos Nova Sea og Espen (21) hos 
Cargill på Halsa.  

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Å være pensjonist har vært veldig travelt 
til nå! Men det er godt å kjenne at jeg har 
overskudd til å gjøre ting jeg ikke kunne 
før, smiler en sommerbrun sommerkledd 
Kristine Haukalid (62).
Det er mindre enn måneden siden hun had-
de sin siste arbeidsdag i sitt siste arbeidsår 
for Yara Glomfjord. Der i gården gikk 
nemlig produkt- og kvalitetslederen 31. mai 
av med pensjon etter 37 år, de fleste av dem 
med lederansvar.

HUSKER FULLGJØDSLA BEST
- Hva blir dine aller beste minner?
- Å, det er så mye, og det er mange jeg 
kommer til å savne - kolleger i både Glom-
fjord, Oslo, Porsgrunn og Brüssel, begyn-
ner Kristine.
- Men for min egen del har jeg nok de aller 

KJEMI. KVALITET. KRISTINE.
Hun ble utnevnt til stadig 
nye lederoppgaver. Men al-
ler best trivdes ingeniøren 
i årene da hun fikk jobbe 
direkte med fagområdet 
sitt, kjemi.

Kristine Haukalid fra Sandnes er blitt 
pensjonist etter 37 år hos Yara Glom-
fjord. – Aller best husker jeg årene i 
fullgjødselfabrikken, sier kjemiingeniø-
ren som i mange år hadde jobben som 
logistikksjef.

Siden 2015 har jeg vært produkt- og kvalitetsle-
der. Kvalitet på råstoff, beregning av produktty-
per – mye kjemi, dette er noe jeg liker!

KRISTINE HAUKALID

beste minnene fra tiden da jeg jobbet i full-
gjødselfabrikken, der jeg  var driftsingeniør 
fra 1992, og så driftsleder, fortsetter hun.
Vi kommer tilbake til historikken hennes, 
men det er ingen tvil om at det er arbeidså-
rene som rendyrket fagperson – Kristine 
har kjemiutdanning fra Oslo Ingeniørhøg-
skole – hun setter aller høyest. I Glomfjord 

har imidlertid ulike fabrikksjefer ønsket 
henne til stadig nye lederjobber.

TUNG TURNAROUND
- At jeg har levert det jeg skulle – man 
kunne stole på meg. Og kanskje den 
store kontaktflaten min i markedet, 
svarer hun.
Vi har nettopp spurt henne hva hun 
selv mener har vært hennes viktigste 
bidrag til bedriften. Og kontaktflaten: 
ja, mange forbinder henne nok først og 
fremst med jobben som logistikksjef. 
Mye reising til kunder og leverandører, 
mottak av besøkende til Glomfjord, 
arbeid med nye varetyper.
- Selv om det ikke er de beste minnene, 
husker jeg selvsagt også godt turna-
round-prosessene med store omveltnin-
ger, nedbemanning og outsourcingen av 
laboratoriet til Molab.

LIKER KJEMI, JA!
Laboratoriet, ja. For det var slik det hele 
begynte – nyutdannet Kristine kom til 
Glomfjord i 1980 og ble den ene av fire 
ingeniører og 11-12 andre ansatte på labo-
ratoriet, under Arvid Bakkemos ledelse. 

- Kristine var faktisk min første sjef - det 
var hun som ansatte meg da jeg kom til 
Glomfjord i 2002! forteller Arve Jordal.
Fabrikksjefen som opprinnelig er fra Odda 
er den som nå takker den nybakte pensjo-
nisten for sin viktige innsats for gjødsel-
produksjonen i Glomfjord. Nylig ledet han 
en hyggelig sammenkomst ved Glomstua, 
der Kristine var viktig gjest. Som nyansatt 
driftsingeniør tilbake i -02 sorterte Arve 

Kristine Haukalid
Født 1955 og oppvokst i Sandnes i Rogaland. Først gymnas på hjemstedet, 
deretter kjemi- og prosessfag på Karmøy før læreplass og bedriftsskole i Norsk 
Hydro på Herøya. Senere kjemiutdanning ved Oslo Ingeniørhøgskole, og bosatt 
i Glomfjord fra 1980 og fortsatt. Kristine er gift med Hans Henrik Johnsen, som 
nylig er pensjonist fra Statoil. Sammen har de barna Kristian (f. 1982), som bor i 
Glomfjord og jobber for Bodø Energi, Henrik (f. -86), som er politimann i Oslo, 
og Johan (f. -90), som bor i Hammerfest og er automatiker for Statoil.

Tekst: Edmund Ulsnæs

12 år senere tok hun selv over som leder, 
men kun for noen måneder. Ledelsen plas-
serte henne nemlig i fullgjødselfabrikken 
som driftsingeniør, en jobb som også varte 
bare noen måneder før hun ble driftsleder. 
I -95 ble hun så utnevnt til leder for den 
nyopprettede logistikkavdelingen, som i 
noen heftige omstillingsår fra 2000 også 
favnet innkjøp, lager, laboratorium og 
faktisk økonomi.
- Siden 2015 har jeg vært produkt- og 
kvalitetsleder, da Stein Henriksen over-
tok som logistikksjef. Kvalitet på råstoff, 
beregning av produkttyper – mye kjemi, 
dette er noe jeg liker! smiler Kristine.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

SJEFENS KRISTINE-MINNER
Fabrikksjefen vil savne Kris-
tines kompetanse. Og har 
helt spesielle minner.

- Vi kommer til å savne kompetansen du har! sier fabrikksjef Arve Jordal til henne som 
var hans aller første sjef, og som nå er blitt pensjonist.

under den daværende avdelingen ‘pro-
duksjonsstøtte’. Som ble ledet av, nettopp, 
Kristine Haukalid.
- Hun lærte meg mye om prosessen og det 
kjemiske i fabrikken. Underveis har hun 
kanskje vært den i organisasjonen med aller 
best detaljkunnskap om produkttypene våre 
og det kjemiske innholdet, og ekstremt 
opptatt av at alt skal løses på rett måte. 
Kristine har vært litt ‘utenriksminister’ i 
Glomfjord – et ansikt utad på det vi selger 
til markedet. Vi kommer til å savne kompe-
tansen hennes, fastslår Arve.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



En slik innledning omhandler dem 
som i vår har vært til intervju, og så 
blitt valgt ut. Av Yara Glomfjord, 
som nå kan presentere de 10 som fra 

10 NYE KLAR FOR YARA
De er unge, de er klare 
og kan møte somme-
ren med lave skuldre. 
De har nemlig fått fo-
ten innenfor i tre ulike 
Yara-avsnitt.

1. september er lærlinger i gjødsel-
produksjonen. Ny Næring gir deg 
navnene, med produksjonsavsnitt i 
parantes: Kristian H. Brattøy, Marius 
Gundersen og Jannicke Søreng (alle 
syrefabrikken), Petter Køllersen, 
Daniel Brandt, Hermann Frøske-
land, Lasse V. Aga og Kristoffer E. 
Olsen (alle fullgjødselfabrikken), 
Brian Selstad og Edvard S. Pedersen 
(begge pakkeri, kai og lager).

Tekst: Edmund Ulsnæs
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Ok, først litt forklaring. Vi gir ordet til Svein 
Olsen:
- For en totalentreprenør er det ikke bare 
prisen som teller, når han velger underleveran-
dører i teknisk fag til et stort prosjekt. Nei, han 
må sikre at alle grensesnitt mellom ventila-
sjon, vann og elektrisk fungerer, altså når 
prosjektet overleveres til kunden!
Der har du det. Derfor tenkte Svein fra Ørnes 
Blikk følgende, da stor-entreprenørene be-
gynte konkurransen om å få bygge nye Spildra 
skole:
- Vi må samarbeide om å levere de tekniske 
løsningene. Ingen av oss her nede dekker inn 
alle fag, så da må vi gå sammen hvis vi skal 
konkurrere mot de store. 

3 SLO SEG SAMMEN
Sa han til to andre lokale ledere. Og DA kan 
vil spole fram til i dag, og hovedbildet i denne 
artikkelen. Ørnes Blikk, Svartisen VVS og 
Bravida Meløy samlet på ett bilde, under 
rivestarten på gammelskola tidligere denne 
måneden.
- Siden vi akkurat er i ferd med å avslutte et 
annet, stort prosjekt, passet det bra å begynne 
her nå, forteller daglig leder Stig Mork i Svart-
isen VVS.
- Dette var ikke et prosjekt vi var avhengig 
av å få, sånn sett - vi har rikelig å gjøre. Men, 
med dette på plass, ser jeg for meg at vi for 
vår del må bemanne opp fra 7 til 8 ansatte fra 
nyttår.

VANT OPPDRAGET, SAMMEN
Hver for seg er de små og 
lokale. Men så slo de seg 
sammen og vant et stort og 
viktig oppdrag, foran større 
konkurrenter. Nå gyver de løs 
på Spildra skole, i tett samar-
beid. 

Tre lokale entreprenører slo seg sammen og konkurrerte ut større aktører i kampen om et stort oppdrag i byggingen av nye Spildra skole. Fra venstre Jan Petter Olsen fra Ørnes 
Blikk, Stig Einar Mork fra Svartisen VVS og Magne Olav Pedersen fra Bravida Meløy. 

Ingen av oss her nede dekker 
inn alle fag, så da må vi gå 
sammen hvis vi skal konkur-
rere mot de store.

SVEIN OLSEN

Og prosjektet som nå avsluttes, er den store 
om- og utbyggingen av Alderstun i Tjongs-
fjord, der nær samarbeidspartner nettopp var 
Ørnes Blikk, samt regionens andre store på 
elektroinstallasjon, nemlig Meløy Elektro.

FORDEL FOR OPPDRAGSGIVEREN
Så, mens de tre Spildra skole-partnere normalt 
løser hver sine entrepriser og kjører sitt løp 
overfor totalentreprenøren, tar de denne 
gangen altså kjøreturen sammen. Etter et felles 
kart, altså detaljplan, laget av konsulentene i 
Cowi i Bodø.
- Dette er en fordel for Bolt. For da har vi 
tre ansvaret for at grensesnittene fungerer 
sammen, at alle fagene er godt dekket inn. For 
her er mange komponenter på ventilasjon, rør 
og strøm som skal snakke godt i lag når det 
skal styres av forskjellige folk etterpå. 
- Og hvis noe blir feil, da er det vi tre som må 
ta ansvaret, det skal ikke havne i fanget til 
totalleverandøren, slik det kanskje kunne blitt 
hvis hver av oss skulle kjøre hvert vårt løp, 

forklarer Stig.

…OG BRA MED SAMARBEID
- Fordel for Bolt, altså, men hva med dere?
- Det er større risiko for oss, da, for dersom 
vi gjør en feil, er det ikke bare å gå til total-
leverandøren, smiler Stig.
- Men vi er veldig trygge på at vi har 
planlagt godt nå. Og nå blir det et ordent-
lig samarbeid der vi kan løse utfordringene 
sammen, istedenfor å velge litt hver vår 
vei, mener Jan Petter Olsen i Ørnes Blikk.
Totalt har kontrakten de har signert med 
Bolt en verdi på 20 millioner kroner. Den 
største biten er på elektro og altså staben 
til Magne Olav Pedersen. Deretter vann og 
sanitær, og så ventilasjon.
- Nå har vi sammen laget en plan for hvor-
dan vi skal løse det og hvilket utstyr som 
skal inn, så dette går nok bra, fastslår Svein 
Olsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ørnes Blikk
Forretningsadresse: Kyst-
veien 106, Ørnes
Etableringsdato: 7. november 
2006 med dagens eierskap. 
Opprinnelig etablert i 1956 som 
Auduns Blikkenslagerverksted 
Eiere: Svein Olsen (55 %), Jan 
Petter Olsen (40 %), Audun 
Almar Olsen (5 %) 
Daglig leder: Svein Olsen (f. 
1955) 
Styreleder: Jan Petter Olsen 
(f. 1957) 
Ansatte: 7 
Omsetning 2015: 8,5 mil-
lioner kroner

Svein Olsen, daglig leder i Ørnes Blikk AS

Bravida Meløy (tidl. El-team Drift)

Forretningsadresse 
Meløy: Havneveien 
11, Ørnes – Bravida 
Norge har hovedkon-
tor i Oslo
Etableringsår: 
Meløy El-team i 
1998, avdeling under 
Bravida fra 2013
Avdelingsleder Mel-
øy: Magne Pedersen
Omsetning Meløy 
2016: om lag 15 mil-
lioner kroner
Ansatte i Meløy: 8

Magne Olav Pedersen, avd. leder Bravida Meløy 

Svartisen VVS AS
Forretningsa-
dresse: Hamnbog-
veien 16, Halsa 
Etableringsdato: 
9. august 2013 
Eiere: Stig Einar 
Mork (100 %) 
Daglig leder og 
styreleder: Stig 
Einar Mork (f. 
1975) 
Ansatte: 7 
Omsetning 2016: 
om lag 7,3 mil-
lioner

Stig Einar Mork, daglig leder i Svartisen VVS AS
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- Bedre med fast lærekontrakt enn 
å gå på månedskontrakt. Og så står 
jeg jo mye sterkere når jeg skal søke 
jobb senere, mener Filip.

STÅR STERKERE
Med etternavn Østmo. Han har nem-
lig fått kontrakt som lærling, for an-
dre gang, med Bilfinger. Så når han i 
august tar fagprøven som platearbei-
der i samme bedrift, går han ut døra 
for så å komme rett inn igjen.
- Ja, jeg går rett på med ett fagbrev 
til, som industrirørlegger. Arbeidet 
foregår i de samme verkstedene, 
men så kan jeg brukes på to ulike 
områder.
- Å ha to fagbrev gjør at jeg står mye 
sterkere når jeg etter hvert skal søke 
jobber. Dessuten kan jeg fortsette å 
være i Glomfjord en stund til. Jeg 
trives her, sier 19-åringen.

VALGTE HELLER BILFINGER
Ny Næring har møtt Filip flere 
ganger, og glomfjordingen har lenge 

TRE NYE I BILFINGER
Tre unge karer med ulik 
bakgrunn skal bli kolleger 
i høst. Bilfinger har nemlig 
skrevet kontrakt med sine 
nye lærlinger.

Filip Østmo

vært bestemt på å gå industriveien. 
Han trives med arbeidsdager som 
aldri blir helt like og forutsigbare. 
Nå har altså Bilfinger signert ham 
for nye to år, i likhet med to andre 
unge og lovende. For det første 
Jørgen Rafaelsen (18) fra Reipå, 
som blir industrimekanikerlærling 
fra sensommeren.
- Jeg hadde egentlig bestemt meg 
for å bli maskinist på havet. Men, 
jeg var på utplassering hos Bilfin-
ger forrige skoleår, og da ombe-
stemte jeg meg. Jeg liker bedriften 
og utstyret de har, og å jobbe i 
Yara-fabrikken, smiler Jørgen.

VEI TIL SIKKER JOBB
Sammen med seg som lærling får 
Jørgen og Filip en kar fra Jektvik i 
Rødøy. Magnus Meløysund (18) er 
nemlig Bifingers elektrikerlærling 
fra i høst.
- Jeg synes det er et artig fag, og 
det er et yrke som ikke blir lagt ned 
– jeg er ganske sikker på å få meg 
jobb. Og så har jeg vært utplassert 
hos EWOS på Halsa før, og synes 
dette med industrivedlikehold er 
interessant, sier Magnus.

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: Kristine Karlsen



- Joda, det blir en overgang  - å gå fra 
‘bare’ å gi gode råd, til å være den som 
tar de siste avgjørelsene, smiler Svante 
Brun.
Den første dagen denne måneden møn-
stret den tidligere driftslederassistenten 
for første gang på jobb som driftsleder. 
Altså for Marine Harvest i Glomfjord. 
Svante har nemlig erstattet Anders D. 
Torrissen, som er løftet til region-jobb.

SVANTE I LEDERSTOLEN
Svante Brun forlater assis-
tent-jobben, og overtar en 
av lederstolene. Hos Ma-
rine Harvest i Glomfjord. 
Han er nemlig smoltanleg-
gets nye driftsleder.

Etter akvakultur-studiene ved daværende Høgskolen i Bodø ble Svante Brun i august 2005 ansatt som røkter, eller driftstekniker, hos Marine Harvest i Glomfjord. Fra 1. juni 12 
år senere er 35-åringen anleggets nye driftsleder. 

BIOLOGIEN BESTEMMER
- Det er klart dette blir spennende. Men, 
jeg har jo gått tett på Anders de siste 
årene, og når jeg nå overtar, har jeg god 
støtte fra både resten av staben og ellers 
i selskapet. Og dette er jo en rolle jeg 
ønsket å overta, sier 35-åringen.
I sitt trettende år ved smoltanlegget i 
Glomfjord overtar han altså det øverste 
ansvaret for produksjonen. Store verdier, 
stort ansvar, mange utfordringer.
- Ja, verdiene er store, og glem ikke at 
dette er biologi. Vi kan planlegge så mye 
vi vil, men til syvende og sist er det bio-
logien som bestemmer hvordan det går. 
Og siden fisken som står lengst i anleg-
get er her i over ett år, er det ikke bare å 
erstatte hvis noe skulle gå feil – da er det 
ett år med arbeid og store verdier som går 
tapt, forklarer han.

SKAL LØSE VIRUSPROBLEM
Heldig er det da at anlegget vi snakker 
om er både oppgradert og kraftig påkostet 
i flere omganger de siste årene, og betrak-
tes som svært veldrevet. Men, driftsleder-
ansvaret betyr også å være tett på viktige 
utfordringer.
- Den største for oss og flere anlegg er 
poxviruset, som rammer gjellene på fis-
ken. Typiske tegn er at appetitten svikter, 
og pustebesvær. Det rammer helt ufor-
utsigbart og går gjennom anlegget slik 
at vi både taper påvekst og må forskyve 
produksjonsplanene.
- I høst satser vi enda sterkere på et 
prosjekt vi kjører i samarbeid med 
Veterinærinstituttet. Vi har hatt laksepox 
i flere år, og nå er målet å finne ut for 
godt hvordan det kommer inn i anlegget, 
forklarer Svante.

MANGE VIL HA JOBBENE
Det er den nye, regionale stillingen til 
Anders D. Torrissen – se egen sak under 
– som utløste at Svante ble oppfordret til 
å søke driftslederstillingen i Glomfjord. 
Og Svantes avansement utløser flere 
endringer, for det første at driftstekniker 
Eirik Falk løftes opp som hans arvtaker, 
altså som driftslederassistent. Så skal 
deretter Eirik erstattes som driftstekniker.
- Pluss at Marte Fossen skal i gang med 
universitetsutdannelse. Dette betyr at vi 
akkurat nå skal ansette to nye driftstekni-
kere, opplyser driftsleder Svante.
- Interessen var veldig god – vi fikk inn 
48 søknader – dét er vi veldig fornøyd 
med!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Veldig spennende! Jeg var kommet dit at 
jeg var moden for nye utfordringer, og det 
er bare sunt med ‘nytt blod’ i Glomfjord, 
også mener Anders D. Torrissen.
39-åringen har byttet jobb, men altså ikke 
arbeidsgiver. Fra driftsleder for Marine 
Harvest-anlegget i Glomfjord, til

NYOPPRETTET STILLING
- Biologisk controller i Marine Harvest, 
region nord. Jeg skal støtte driftslederne 
ved i alt fem anlegg med å standardisere og 

DRIFTSLEDEREN FÅR REGION-JOBB 
Anders får reisejobb. Skal 
hjelpe smoltanleggene å bli 
flinkere til å lære av hverandre.

Anders D. Torrissen

optimalisere produksjonen. De andre regio-
nene våre har allerede slike stillinger, og nå 
blir den opprettet også her nord, forklarer 
Anders.
En utfordring den erfarne akvakultur-lede-
ren ikke kunne si nei til. Og en reisejobb. 
For de fem anleggene, de finner vi fra 
Skjervøy i nord til Rørvik i sør. Bakgrunn: 
i 2017 har anleggene utrolig mye data 
tilgjengelig, men liten kapasitet til å bear-
beide alt. Anders fortsetter:

LÆRING MELLOM ANLEGGENE
- Og siden avstandene er store, er det van-
skelig å lære av hverandre. Dette blir min 
jobb. Å reise mellom anleggene, observere 
og videreformidle kunnskap.

- Dessuten får jeg et ekstra ansvar for å 
følge opp fisken som leveres til sjøanleg-
gene - hvordan den presterer den første 
perioden etter utsett, for det er da den er 
aller mest utsatt.
Anders er opprinnelig fra Mo i Rana, og 
hadde både bachelor i akvakultur og bak-
grunn fra Codfarmers, Nordlaks og Marine 
Harvest, da han kom til Glomfjord som 
driftslederassistent i 2010. Høsten 2012 
overtok han som driftsleder etter André 
Spigseth, en jobb han nå altså overlater til 
sin assistent Svante Brun. I første omgang 
bytter Anders bare kontor – han skal nem-
lig fortsatt ha kontorsted Glomfjord.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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 FAKTA

Meløy Energi
Etablert i 1938 som Meløy 
kommunale elektrisitetsverk, 
omdannet til det kommunale 
aksjeselskapet Meløy Energi 
AS 1. juli 1997.
Administrerende direktør er 
Karsten Ingvald Hansen (f. 
1950), som har ledet selskapet 
siden 1991. Han etterfulgte da 
Johan Jørgensen (1981-91), 
Alf Hogstad (1962-81), Agnar 
Holdahl (1953-61), Hans 
Selanger (1949-52), Thoralv 
Karlsen (1946-49), Birger 
Johansen (1945-46) og Håkon 
Pettersen (1939-45).
Styreleder i Meløy Energi er 
Rolf Inge Sleipnes (f. 1957), 
og styremedlemmer Anne 
Marit Olsen (-65, politisk valgt 
for Ap), Kjell Sahl (f. -53, H), 
Torunn Olufsen (f. -48), Leif 
Kristiansen (f. -57), Jan-Erik 
Risvik (f. -82, repr. ansatte).
Meløy Energi skilte i 1998 ut sin installasjonsavdeling i selskapet Meløy Elektro, 
som har 18 ansatte. Selskapet Meløy Energi har 28 ansatte.

Tekst: Edmund Ulsnæs
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- Klart det er spesielt å lyse ut stilling som 
administrerende direktør i et selskap som så 
skal deles i to. Vi står foran store omstil-
linger, og nettopp derfor har styret bedt 
Karsten sitte ut året - for å overlappe en ny 
sjef, forklarer Rolf-Inge Sleipnes.
Vi skriver juni, og styrelederen i Meløy 
Energi er altså i full gang med prosessen. 
En grundig prosess der den øverste lederen 
i energiselskapet, Karsten I Hansen, skal 
byttes ut etter å ha hatt jobben sammen-
hengende siden 1991. 

KARSTENS ERFARING BLIR VIKTIG
- I alt tre firmaer hadde frist 12. juni til å le-
vere et tilbud på å bistå oss i styret i denne 
prosessen. I styremøtet vårt 23. juni velger 
vi hvem vi skal samarbeide med, opplyser 
Rolf-Inge.
Karsten skulle i utgangspunktet gå av med 
pensjon 31. august i år, men er altså enig 
med styrelederen om å sitte til årsskiftet.
- Den nye lederen må både i en overgangs-
fase lede to selskaper, men fra 2021 bare det 
ene, siden energiloven fra da også pålegger 

LEDERE SKAL BYTTE LEDER

Etter mer enn 25 år i jobben 
skal kraftsjef Hansen er-
stattes. Styreleder Sleipnes 
ber ham sitte ut året, og 
innleder nå prosessen med 
å finne en etterkommer. Til 
en nokså spesiell jobb. 

De to topplederne i Meløy Energi foran bildegalleriet med kraftselskapets tidligere ledere. Styreleder Rolf-Inge Sleipnes (t.v.) har innledet prosessen med å finne Karsten I Han-
sens erstatter som administrerende direktør. – Det er en spesiell jobb vi skal lyse ut, sier Rolf-Inge.

Den nye lederen må både berede deling av selskapet, og i en 
overgangsfase lede to selskaper. Da er det gunstig med en 
overlapping med Karsten – hans erfaring og kunnskap blir 
viktig å ha med inn i omorganiseringen.

ROLF-INGE SLEIPNES

oss et funksjonelt skille. Da er det gunstig 
med en overlapping med Karsten – hans 
erfaring og kunnskap blir viktig å ha med 
inn i omorganiseringen.
Elektrikeren Karsten fra Hadsel kom 
opprinnelig til Meløy kommunale elek-
trisitetsverk som driftsassistent, og så var 
det på slutten av 1980-tallet at han først 
fungerte som bestyrer en periode, deretter 
fikk stillingen permanent fra 1991. 

TUNG OMSTILLING
Dagens Meløy Energi skal deles i to 
uavhengige selskaper, ett for drift og ett 
for kraftnett. Prosessen er allerede godt 
i gang ved at et revisorfirma er enga-
sjert for å hjelpe med verdifastsettelser, 
firmaregistrering og frister. Internt er det 
etablert en styringsgruppe for proses-
sene, der tre fra ledelsen og tre øvrig 
ansatte deltar. Foran hvert styremøte 
informeres hele staben om framdriften.
- Det er tungt å omorganisere, og de 
ansatte er selvfølgelig opptatt av hvilket 
selskap de skal plasseres i. Styret må 
sørge for at prosessen gjennomføres 
raskt nok til at det ikke lammer organi-
sasjonen, men ikke så raskt at det blir 
dårlige løsninger, forklarer Rolf-Inge.
Selv opprinnelig fra Ågskardet, nå 
bosatt i Oslo og daglig leder i pro-
gramvareselskapet Aksess Innkjøp, og 
styreleder i flere selskaper, blant andre 
Solhaug-gruppen AS og Rødøy Slip og 
Marina AS.

KANSKJE ANNEN TYPE
- Hvilken type leder er styret i Meløy 
Energi på jakt etter?
- Det er dét vi engasjerer hjelp til å bestem-
me, og når vi engasjerer en samarbeids-
partner, skal det lages en utlysning med 
full markedsprofil. Selvsagt kan interne 
kandidater nå opp, men jeg mener det er 
viktig å gå bredt ut og sørge for at vi har 
mange og gode kandidater å velge blant. 
Styret blir aktivt med i prosessen og skal 
kunne delta i intervjuer, sier han.
- Sånn ellers så står energibransjen foran 

store omstillinger, også innenfor tekno-
logi og digitalisering. Det er nok ingen 
selvfølge at et kraftselskap ‘går av seg 
selv’ i fortsettelsen, og kanskje trenger 
vi kandidater som både er gode på øko-
nomi og effektivisering. Kanskje er tiden 
forbi da topplederen både er leder og har 
fagbakgrunn og papirer for å delta aktivt i 
driftsdelen, mener Rolf-Inge Sleipnes.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



MELØY BEDRIFTSSERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

NORWEGIAN CRYSTALS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

BILFINGER
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

TERJE HALSAN
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

REIPÅ KNUSERI A/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

HALSA BYGG
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

MELØY ELEKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

MELØY ENERGI
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

INDUSTRIVISUALISERING AS
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord 
Telefon: 75 75 70 00
post@invis.no
www.invis.no

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.com

Våre 
samarbeids-

partnere: 

MELØY UTVIKLING KF
Besøk: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Post: Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Tlf. 75719900
http://www.meloy.kommune.no
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

ØRNES BLIKK AS
Kystveien 106
8150 Ørnes
Telefon: 75 75 41 
40/950 47 129
post@ornes-blikk.no

YARA NORGE AS
Yara Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 
yara.glomfjord@yara.com 
www.yara.no  

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no
www.monter.no

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

- Vi leverte jo tilbud til flere som regnet på Spildra 
skole, så det virker som konkurransen var hard. Vi 
er selvsagt glad for at vi fikk rivingen og grunnar-
beidene, sier formann Håvard Jentoftsen.
Nå blir han og flere i staben med gjennom hele pro-
sjektet på Ørnes – helt til prøvedriften høsten 2018 
og den endelige overleveringen våren etter.
- Vi har en stor stab, så det er viktig og bra med en 
del større prosjekter – det gir oss mer kontinuitet, 
mer forutsigbarhet, forklarer han. 

NEDE NÅR FERIE
Det var ved månedsskiftet det skjedde. Altså at 
Terje Halsan AS, som viktig entreprenør i Meløy 
kommunes trolig største byggeprosjekt, jafset ned 
de første takene og veggene ved Spildra skole på 
Ørnes. Glomfjord-entreprenøren fikk nemlig has på 
den ettertraktede kontrakten der det først skal rives, 
så gjøres grunnarbeid for det som blir ny 1-7-skole 

FIKK ETTERTRAKTET JOBB
Mange ville ha den, men Terje 
Halsan AS fikk den. Sommerens 
og høstens stor-jobb for Glom-
fjord-entreprenøren blir grunn-
arbeidene for splitter ny skole 
for Ørnes og Neverdal.

- Gratulerer med oppdraget! sier Meløy-ordfører Sigurd Stormo. Han er glad for at det nettopp er en ny 
skole som ble høsten store byggeprosjekt. – Barn og unge er framtiden vår, og uten nye og moderne 
skolebygg har vi ingen framtid som kommune, sier han.

- Viktig for forutsigbarheten vår med slike store oppdrag, sier formann Håvard Jentoftsen om riving og grunn-
arbeid ved Spildra skole, et oppdrag Terje Halsan AS fikk i konkurranse mot flere lokale entreprenører.

for kretsene Ørnes og Neverdal.
- Det går raskt å rive treverk, og nesten like raskt med 
betong. Så når fellesferien kommer, skal bygget vær 
nede, opplyser Håvard.
- En del av oppdraget for oss er å sortere avfallet. Vi 
gjør bare grovsorteringen her, og så kjører vi avfallet 
til Glomfjord for finsortering og knusing av betong. 
Litt av gevinsten for oss er jo da å sortere så godt at 
det blir besparelser når vi leverer avfallet videre, sier 
han.

STORT FOR BEGGE
Hovedentreprisen på 83 millioner kroner tilfalt Bolt 
Construction med hovedbase i Mo i Rana, som igjen 
har engasjert Håvard & Co. For Terje Halsan AS 
har oppdraget en verdi på 4,2 millioner kroner pluss 
moms, altså definitivt et stort oppdrag for maskinen-
treprenøren som blant annet bygde Glomfjord Torg 
og var sentral i nye Grønøy Havn.
- For oss i Bolt er dette også et stort oppdrag, og det 
største vi har gående i andre halvdel av 2017, forteller 
prosjektleder Jørn Jenssen.
Selv starter han opp med et mannskap på om lag 
10 i anlegget, mens Håvard sender inn 5-6. Med de 
tekniske entreprenørene vil 30-40 personer jobbe med 
det nye skolebygget utover høsten.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Veldig artig at staben er så nysgjerrig på 
Lean og forbedringsmulighetene i produk-
sjonen, smiler Ulla Simonsson i Simonsson 
og Widerberg Lean Consulting.
Vi møter henne i produksjonslokalene til 
den spennende vekst-bedriften Hepro AS 
nær Rognan sentrum. Etter en fullpakket 
forbedringsdag med staben har roen senket 
seg, her mellom laggerreolene i de til van-
lig hektiske produksjonslokalene.
- Fra min tidligere jobb vet jeg at Lean kan 
være en fantastisk metode for problem-
løsing, å ta tak i ting, fastslår Anne Lise 
Øiesvold, som er produktdirektør og har 
logistikk og service blant sine ansvarsom-
råder.

ØKER, MEN KAN FORBEDRE
En av Saltdals største og mest spennende 

Hege Fure er ordrebehandler. I lokalene til 
hjelpemiddelprodusenten Hepro på Rognan 
er det hektiske dager både i ordreavde-
lingen og ute i produksjonen. På få år er 
årsomsetningen øket fra 90 til 152 millio-
ner kroner, og Hepro er én av kommunens 
største og viktigste bedrifter.
- Arkivet er i ringpermer, bestillinger på 
epost skrives ut på papir, plukkliste til 
produksjonen skrives ut, ordrebekreftelser 
skrives ut. Fryktelig mye papir, og dette 
blir tungvint og etter hvert uoversiktlig, 
forklarer Hege.
Av bakgrunn har hun selv bachelor i 
varehandelledelse, og har også jobbet for 
hjørnesteinsbedriften Nexans på Rognan. 

ALLEREDE BEDRING
- Vi har nok redusert pa-
pirmengden med noe sånt 
som 50 prosent, og ordre-
behandlingen går allerede 
mer effektivt.

Hege Fure er ordrebehandler i den travle Hepro-logistikken. Nå ser hun at Lean-
teknikkene gir bedre oversikt og bedre flyt.

Siden januar i fjor er hun sentral i ordrebe-
handlingen hos Hepro, som har NAV som 
sin hovedkunde. De typiske produktene er 
elektriske kjørestoler, arbeidsstoler, løfte-
stoler og hjelpestang, og ledelsen har sett 
potensialet for smartere jobbing og mindre 
sløsing med tid og råvarer. Hege og kol-
legene har derfor begynt på et forbedrings-
arbeid i samarbeid med Ulla Simonsson. I 
en arbeidsgruppe på tvers av avdelingene er 
virksomheten gjennomgått, og flaskehalser 
identifisert.
- Allerede har vi fått mer oversikt over hva 
de andre avdelingene holder på med, og 
bedre rutiner gjør at arbeidet glir lettere. 
I ordreavdelingen har vi nok redusert pa-
pirmengden med noe sånt som 50 prosent, 
og når det blir mindre papir, ser vi lettere 
hva som er effektivt og hva som ikke er 
det.   Det er spennende å se om vi klarer å 
opprettholde dette nivået, sier Hege.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

HJELPER 
VEKST-BEDRIFT 
I SALTDAL
Saltdal-bedriften har økt årsomsetningen sin med 30 
millioner på tre år, og skal satse enda mer på eksport. Nå 
er forbedringskonsulentene fra Gildeskål engasjert for å 
hjelpe i jakten på flaskehalser. 

- Lean-teknikkene delegerer ansvaret for forbedring nedover i bedriften på en veldig bra måte, og det kan skape en veldig fin kultur for å ta tak i ting, mener Anne Lise Øiesvold 
(t.h.), som er produktdirektør hos hjelpemiddelprodusenten Hepro på Rognan. Nå får hun og Gøran Borkamo og resten av staben Lean-hjelp fra Ulla Simonsson.

Lean-teknikkene er flotte verktøy for å 
identifisere sløsing og frigjøre kapasitet. 
Dessuten kan det delegere ansvaret ned-
over i bedriften på en veldig bra måte.

ANNE LISE ØIESVOLD

bedrifter har altså knyttet til seg konsulent-
selskapet med base i Storvika i Gildeskål. 
Hepro utvikler, lager og selger hjelpemidler 
til personer med funksjonsnedsettelse, og 
har øket sin årsomsetning med 10 millioner 
kroner hvert år de tre siste årene. 
- Lean-teknikkene er flotte verktøy for å 
identifisere sløsing og frigjøre kapasitet. 
Dessuten kan det delegere ansvaret nedover 
i bedriften på en veldig bra måte, mener 
Anne Lise.
Selv kom hun til bedriften i fjor høst, fra 
stillingen som teknisk sjef i Rapp Marine 
i Bodø. Lean-teknikkene kjenner hun best 
fra tidligere arbeid med utvikling av video-
konferanseutstyr og software.
- Lean kan også skape en veldig god kultur 
for problemløsing og å ta tak i ting. Vi i 
Hepro ser også rom for forbedringer, sier 
produktdirektøren.

IDENTIFISERER OG LØSER
Her kommer altså Ulla Simonsson inn 
i bildet. I samarbeid med bedriften har 

hun gjennomført en pilot over tre dager. 
Typiske mål er å forbedre logistikkproses-
sen, flyten på ordre og innkjøp,  begrense 
papirmengdene og frigjøre tid hos svært 
travle ansatte.
- Vi begynte med en dag der vi analyserte 
verdikjeden i bedriften, og hva som forstyrrer 
flyten av informasjon og materialer. Da fikk 
vi opp en liste med 10 årsaker, og disse ble 
rangert med de viktigste først, forklarer Ulla.
Dag 2 tok man for seg møtestruktur og vi-
sualisering av problemområder. Den tredje 
dagen i pilotperioden er avsluttet idet Ny 
Næring kommer på besøk – nå har staben 
og Ulla jobbet systematisk med problem-
løsing.
- Jeg har vist dem fem ulike metoder for 
problemløsing, og de har fått øve på to av 
dem.

NYSGJERRIG BEDRIFT
Som i alle bedrifter der det foregår en pro-
sess, kan Hepro redusere sløsing med tid og 
råvarer. Og med en årsomsetning på over 
150 millioner kroner, og med ambisjoner 
om å øke sin eksport ut av Norge, skjøn-
ner vi at selv små forbedringer kan gi stor 
merverdi.
- Hepro er en bedrift som er nysgjerrig på 
forbedringer, og der det allerede er mye 
kompetanse på Lean i staben. Og det er 
viktig at timingen er rett for dem – at de 
ser et behov akkurat nå. Dermed er jeg blitt 
veldig godt mottatt, og det er artig å jobbe 
med dem! smiler Ulla.
- Nå ser vi på en workshop for ledelsen, der 
vi for hvert område kan bryte ned tallene til 
kostnader og inntjening dag for dag – dét 
blir spennende. Og så skal vi ta fram 5S-
tenkingen, med hovedfokus på layout og 
arbeidsmiljø.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Stemningen i coatertårnet hos Cargill er 
av den litt spente sorten. Under det store 
hullet i taket diskuteres det på polsk, dansk, 
engelsk og sindig nordlænning, ispedd litt 
tegnspråk og gestikulering. Stillasbordene 
brukes til tegnebrett i tillegg til papirteg-
ningene – tekniske detaljer skal kvalitets-
sikres en siste gang. Og utenfor: en diger 
mobilkran ett-par bygninger til venstre for 
selve tårnet – i dag skal nemlig to splitter 

SKIFTE BLE SUKSESS
Stor investering og store 
løft av stort utstyr i stor 
høyde. Ja, nå er caoater-
skiftet ved Cargill-fabrik-
ken gjennomført. Og ‘ny’ 
linje 1 er testkjørt, med 
suksess. 

- Et ganske komplisert prosjekt, men det gikk utrolig bra og uten skader, smiler Cargills vedlikeholdsleder Børge Ringøy (t.v.) og Robin Dahl, som jobber med prosessforbedrin-
ger i konsernet. Bildene fra installasjonen: prikkenoverien

nye ‘coatere’ på plass. All kommunikasjon 
går via walkie-talkie, mellom flinke folk inne 
i tårnet og flink kranfører utenfor. Vi befinner 
oss i fiskefôr-fabrikken på Forøya i Meløy, 
våren 2017.

KOMPLISERT SÅ DET HOLDER
- Prosjektet så kanskje ikke så veldig stort 
ut, men var desto mer komplisert. Antall 
datasignaler som var inne i bildet, tilsvarer 
på en måte en hel liten fabrikk, puster Børge 
Ringøy ut.
Vedlikeholdslederen i fôrfabrikken på Halsa 
oppsummerer vårens store, viktige og kost-
bare vedlikeholdsprosjekt, nemlig utløfting av 
den gamle coateren og innløftingen av to nye.
- Det gikk utrolig bra, selv om både byg-
gingen, løftingen og monteringen var ganske 
krevende. Og absolutt ingen skader, konstate-
rer han fornøyd.

DOBLER KAPASITETEN
Sammen med tidligere fabrikksjef Robin 
Dahl ledet han tidligere denne måneden 
den spennende prøvekjøringen av linje 
1, som med årets investering er kraftig 
oppgradert. Det var uka før påske at 
linja ble kjørt ned, og siden da har 15-20 
personer fra hovedleverandøren og et 
knippe underleverandører gjort jobben 
– de lokale var Halsa Bygg, Nord-Norsk 
Montasje, Halsa Sveiseverksted og Håkon 
Sveis og Industriarbeid. I denne tiden har 
all produksjon vært flyttet over på den 
andre linja.
- Estimert levetid på en slik coater er 15 
år, og denne var 17. De to nye er mindre 
på størrelse, men vil bety at vi dobler 
coater-kapasiteten vår, forklarer Robin, 
som til vanlig jobber med prosessforbe-
dringer i Cargill-konsernet.

STYGG FLASKEHALS
Coateren utgjør det kritisk viktige prosess-
trinnet der hovedmengden av fett dras inn i 
pelletsen, altså fôret, ved bruk av vakuum. 
- Over tid ble den gamle coateren en stygg 
flaskehals som gav oss unødig høye råvare-
kostnader. Dette byttet er positivt for både 
kapasiteten og kvaliteten. For staben betyr 
dette også at renhold og orden blir enklere, 
sa konstituert fabrikksjef Herulf Olsen til 
Ny Næring ved påsketider.
Årets stor-satsing inkluderer noen mindre 
prosjekter på skånsom behandling av slutt-
produktet. Investering: om lag 30 millioner 
kroner.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sammen med Charles Hanssen på opp-
løpssiden finner vi i vinter og vår også 
tre andre som har tjenestegjort i tildels 
mange tiår i gjødselfabrikken. For det 
første Lisa-Vigdis Jensen (f. 1954), som 
har siste arbeidsdag i PKL-avsnittet nå 
den 30. juni. Ettersom hun ble ansatt 

LANGE KARRIERER ER OVER
Tre andre supervetera-
ner takker også for seg 
hos Yara Glomfjord den-
ne våren.

Lisa-Vigdis Jensen

7. oktober 1985, regner vi oss fram til 
tjenestetiden 31 år og nesten ni måneder. 
Så er det Vidar Selstad (f. 1955), som også 
er PKL-mann og slutter 30. juni. Med 
startdato 6. april 1976 har han prestert 41 
år og nesten tre måneder. Så noterer vi også 
at Einar Leonhard Gjersvik (f. 1955) i full-
gjødselfabrikken havner foran begge disse. 
Einar sluttet 28. februar, bare to måneder 
før han ville passert 43 års tjenestetid, etter 
ansettelsen 30. april 1974.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Men joda, jeg har alltid holdt til her på 
Halsa, smiler han fra godstolen.
Godt forståelig, i solsteiken med utsikt rett 
over til kirke og barnehage. Ektemannen til 
Kaia og pappaen til Johnny, Thomas, Ma-
ria, Stian og Linda (gikk bort våren 2005) 
nyter dagene denne våren og sommeren 
etter at han gikk fra skiftjobb hos Yara til 
pensjonisttilværelse.
- Mye å gjøre, flotte dager, smiler 62-årin-
gen, som så langt også er blitt begunstiget 
med seks barnebarn.

OVERLOT KOMMANDOEN
Det var på nattskift lørdag 3. mars i år at 
Charles gikk ut døra for siste gang i pak-
keri, kai og lager nede ved Glomfjorden. 
Skiftlederen gjennom 13 år på skift 1 over-
lot kommandoen til Jan Kjetil Danielsen.

HAR JOBBET SISTE SKIFT
Når Ny Næring skal takke 
av Charles Hanssen etter 
mange års innsats for Yara 
Glomfjord, så snakker vi 
ikke om en ubrutt årrekke 
nesten livet gjennom. Nei, 
her snakker vi innholdsrik 
yrkeskarriere!

Skiftleder Charles Hanssen er blitt pensjonist – 19 år etter at han kom til Yara Glomfjord.

Som så mange andre ung-
gutter begynte jeg på 
havet, på sildesnurper, og 
etter dette jobbet jeg 8-9 
år ved sildoljefabrikken på 
Halsa.

CHARLES HANSSEN

- En fantastisk arbeidsplass, egentlig. 
For eksempel satte jeg pris på at man 
satte sikkerheten høyt, og selv var jeg 
også nøye med dét, sier han som har lang 
erfaring med å lede lasting og lossing av 
voldsomme gjødselmengder, fra basen i 
kaikontoret.

BEGYNTE PÅ HAVET
I 19 år var Charles Yara-mann og dagpend-
let fra hjemstedet. På senvinteren i 1998 

søkte han, og fikk, stilling som transpor-
toperatør i gjødselbedriften. Etter å ha tatt 
fagbrev i logistikkfaget var det fra 2005 at 
han overtok som leder på skiftet sitt. Men 
så hadde han altså rukket litt av hvert i den 
første delen av yrkeslivet sitt, før Yara.
- Som så mange andre unggutter begynte 
jeg på havet, på sildesnurper, og etter dette 
jobbet jeg 8-9 år ved sildoljefabrikken på 
Halsa, husker Charles tilbake.
Men ikke nok med dét: etter sildolje innle-

det han en ny karriere. Som bilmekaniker. 

FRA FISKE TIL FABRIKK
- Men, etter 11-12 år med oppretting og 
mekanisk arbeid ved Halsa Auto, måtte jeg 
omskolere meg. Da ble det gymnasfag på 
Ørnes, og så teknisk fagskole på Mo. To år 
i campingvogn, smiler han.
Den nye utdannelsen førte Charles enda en 
bit pendlervei unna Halsa, nemlig Meløy 
Arbeidstreningssenter på Reipå. Veileder 

for blant andre flyktninger fra Balkan. 
Fiske, fabrikk, bilverksted, arbeidstrening 
og fabrikk på ny – en innholdsrik yrkeskar-
riere er over.
- Det var greit å slutte nå – det passer bra 
at jeg kan være mer heime sammen med 
fruen. Men nok å gjøre, for eksempel på 
hytta ved Grønåsvatnet, der er vi ofte, 
avslutter pensjonisten.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Vidar Selstad
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- Vi skal doble omsetningen ved Arnøy 
Brygge i løpet av de fem neste årene. Fra 
dagens 4 millioner kroner, til 8, fastslår 
daglig leder John Kristian Karlsen sine 
egne og stabens vyer.
- Allerede i år er omsetningen ut mai øket 
med 30 prosent, sammenliknet med samme 
perioden i fjor. Så vi er i gang, smiler han.

3 ER ANSATT
2017 blir et milepæl-år. Riktignok har sat-
singen på fisketurisme innbragt betydelige, 
årlige inntekter – stabilt rundt 4 millioner 

STARTSKUDD FOR STØRRE SATSING
Staben er større, sesongen 
blir lengre, og et dyktig 
ektepar skal gi god mat og 
gode opplevelser. Arnøy 
Brygge rigges for ny reise-
livsvekst - lokalt og interna-
sjonalt. 

John Kristian Karlsen

Til nå har vi vært litt på hælan i driften av Arnøy 
Brygge. Vi har brukt for lang tid, vært for dårlig på 
å følge opp henvendelser. Nå har vi fått på plass en 
fast stab med flinke folk som skal lede anlegget.

JOHN KRISTIAN KARLSEN

kroner de siste fem årene. Men det er først 
nå at Karlsen & Co. for alvor spisser satsin-
gen sin – altså setter i system, spesialiserer 
staben, organiserer for vekst.
- 1-2 ansatte er blitt til 3. Vi skal fornye og 
bygge ut kjøkkenet. I august drar vi til St. 
Petersburg og  Moskva sammen med Inno-
vasjon Norge – vi skal satse enda sterkere 
på det russiske markedet for fisketurisme, 
ramser han opp de kortsiktige målene for 
reiselivsanlegget som ligger en rask båt-

tur unna Bodø sentrum og internasjonal 
flyplass.

FOKUS SKAL GI VEKST
Arnøy Brygge ble etablert av familien 

Andreas Olsson utdannet seg i friluftsliv, 
jakt og fiske. Nå har han fått jobben han 
brenner for – på Nordarnøy i Gildeskål.
- Du må ha lidenskap for fisking, og dét har 
jeg, smiler 40-åringen som opprinnelig er 
fra Skellefteå-området.

VIL LOKKE LANDSMENN
Fra i år er Andreas Arnøy Brygges faste 

SVENSKEN VIL LOKKE SVENSKER
- Fisketurer til Norge er 
stort i Sverige. Vi må bare 
få dem til å oppdage Arnøy-
ene!

Andreas Olsson

fiskeguide, med egen og velutstyrt 
speedsjark perfekt til formålet. Han er 
sentral i satsingen der John Kristian 
Karlsen vil hjelpe for eksempel tyske 
og russiske turister til å oppleve ufor-
glemmelige fisketurer langs norske-
kysten.
- Men også svensker. Før jeg flyttet til 
Norge, dro jeg og kameratene mine 
over både tre og fire ganger hvert år. Til 
Saltstraumen, Røst, Værøy, Harstad-
området.
- Slike fisketurer til Norge er stort borte 
i Sverige. Klarer vi å snu strømmen litt 
i retning Arnøy Brygge, da kan vi ga-
rantert få til utvidelser her, mener han.

Å BEHANDLE FOLK
Andreas flyttet til Bodø i 2010, først til gulv- 
og flislegging, så til jobb som båtmekaniker. 
Men, med lidenskap for jakt, fiske og frilufts-
liv – derav opprinnelig utdannelse – er det 
først nå han har fått drømmejobben.
- Når man gjør noe man liker, er det ikke så 
viktig hvor man bor. Det viktigste som fiske-
guide er å kunne behandle folk på rett måte 
– kunne prate bra med gjestene. Og så må man 
like å fiske, kunne fiske, kjenne værforhol-
dene. Og vite hvor fisken er!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Karlsen i 2007. Utgangspunktet var deres 
Arnøy Gård, som John Kristian (f. 1971) og 
foreldrene John Gisle (f. -45) og Unni (f. 
-47) skulle omstille fra ordinær gårdsdrift. 
Reiselivsselskapet eies i dag 32 prosent av 
John Kristian og 28 av Sjøfossen Nærings-
utvikling, men kona Nina og foreldrene har 
også eierandeler, i likhet med Arnøybygg 
– entreprenørselskapet som eies av far og 
sønn Karlsen.
- Til nå har vi vært litt på hælan i driften 
av Arnøy Brygge. Vi har brukt for lang tid, 
vært for dårlig på å følge opp henvendel-
ser. Nå har vi fått på plass en fast stab med 
flinke folk som skal lede anlegget. 

VIL LOKKE BÅTFOLKET
Men nå: fellesferie i Norge. Driftsleder 
Ruta Juskeniene, kokk Rimas Juskenas og 
fiskeguide Andreas Olsson ønsker velkom-
men. Til ny gjestebrygge, åpen kafé, god 

mat med lokal forankring og utleie av båter 
og fiskeutstyr.
- Ja, vi har fin trafikk av lokalbefolkning, 
hytteboere og de som kommer med rutebåt 
eller egne båter til øya. På grunn av havne-
forholdene har vi ikke til nå kunnet satse 
på båtfolket slik Bolga og Støtt gjør, og vi 
har ikke markedsført oss, heller. Men bedre 
havn for litt større båter jobber vi nå for å 
få til, lover John Kristian.
- Og: nå leverer vi virkelig varene. På mat, 
for eksempel. Vi skal ikke være et ham-
burgersted – vi tilbyr god mat med lokal 
tilknytning!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fortsetter...

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Hun er driftsleder, han er kokk. Ektepa-
ret Ruta Juskeniene og Rimas Juskenas 
er sentrale i satsingen som skal doble 
omsetningen ved Arnøy Brygge i løpet av 
de neste årene.

- Ingen får betalt for å sitte 
hjemme, man må stå på og 
jobbe – det gjelder i begge 
landene, forklarer Ruta Jus-
keniene (41) fra kaikanten på 
Nordarnøy.

SNEKKEREN VAR KOKK
Hun og Rimas (41) har meldt 
permanent flytting fra Litauen, 
sammen med de to barna på 17 
og 9 år. Nå skal ekteparet lede 
reiselivssatsingen ved Arnøy 
Brygge.
- De har vært en innertier for 
oss, sier daglig leder John 
Kristian Karlsen.
- I det andre selskapet vårt, 
Arnøybygg, ansatte jeg Rimas 
som snekker i 2009. Da han 
skulle hjelpe til på kjøkkenet 
under et arrangement, så vi 
hvordan han håndterte kniven. 
Hvorfor sa du ikke at du egent-
lig er kokk? spurte vi. Han 
svarte: ‘Det var ingen som 
spurte’, humrer John Kristian.

NORGE: BEDRE BALANSE
I Litauen jobbet Rimas nemlig 
som kokk, og senere leder av 
en nattklubb. Ruta, som kom 
over med barna i 2013, er fra i 
år driftsleder i Arnøy Brygge. 
I hjemlandet jobbet hun med 
eksport for en møbelfabrikk.
- Vi hadde gode jobber der 
borte. Men det er artig å prøve 
noe nytt. Og balansen mellom 
inntekt og kostnader er bedre 
her i Norge enn i Litauen, sier 
hun.
- Når bygningene står her, er 
det viktig å bruke dem mer enn 
det er gjort til nå. Da vi kom til 
øya, var det noe sånt som 2-3 
arrangementer i året ved Arnøy 
Brygge. Nå har vi det samme, i 
uka! smiler Ruta.

Tekst: Edmund Ulsnæs

En snekker som egentlig er kokk, og en 
eksportleder i møbelbransjen. Møt ek-
teparet som ønsker deg velkommen til 
Arnøy Brygge.
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- Ta vare på deg selv!
Klokka er 07.40 på en ikke helt tilfeldig 
mandag morgen i juni. I det mekaniske 
verkstedet på nedre område hos Yara 
Glomfjord står de tett-i-tett, de våkne og 
skjerpede vedlikeholdsfolkene. Det er Øy-
vind Jenssen som fører ordet, på engelsk. 
Fabrikkene står stille, men det er særdeles 

REVISJONSSTANSEN 2017

TRAVELT DA FABRIKKEN STOPPET
Vårens travleste eventyr 
er vel gjennomført i Glom-
fjord. Over 90 innleide hjalp 
Yara- og Bilfinger-staben 
med flere hundre små og 
store vedlikeholdsoppdrag 
i gjødselfabrikken.

Over 90 personer fra 24 firmaer fra hele landet var innleid til årets revisjonsstans hos Yara Glomfjord. På bildene ser vi teknisk sjef Øyvind Jenssen og vedlikeholdskoordinator 
Rune Jacobsen ønske velkommen, mens det er Per Frøskeland (t.v.) og Steve Bergli (røde hjelmer) som åpner kranene for den nye vannledningen fra fjellet. Den store ringen skal 
inn på en 18 meter lang tørketrommel, og den ansatte fra Glør har fått dagens lille premie for å ha god orden på arbeidsstedet sitt. De to siste bildene: Yara Glomfjord.

travle dager teknisk sjef ønsker velkommen 
til. Det er klart for årets revisjonsstans.

MYE FOLK, MYE ARBEID
- Over 90 personer er innleid fra 24 firmaer 
fra hele landet, i tillegg til over 50 fra Bil-
finger-staben, en rekke fra Yara selv, pluss 
skiftene som er på i fabrikkene, ramser 
han opp, Rune Jacobsen – han er vedlike-
holdskoordinator for Bilfinger, stasjonert i 
fullgjødselfabrikken.
363 enkeltoperasjoner av vedlikeholds skal 
utføres i løpet av en liten uke, på en trygg 
måte uten skader eller tilløp til hendelser.
- So take care of yourself, take care of each 
other! formaner teknisk sjef.

RISIKO-OPPTATT
Revisjonsstansen i gjødselfabrikken ble 

gjennomført i uka som begynte med 12. 
juni. Det som avgjør om en stans er vel-
lykket, er om den er skadefri, forteller 
fabrikksjef Arve Jordal.
- Det har nettopp vært en dødsulykke i en 
Yara-fabrikk i Brasil, og nå kommer det 
mye folk inn i fabrikkene som ikke har 
vært der før. Og i hver av de to siste revi-
sjonsstansene har vi hatt en skade, så det er 
klart vi er topp skjerpet på risikoen.
Årets stans ble heller ikke skadefri, siden 
en arbeider på et tidspunkt tro over med 
foten, men han var på jobb igjen neste dag. 

STORT, KREVENDE 
Ombyggingen av KS-fabrikken for 7-8 
millioner kroner var årets største enkeltpro-
sjekt under revisjonsstansen. Ny sikt, nye 
transportbånd = ryddigere fabrikk, lettere 

veldikehold, større driftssikkerhet. Kre-
vende var også byttet av en 18 meter lang 
og 4 meter bred tørketrommel – investering 
3 millioner kroner. I syrefabrikken fullførte 
man et flerårlig program på vann – bytting 
av vannrør og ventiler. Og mer vann:
- Under stansen tok vi jo for første gang 
i bruk den nye hovedvannledningen fra 
Hydrodammen, og det nye ventilhuset. Vi 
tok ikke sjansen på å gjøre dette i vinter, 
på grunn av frosten, men nå ble vannverket 
trinnvis satt i drift, forteller Yara-sjefen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Skal vi få til vekst og trygge, lokale arbeids-
plasser, må vi organisere oss annerledes, sier 
lederen for Karlsen-familiens etterhvert omfat-
tende satsinger med hovedbase på Nordarnøy.
John Kristian Karlsen.
- Nå har vi etablert oss i Bodø med Arnøy-
bygg, fått på plass dyktige selgere og pro-
sjektledere, og Arnøy Brygge har fått en fast 
og flink stab. Nå dreier det seg om å få bedre 
fokus på ting enn vi har hatt til nå, innrømmer 
han.

FORTJENER DET
Vi knipser ham på sjarken som er bygget om 
til stamp. Og Sandhornet bak ham, symbolet 
på noe av det som lokker turister akkurat hit. 
Ikke minst fisketurister fra Tyskland, Russland 
og Norge – til opplevelser sammen med John 
Kristians fiskeguide Andreas Olsson.
- Nå fortjener både selskapene våre og de ansatte 
at jeg jobber meg ned til 100 prosent stilling, og 
faktisk er daglig leder for dem. Jeg skal ikke og 
kan ikke delta aktivt i absolutt alt vi gjør, slik det 
har vært til nå, sier han.
I år deltar Arnøybygg AS i bedriftsutviklings-
programmet FRAM, men utviklingen og 
forbedringen rulles ut i begge selskapene. 
Bygg-entreprenøren omsetter i dag for over 30 
millioner kroner i året – reiselivsvirksomheten 
for over 4.

MER RUSSLAND
Ny Næring er på besøk for å beskrive ny-

NY STRUKTUR, NY SATSING

Med utgangspunkt i et tidligere 
gårdsbruk på Nordarnøy ska-
pes det årsomsetning på over 
30 millioner kroner fra husbyg-
ging og fisketurisme. Nå skal 
mer Bodø, mer Russland og 
bedre fokus gi ny vekst.

John Kristian Karlsen har i år ansatt Andreas Olsson (t.h.) som fiskeguide for Arnøy Brygge AS. Samtidig deltar han selv i bedriftsutviklingsprogrammet FRAM med byggevirk-
somheten i Arnøybygg. – Vi omstrukturerer for å utvikle oss videre, sier bygdebyggeren.

satsingen i Arnøy Brygge. Grunnkonseptet 
er fisketurisme, og selv om sjøveisfarende 
sommerstid også seiler opp – la oss først 
snakke om Russland:
- Sammenliknet med de tyske fisketuris-
tene ønsker russerne flere tjenester når 
de kommer. Bekledning, transport, mat, 
overnatting – alt dette tilbyr vi. Russland 
blir et stadig viktigere marked for oss.
- Men hva med de som er mer lokale? 
Båtfolket – de sjøfarende som Klokkargår-
den, Bolga Brygge og Støtt Bygge har så 
mange av?

…OG MER LOKALT
- Vi har ikke kunnet satse på dette til nå. 
Havna her er for grunn og for trang til 
å ta inn fritidsbåter av særlig størrelse. 
Men, dette er vi i ferd med å gjøre noe 
med, sier John Kristian.
Han snakker om anleggsarbeidet som 
forhåpentlig begynner i høst. Sprenge 
bort berg, investering på om lag 1 million 
kroner. 
- Når vi omstrukturerer og satser i Arnøy 
Brygge nå, så er det ikke for å bli rike 
og berømte. Dette gjør vi for å utnytte 
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FAKTA FAKTA

Arnøy Holding AS
Stiftelsesdato: 27. mars 2015
Eiere: John Kristian Karlsen (50 %) og John Gisle Karlsen 

(50 %)
Daglig leder: John 
Kristian Karlsen
Underselskaper: 
Arnøybygg AS, Litnor 
Personell AS, Arnøy 
Utleie AS
Arnøybygg AS: 
omsatte i 2015 for 25,5 
mill. kroner, resultat 
798.000,-
Arnøy Brygge AS: eies 
av familien Karlsen, 
Sjøfossen Næringsut-
vikling og Arnøybygg 
AS og omsatte i 2015 
for 4,1 mill. kroner, 
resultat 142.000,-

John Kristian Karlsen 
Født 22. september 1971, 
oppvokst på Nordarnøy. Var 
odelsgutt til Arnøy Gård, men 
tok handel og kontor i Bodø, 
musikkfag i Mosjøen og bosatte 
seg i Oslo. Etter salgs- og leder-
jobber i bedrifter som Slips- og 
skjortehuset, Mobildata, Canon, 
Outlet City, Lindbak Retail 
Systems og E-Credit, flyttet han 
i 2005 tilbake til hjemstedet 
sammen med kona Nina fra 
Lørenskog. De har barna Helena 
(16), Isabell (13), Cecilia (7) og 
Jonas (5), og John Kristian har 
bygget opp selskapene Arnøy-
bygg og Arnøy Brygge sammen 
med kona Nina, sin far - tidli-
gere ordfører John Gisle Karlsen 
- og sin mor Unni.

bygningene mer, og med flere kunder og 
større omsetning spres den økonomiske 
risikoen bedre, forklarer han som er ho-
vedeier og daglig leder i begge Karlsen-
selskapene.
- Og ikke minst: vi vil skape trygge 
arbeidsplasser. Da må vi kunne ha flere 
på jobb for å delta i skiftordning, og 
spre belastningen på de enkelte bedre 
enn i dag. 
 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Men nå trenger vi faktisk mer folk! fort-
setter Frank Robert Svendsgård i Lederpra-
ten med Ny Næring.
Han har nettopp begynt den med det negati-
ve faktum at bedriften hans, for første gang 
på 15 år, i senvinter måtte permittere en del 
av staben. Men dét var januar til mars – nå 
er det ‘hågen på’.
- Helt typisk at vi bommer med dette, gliser 
han.
- Etter 1. mai har det eksplodert, og vi har 
ikke nok med 22 mann i arbeid. Her om 
dagen var jeg på NAV for å høre om jeg 
kunne finne folk. Vi har investert i to nye 
gravemaskiner bare i år, og nå trenger vi 
alle maskiner i drift, hele tiden. Så, flinke 
folk må bare kontakt – vi skal finne jobb til 
dem! fastslår Frank Robert.

TRENGER, TIL ALLE MASKINER
For selv om 35-millioner-butikken i mange 
år har trengt stor og kompetent stab i alle 
årets 12 måneder, så er det akkurat nå at det 

REIPÅ KNUSERI-
SJEFEN OM:
     

FOR ALVOR er høysesong. Stor kunde el-
ler liten kunde – absolutt alt skal skje i mai-
september. Knuseriet har i vinter og vår 
tatt på seg en rekke mindre oppdrag, og så 
kommer større ‘overraskelser’, som at Vei-
dekke AS ber om hjelp når vei-flaskehalsen 
ved Jelstad ved Inndyr skal fylles med om 
lag 20 tusen kubikk stein mellomlagret på 
Skaugvoll.
- Så vi kom litt bakpå nå, vi er litt sent 
ute med å finne folk. Du vet, det går ikke 
mange gravemaskinkjørere hjemme, så de 
vi trenger har gjerne oppsigelsestid der de 
er. Og september-oktober – så langt fram 
ser vi ikke – vi trenger folk nå! smiler han 
som selv har sittet i maskiner siden før 
grunnskolen var avsluttet, og som siden han 
kjøpte ut faren Egil har ledet Reipå Knuseri 
inn blant de største av de mellomstore av 
Meløys mange kraftige selskaper.

OM TID. OG DET OFFENTLIGE
Men å finne folk – dette er kortsiktige 
utfordringer han har is i magen på, og lang 
erfaring i å løse. Han som aldri igjen, etter 
den sommeren den gangen, skal ha felles-

ferie i bedriften. For hehe, han blir nesten 
tåpen av rikelig ferie, at ikke de fleste av 
døgnets våkne timer skal fylles med jobb 
og jobb-grubling.
- Hva er ellers de største utfordringene for 
dere? spør vi.
Tiden som går, den han ikke har kontroll 
på, innleder Frank Robert med. Altså fra 
han leverer sitt tilbud og til klarsignal 
kommer. Og ja, nå snakker han om når det 
offentlige er kunde. Saksbehandlingstid, 
reguleringsplaner, politisk behandling. Han 
som selv har 22 ansatte skattebetalere som 
skal ha sin lønn hver måned, har selvsagt 
forståelse for lovverket en kommuneadmi-
nistrasjon må følge, ingen problem. Men så 
vil han også løfte blikket:

PENGER MÅ BEVEGE SEG
- Ikke sant, skal du få ting til å skje i et 

samfunn, da må du få folk til å bruke 
penger. For hvis den ene bruker penger, 
da bruker naboen penger. Alt dreier seg 
om å få penger i bevegelse – da skapes det 
arbeidsplasser, fastslår han.
- Så, når det kommer en kar til rådhuset, 
en investor eller etablerer, og er villig til å 
bruke penger: da må jo bare kommunead-
ministrasjonen sette seg på ham, holde ham 
fast! Og så må de springe mellom konto-
rene, helt til søknadene er utfylt!
Frank snakker altså om det han selv ser 
som den største utfordringen. For egen 
bedrift, ja, men kanskje også i en større 
sammenheng. Altså tiden som går, uten at 
noe tilsynelatende skjer eller avgjøres.
- For i næringslivet, der går det fort. Pen-
gene som investoren vil bruke, de vil han 
ha i omløp, og bruker en kommune masse 
tid uten at ting blir avklart, ja, så bruker han 

pengene et annet sted, avslutter bedriftsle-
deren sitt resonnement i retning politiske 
og administrative myndigheter.
- Man må være i stand til å si ja eller nei 
til folk som vil få til ting. Sånn at ting blir 
avklart og kan komme i gang. Så får man 
heller bremse eller justere underveis i 
prosessen.

TROR PÅ KJEMPELØFT
- Men på kort sikt er det mye som skjer 
– nå har det gått fra 0 til 100 nesten over 
natta, fastslår han.
Og tenker blant annet på mange mulige 
oppdrag for mange i kommende utbyggin-
ger på Ørnes: nye Spildra skole, omsorgs-
boliger og nytt sykehjem – investeringer 
for mange, mange hundre millioner kroner.
- Til høsten kommer det enda mer, det vet 
vi. Og fortsatt tror vi på en utbygging på 

Fyllinga på Ørnes. Alt dette samlet tror 
jeg vil gi et kjempeløft for dette området, 
det vil gjøre at folk bruker penger. Og når 
penger kommer i omløp, da skapes det nye 
ting og nye arbeidsplasser.
- Så vet vi at kommunene har et stort et-
terslep når det gjelder utskifting i vann og 

avløp. Men, det vil ta lang tid før dette er 
avklart, så fram til da må vi bare jobbe godt 
og være flinke til å finne nye oppdrag! sier 
Frank Robert Svendsgård.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Behov for mer folk
Hva som skaper arbeids-
plasser
Det offentliges tidsbruk
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- Mange andre steder ser vi at det ikke skal så bratte bakker til før det meste ligger på rygg. Jeg er imponert over hvor flinke mange 
lokale bedriftsledere er til å beholde verdiene i virksomheten, slik at de blir solide, mener Meløy Elektro-sjef Roger Stormo. 

Frank Robert 
Svendsgård
Født 10. juli 1970, oppvokst 
på Reipå der han fortsatt 
bor - på Øde i Dalen. Etter 
grunnskolen tok han bygg- 
og anleggsfag på Fauske, og 
sluttet seg til farens bedrift 
Reipå Knuseri og Sorte-
ringsverk, der han har jobbet 
siden. Siden 2001 eier Frank 
Robert selv virksomheten, 
som i dag heter Reipå Knuse-
ri. I fjor tok han fagbrev i an-
leggsmaskinførerfaget, og er 
i ferd med å ta fagbrev som 
anleggsgartner. 46-åringen er 
sønn av Egil Svendsgård (f. 
1950) og May-Lill Jensen (f. 
-52), og bror av Anna Klau-
sen (f. -72). Selv har han 
barna Timo (14), Oda Celine 
(18) og Kim Robert (20) og 
er gift med Cecilie Svends-
gård. På fritiden er han mest 
kjent for jobben på trekkspill 
og tangenter i ‘F.A.K.S’, og i 
ungdomsårene ‘Mayday’ fra 
Bolga.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs  

Reipå Knuseri AS

Maskinentreprenøren på Reipå 
ble i april i år tildelt prisen som 
Årets bedrift under Meløy 
Næringsforums Meløysemina-
ret. Bedriften eies og ledes av 
Frank Robert Svendsgård (46) 
og noterte etter 2015 en solid 
egenkapital på 13,7 millioner 
kroner. Årsomsetningen endte 
på 34,8 millioner, med et resultat 
før skatt på pluss 3,8. Tallene 
for året før var henholdsvis 34, 
9 millioner og 4,3 millioner. Det 
var Franks far Egil som etablerte 
virksomheten i 1970, og i mange 
år var bemanningen 2-3 personer, 
konsentrert rundt familiens 
steinbrudd på Øra. I dag hentes 
all masse fra bruddet på Høgseth 
på Reipå, og hele 22 ansatte var 
i fjor sysselsatt i masseuttak og 
anleggsprosjekter, ikke minst 
vann og avløp, og hovedsakelig 
i Meløy og Gildeskål. Ferske 
oppdrag: nytt ventilhus Yara 
Glomfjord og fastvannsforbin-
delse til Jelstad ved Inndyr.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs  

Han mener kommuneadmi-
nistrasjonen må tviholde 
på etablerere og investorer 
som vil bruke penger. Og 
ikke slippe taket i dem før 
det er sprunget mellom 
kontorene, helt til alle søk-
nader er skrevet.

Ikke sant, skal du få ting til å skje i et samfunn, da må du 
få folk til å bruke penger. For hvis den ene bruker penger, 
da bruker naboen penger.

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

Frank Robert Svendsgård har bygget Reipå Knuseri fra bitteliten masseleverandør til 
maskinentreprenør med 35 millioner kroner i årsomsetning. Han mener det offent-
lige må bli flinkere til å gi etablerere og investorer raske avklaringer, slik at penger kan 
komme i omløp og nye arbeidsplasser kan skapes.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Lederen
FRANK ROBERT 
SVENDSGÅRD, 
REIPÅ KNUSERI " Alt dreier seg om å få penger i bevegelse 

– da skapes det arbei d splasser
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- Jeg synes dette er veldig spennende. Som 
person er jeg en selger – det er deilig når 
jeg lykkes med å lande en viktig kontrakt! 
smiler Reinert Aarseth.
Jobben til fagsjefen for fiber og marked 
i Meløy Energi er å selge strøm. Altså 
selskapets egenproduksjon, og konsesjons-
kraft – på oppdrag fra Meløy kommune. 
Fastavtaler og spot – lang varighet, kort 
varighet.
- Akkurat i dag ser jeg at spot-prisen på 
børsen vår, Nord Pool, er 23 kroner og 11 
øre for kilowatt-timen. Jeg må innrømme 
at jeg er ofte inne og sjekker, og gjerne på 
fritiden, humrer han.
- Og ja, vi har folk i Meløy som skifter 
strømleverandør hver dag!

BYTTE ENDA LETTERE
Fram til 1980-tallet ‘eide’ norske kraftleve-
randører sine lokale kunder. Siden da har 
energiloven totalforandret dette. Strøm skal 
være en fritt omsettelig handelsvare, på 

Fra lederjobber i mineralselskapet Sibelco 
Nordic, Store Norske Spitsbergen Kull-
kompani og kraftprodusenten Salten 
Kraftsamband: Cato Lund! Ny Næring har 
med dette gleden å presentere den nye fa-
brikksjefen hos Norwegian Crystals (NC) 
i Glomfjord.
- Noe av det aller viktigste for meg er å 
jobbe med vi-et. At hver og én jobber for 
å gjøre dem rundt seg gode. Og: man skal 
være stolt over å jobbe i Norwegian Crys-
tals – vi skal få til store ting sammen!
Den opprinnelige elektrikeren er utvalgt 
til å lede fabrikken i selskapet som eier og 
administrerende direktør Reidar Langmo 
trenger å styre gjennom ekstrem vekst de 
neste årene. Etter den nylige utvidelsen fra 
50 til 66 trekkere, eller ovner, er målet nå 
å øke videre, og kraftig. Etter den fantas-
tiske oppturen og dramatiske nedturen til 
REC, er hele Meløy-regionen spent på den 
lovende fortsettelsen for NC.

- ER KOMMET EKSTREMT LANGT
45-åringen fra Sulitjelma er altså den per-
manente løsningen etter at ‘superreserve’ 
Tore Matre tok over for Børge Selstad, 
som 1. desember i fjor meldte overgang til 
Elkem Silicon Materials.
- Førsteinntrykket mitt? For det første at 
her hos NC har man kommet ekstremt 
langt i Lean-tenkingen (systematisk for-
bedringsarbeid, red. anm.) – jeg er veldig 
positivt overrasket, og kan si at mye av 
norsk tungindustri ikke engang er i nærhe-
ten av dette!
Sier Cato. Men har enda mer positivt å si 
om staben han nå leder:

IMPONERT, FOR DET FØRSTE
Elektrikeren klatret til 
lederjobber i velkjente 
industrigiganter i Nord-
Norge og på Svalbard. Nå 
bretter han opp ermene for 
vekst-bedriften som hele 
Meløy-regionen er spent 
på.

- Jeg mener jeg er god til å lytte. De ansatte skal vite at de kan si absolutt hva de vil til meg, smiler Cato Lund, som denne 
måneden overtok som fabrikksjef hos NC i Glomfjord.

- Velkommen til Glomfjord, Cato! hilser Tore Matre (t.v.), som lokalt har hatt 
lederjobber i både Hydro Agri, REC Wafer og Norwegian Crystals. Hos sistnevnte 
har 67-åringen fungert som fabrikksjef siden desember i fjor. 

- Å snakke med operatørene her er 
som å snakke med ingeniører – de har 
så høy kompetanse. Utfordringen blir 
at ledelsen og ingeniørnivået klarer å 
håndtere det store tilfanget av innspill 
fra operatørene.

2 GANGER SVALBARD
Cato Lund ble lærling hos SKS på 
Fauske etter grunnskolen og elektrofag 
på videregående. Etter de påfølgende 
fem årene med høy- og lavspentjob-
bing for Svalbard Samfunnsdrift, kom 
han tilbake til fastlandet, SKS og jobb 
som energioperatør og med ansvar for 
drifting og kontinuerlig forbedring av 
vedlikeholdsstyringen i flere kraftverk.
- Underveis skjønte jeg at jeg likte å 
være leder – dette ble en pådriver for 
meg. Skal du lykkes, nytter det ikke 
med godt produksjonsutstyr hvis du ikke 
får menneskene til å trives og samspille. 
Jeg tok videreutdanning, og lederutdan-
ning, fra 2007, opplyser han.
Så kom henvendelsen fra Store Norske. 
Cato begynte som leder for elektroavde-
linga, ble teknisk sjef etter ett år og pro-
duksjonssjef etter tre, og en viktig leder 
gjennom en omfattende forbedring og 

rasjonalisering av driften på Svalbard.

VIL BLI ALLER BEST
- Norwegian Crystals er en topp utfor-
dring for meg - veldig spennende. Bran-
sjen er på tur opp og vi har et helt vanvit-
tig potensiale. Jeg har sterk tro på at vi 
skal bli aller best på det vi gjør, og det er 
en ekstra trigger å få til dette i Norge, i en 
industri som er såpass tung i Asia.
For fra og med denne måneden er Cato 
hentet til Meløy, etter om lag to år som 
fabrikksjef for Sibelco Nordic i Alta – 
dette er Europas største leverandør av 
høykvalitet nefelinsyenitt, et mineral 
som brukes i produksjonen av glass og 
porselen.
- Du er god med folk, da?
- Ja, jeg mener jeg er god til å lytte, 
høre på alle i organisasjonen før en 
beslutning skal tas. Jeg er veldig sosialt 
anlagt, kommer lett i kontakt med folk, 
og de ansatte skal vite at de kan si 
absolutt hva de vil til meg – det er ikke 
noe filter de må snakke gjennom fordi 
jeg er fabrikksjef, smiler den nybakte 
topplederen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

TETT PÅ BØRSEN

Blikket hans vandrer raskt 
mellom skjermene. Klokka 
er 09.00 på kontoret her i 
Ørnes sentrum, og Børsen 
har nettopp åpnet. Hva er 
spot-markedet villig til å 
betale i dag?

Klokka er 09.00, og Reinert Aarseth er spent når kraftbørsen til Nord Pool åpner for dagen. – Det meste vi selger går gjennom den børsen, og siden vi bor i en region med 
kraftoverskudd, har vi rimelig strøm, sier fagsjefen for fiber og marked i Meløy Energi.

- Jeg er en selger, og det kjennes alltid godt når en kontrakt er landet, sier Reinert, som 
her får signaturen til daglig leder Kjetil Sandaa ved Sandaa Gartneri.

Akkurat i dag ser jeg at spot-prisen på børsen er 23 kro-
ner og 11 øre. Jeg må innrømme at jeg er ofte inne og 
sjekker, og gjerne på fritiden.

REINERT AARSETH

tvers av både kommune- og fylkesgrenser, 
og Meløy Energi er pålagt å være nøytral – 
gjøre sitt til at ditt og mitt bytte av kraftle-
verandør kan gå smertefritt.
- Markedsandelen til Meløy Energi er på 
om lag xx prosent. 60-80 prosent av kun-
dene er stabile – de bytter ikke leverandør. 
Men en del gjør det, og da stiller myndig-
hetene strenge krav til at vi skal gjøre byttet 
lettvint.
- Nå innføres det også noe som heter el-hub 

– en stor, nasjonal datasentral som innehol-
der alle nødvendige opplysninger om alle 
kunder, slik at du kan bytte leverandør enda 
raskere, opplyser Reinert.

JOBBER FOR OVERSKUDD
Selv svarer han for administrerende direk-
tør og styre i Meløy Energi. Salget av den 
årlige egenproduksjonen på omlag 28 GWh 
skal være butikk, gi overskudd.

- Ja, vi må prestere den avkastningen som 
markedsplanen vår legger opp til. I fjor 
klarte vi et overskudd på kraftsalg på noen 
millioner kroner, opplyser han.
I tillegg selger Meløy Energi den såkalte 
konsesjonskraften på vegne av Meløy 
kommune – et volum på 173 GWh hvert 
år. Siden Meløy Energi eies 100 prosent 
av Meløy kommune, er både kraftsalget 
og forventninger om overskudd et stadig 
politisk spørsmål.

- Og det er ikke slik at vi kan bruke konse-
sjonskraften til for eksempel å gi spesielt 
gode avtaler ved nye, lokale etableringer. 
Her må EØS-reglene følges, understreker 
Reinert, som kjenner regelverket godt også 
som mangeårig lokalpolitiker.

JA, DET ER BILLIG
- Men har vi billig strøm?
- Ja, det har vi. Børsen jeg snakker om, 

Nord Pool, er det ledende kraftmarkedet 
i Europa, og der er vi i Nord-Norge en 
region med overskuddskraft – altså blir pri-
sene lavere enn for eksempel i Trøndelag, 
som har underskudd.
- Og spot…?
- Ja, over tid har det vært spot-produktene 
som øker mest i etterspørsel. Vi har faktisk 
folk i Meløy som bytter leverandør hver 

dag, men så skal det altså gå 14 dager fra 
du gjør byttet, til du får den nye leveransen.
- Og spot-prisen svinger, time for time. 
Dyrest er den klokka 8 på morran, 4 på 
ettermiddagen og 8 på kvelden – det er da 
forbruket vårt er høyest, smiler Reinert.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Dette er kritisk viktig. Hvis vi skulle 
fortsette med en skaderate som i fjor, blir 
vi ikke engang vurdert i forbindelse med 
oppdrag offshore, slik vi jobber for. Så: 
mange skader kan koste oss oppdrag, som 
igjen kan koste oss arbeidsplasser over tid, 
hamrer Fred Inge Kristensen fast alvoret.
Riktignok smiler han, bak reklamebildene 
for Bilfingers egen sikkerhetskampanje 
‘Grønn sone’. Men alvor, altså.
- Dersom vi i Glomfjord ikke presterer godt 
nok på HMS, og har for mange skader, så 
kan det også gå ut over avdelingene våre 
andre steder i landet – at de ikke får opp-
drag, innrømmer han.
Ok. Et alvorlig bakteppe, altså, ved at Bil-
finger i Glomfjord opplevde tre skader som 
førte til fravær i fjor – ikke bra. Men så til 
det positive.

SKAL RISIKO-REDUSERE
- Med kampanjen ‘Grønn sone’ tar vi sik-
kerhetsarbeidet ett skritt videre. ‘Jeg er helt 
sikker’ skal bety at vi gjør alt vi kan for å 
redusere risiko før vi gjør en jobb, og også 
tar ansvar for arbeidskameraten vår. Dette 
nye systemet har vi delvis kopiert fra Norsk 
Hydro, og våre ansatte i Glomfjord har tatt 
veldig godt i mot det, forteller Bilfinger-
sjefen.
Sikkerhetskampanjen er rullet ut ved det 
tyske konsernets mange avdelinger i Norge. 
Glomfjord-sjefen roser staben for innsatsen 
med å rapportere risiko og tilløp til skader. 

Altfor ofte dukket det opp 
hendelser som gjør at det 
bare var flaks at folk ikke 
ble skadet, og da er det 
bare et tidsspørsmål før 
noe virkelig alvorlig inn-
treffer.

FRED INGE KRISTENSEN
Selv kom han til bedriften ved årsskiftet. Nå leder Bilfinger-sjef Fred Ingen Kristensen 
an i den interne sikkerhetskampanjen ‘Grønt spor’ med underteksten ‘Jeg er helt sikker’. 

HAN ER HELT SIKKER
- Med fjorårets skade-tall 
kunne vi ikke fått oppdrag 
i offshore-næringene, slik 
vi ønsker, innrømmer Bilfin-
ger-sjefen. Så da gjør man 
noe med dét. Grønn sone.

I årene fra 2010 kunne da også samme stab 
glede seg over stadig færre skader…
- Men 2016 ble et ‘møkka-år’ med tre 
skader. Altfor ofte dukket det opp hendelser 
som gjør at det bare var flaks at folk ikke 
ble skadet, og da er det bare et tidsspørsmål 
før noe virkelig alvorlig inntreffer. 2017 
skal IKKE bli en gjentakelse av fjoråret, og 
så langt ser det bra ut!

TO SOM SAMARBEIDER
En viktig resept er samarbeidet med Yara, 
Bilfingers desidert største kunde. De to be-
driftene har en egen, felles styringsgruppe 
som jevnlig går gjennom sikkerhetstiltak i 
fabrikk-vedlikeholdet.
- Og, når vi går vernerunder og rapporterer 
i Aktiv-systemet vårt, så kan det linkes til 
Yara sine systemer. Og Yara rapporterer det 
de oppdager videre til oss, sier Fred Inge.
- Ofte er det helt banalt enkle ting som fø-
rer til en skade – enkle forholdsregler som 
blir glemt. Så det er dette det dreier seg om: 
å stoppe opp i to sekunder og forsikre seg 
om at man ikke tar unødig risiko.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Ja, han er en bauta, en som har en stor 
rolle i at syrefabrikken vår er blant de mest 
stabile i Yara-systemet. Dessuten er han 
like engasjert og ungdommelig som for 20 
år siden, sier fabrikksjefen.
Hvem Arve Jordal snakker om? Les videre.

EN SPESIELL FABRIKK
- Joda, det er vanskelig å slippe taket. Jeg 
har et sterkt eierskap til denne fabrikken, 
og formen er god – på alle disse årene har 
jeg bare vært sykemeldt én gang, smiler 
han som ble snakket om.
Håkon Taraldsen. Vedlikeholdsleder gjen-
nom store endringer og forbedringer i 
mange, mange år i den svært kompliserte 
syrefabrikken til Yara Glomfjord. Og aller 
best oversikt over alt det kompliserte – dét 
er det Håkon som har.
- Den er spesiell. Du trenger lang tid på 
å sette deg inn i alt. Etter 20 år i jobben 
møter jeg fortsatt på ting som er nytt for 
meg, sier maskiningeniøren, og kikker på 
sin yngre sidemann.

ALLEREDE VERDENSKLASSE
For nå er det Bernts tur. Bernt Ulriksen (46) 

SOLID SYRE-OVERLAPPING
Han er en av de kritisk 
viktige nestorene i Yara, 
men forbereder seg nå på 
oppløpssiden. Bedriften tar 
kunnskapen hans på stort 
alvor, og spanderer solid 
overlapping med etterføl-
geren. 

Syrefabrikken hos Yara er klar for et lite generasjonsskifte nå Bernt Ulriksen (46) overtar som vedlikeholdsleder etter Håkon Taraldsen.

har med fabrikksjefens velsignelse fått gå 
dobbelt med vedlikeholdslederen hele dette 
året, helt fram til han selv formelt overtar 
den viktige jobben i syra fra august. En 
romslig overlapping, altså. Fordi fabrikken 
er komplisert, og fordi Håkons kunnskap er 
viktig å ha med videre.
- Syrefabrikken har allerede en oppetid som 
er i verdensklasse, og suveren i Yara. Så 
min jobb blir ikke å komme inn og gjøre 
mange endringer, akkurat! fastslår Bernt.
- Kanskje skal jeg i litt større grad bruke 
elektroniske hjelpemidler, og mindre papir, 
men først og fremst skal vi fortsette den 
gode jobben som i dag.

KOMMUNIKASJON ER VIKTIGST
Bernt er selv en erfaren mann i fabrik-
kene, etter å ha vært vedlikeholdsleder i 
KS-fabrikken fra 2006, og fabrikkinspektør 
siden -14.
- Det som skiller syrefabrikken fra resten 
av produksjonen er at vi aldri stanser. Så 
dersom utbedringer skal gjøres, må det 
gjøres under revisjonsstansen. Da er det om 
å gjøre å prioritere riktig, slik at produksjo-
nen kan gå i ett helt år, forklarer Håkon.
- Hva er viktigst i denne jobben?
- Det er nok å kommunisere godt med de 
som jobber i drift. Og med ledelsen – det 
må prioriteres rett i budsjettene, investerin-
ger må gjøres på rett tidspunkt.
Forteller Håkon Taraldsen, som nettopp 
var syrefabrikkens vedlikeholdsleder for 
siste gang under en revisjonsstans. I høst og 
fram til pensjonsavgangen jobber han med 
prosjekter. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

  
NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

 
 

FAKTAFAKTA

Bernt Ulriksen (46)
Opprinnelig fra Magerøya i Finnmark, 
bosatt i Glomfjord. Sveiseteknikk i 
Hammerfest, så bilmekaniker i Hon-
ningsvåg. Teknisk fagskole i Trondheim 
med maskinteknikk, deretter ingeniør-
høgskolen i Narvik og maskiningeniør. 
Vedlikeholdsingeniør i fullgjødselfa-
brikken i Glomfjord fra 2006, fra -07 
vedlikeholdsleder i KS, våt del, og 
fabrikkinspektør fra 2014. 

Håkon Taraldsen (65)
Opprinnelig fra Tjongsfjord, 
bosatt i Neverdal. Yrkesskole i 
Bodø, og så ingeniørutdanning 
i maskinfag i Narvik. Til Hydro 
i Glomfjord i 1982, og de første 
årene på tegning og konstruksjon 
før han ble nestleder på mekanisk 
verksted og senere vedlikeholds-
leder i syrefabrikken.

Ja, for om de ikke er splitter nye i gjødsel-
fabrikken, så er det helt nytt fra denne må-
neden at disse tre, kjekke karene har fått 
fast ansettelse hos Yara Glomfjord. Sånn 
nærmere bestemt som transportoperatører 
fra 1. juni, og i avsnittet for pakkeri, kai 
og lager. Ferskest av våre bilder er det av 
Kent-Richard Olsen - knipset i mars i år, i 
forbindelse med at han mottok sitt fagbrev 
i logistikkfaget. Bildet av Kim Roger 
er fra 2013, mens Benjamin, han har vi 
hentet i arkivet fra tiden da han jobbet i 
resirkfabrikken Si Pro fra 2006 til -12.  

Tekst: Edmund Ulsnæs

TRE SOM 
FIKK FAST
Andre steder i bladet tar vi 
farvel med Yara-veteraner 
etter lange karrierer. Her 
kan du møte tre fjes som er 
litt i andre enden…

Benjamin K. RasmussenKent Richard OlsenKim Roger O. Haug
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To blide karer som jobber tett 
i lag, år etter år. Dette møter 
kundene som får sine materialer 
levert på døra fra Solhaug Byg-
gevare. Viktig for kunden, ja, men 
for bedriften er et annet faktum 
også svært viktig.
- Ja, det stemmer nok dét. Vi har 
aldri hatt havari eller skader å 
snakke om, smiler Solhaug-sjåfø-
rene Helge Halsos og Olaf Torset.
- Du må tenke sikkerhet hele 
tiden, dét er punkt 1. Og ikke la 
stresset ta deg, selv om det er 
mange store prosjekter, og ting 
haster. Jeg tror stress er rota til 
mange ulykker, mener Helge.
- Og være nøye med det du gjør, 
være forberedt – i forkant av 
situasjonene. Dette er store biler 

KAMERATENE BLE KOLLEGER
Bondesønnene gikk i samme klasse i 9 år, tok 
samme videreutdanning og overtok hver sin 
farsgård. Nå kjører de sammen og prikkfritt 
for en av Meløys viktige bedrifter.

Under fotograferingen med Ny Næring passet det slik at både Helge og Olaf hadde ett av sine 
barn med som ‘jobbskygge’. Dermed ble Regine Halsos og Yngve Torset også med på bilde.

Og ikke la stresset ta deg, selv om det er 
mange store prosjekter, og ting haster. Jeg 
tror stress er rota til mange ulykker.

HELGE HALSOS

med stor kran, og mye kan gå galt 
hvis vi gjør en feil, sier Olaf.

SAMME BYGD, SAMME KLASSE
To trivelige Halsa-karer. Og når 
du hører at de begge er 1963-mo-
deller, så gjetter du også det neste:
- Det stemmer. Vi gikk 9 år i lag 
på skolen, og var gode kompiser 
der, også. Artig at nå skulle få 
jobbe i lag og så tett, i samme 
bedrift! synes Helge.
For dét var ingen selvfølge, siden 
de to ungdommene først skulle 
jobbe seg ganske ulike veier. Mer 
om dette straks. I godt voksen 
alder ble imidlertid begge tilbudt 
jobb hos Ken-Henry Solhaug & 
Co. Og takket ja – Helge fra 1998 
og Olaf fra 2004.
- Det er en jobb der jeg trives godt 
i, sammen med flotte folk. Og så 
treffer jeg så utrolig mange flotte 
folk og blir veldig godt kjent i 
Meløy, Rødøy og Gildeskål, fast-
slår Helge om sjåførjobben han 
straks har hatt i 20 år.

BONDE, ANLEGGSSJÅFØR
Men det var dette med ulike veier. 
Eller, først fulgte de samme sti 
– landbruksskole og agronom-
utdanning. Helge fikk nemlig 
tidlig stort ansvar på farsgården 

Elvegård, og Olaf det samme på 
Vollan. Men mens Olaf ble bonde 
sammen med foreldrene Magne 
og Oddny
- Så ble jeg anleggssjåfør. Først 
hos Hilmar Halsos, så for Leif 
Kilvik i Kilvik Transport omkring 
i Nordland og hos Nordland 
Betongindustri i Fonndalen, opp-
summerer Helge.
I Silatunnelen i Lurøy og Stor-
glomfjordutbyggingen har han 
kjørt gravemaskiner og hjullaster. 
På hjemmebane har han og kona 
Eli lagt ned betydelig innsats i å 
gjøre sauebruket på Halsa til ‘Inn 
på tunet’-går – der de blant annet 
gir et tilbud til vanskeligstilte 
barn.

FORTSATT GÅRD
Olaf har på sin side fortsatt vært 
bonde lengre enn noe annet. Etter 
de tre årene på landbruksskole 
drev han nemlig melkeproduksjon 
først på heltid, så i kombinasjon 
med sjåførjobben fra 2004. 
- Jeg solgte dyra for 2-3 år siden. 
Men fortsatt slår jeg gras og sel-
ger, forklarer han.
I likhet med Helge har mannen 
til Karina altså ikke helt lagt bort 
bonden. Helge og Eli har om lag 
100 vinterfôrede sauer.
- Vi liker vel ikke helt dette at du 
setter på trykk at vi aldri har hatt 
havari eller skader. For da ser det 
jo ikke bra ut hvis det plutselig 
skulle skje noe nå! humrer de to 
karene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
   

De var klassekamerater i oppveksten og tok samme videreutdanning. Nå er de to blide Halsa-karene 
gode kolleger som sjåfører hos Solhaug Byggevare. - En fin jobb der vi møter mange flotte folk! er de to 
enig om.
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