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Ny Næring er Meløy-regionens eget profile-
ringsblad for nærings- og arbeidsliv, og produ-
seres og gis ut av Mediehuset Framtia. Innholdet 
i bladet lages på oppdrag fra i alt 16 bedrifter i 
Meløy-regionen – du ser alle presentert på side 
8-9. Formålet til Ny Næring er å fortelle suksess-
historier og satsinger i noen av regionens aller 
mest solide bedrifter. Dette gjør vi grundig, men 
med lettlest og lett tilgjengelig tekst og utseende, 
og vår røde tråd er at vi profilerer arbeidstakere 
som er stolt av arbeidsplassen sin. Ny Næring 
distribueres som månedsbilag i Framtia den siste 
onsdagen hver måned bortsett fra juli og august i 
år. Du finner også artikkelstoffet fritt tilgjengelig 
på www.framtia.no

60 år
Hilmar Sjøteig, Yara Glomfjord, 24. februar

55 år
Magnus Selstad, Yara Glomfjord, 9. februar
Ann-Helen Solbakken, Yara Glomfjord, 14. 
februar

50 år
Edmund Ulsnæs, Mediehuset Framtia, 6. februar
Raymond Doyle Jensen, Norwegian Crystals, 
18, februar
Semih Senkader, Norwegian Crystals,22. februar

45 år
Inger Helle, Terje Halsan AS, 19. februar

35 år
Jan Kenneth Svendsgård, Reipå Knuseri, 1. 
februar

30 år
Bjørn Breivik, Cargill Halsa, 1. mars

25 år
Tony M. Sætermo, Yara Glomfjord, 15. februar
Inger Lise Bruvold, Yara Glomfjord, 29. februar

20 år
Joakim Kvarsnes, Yara Glomfjord, 8. februar

På etterskudd gratulerer vi også Patrik Johans-
en hos Bilfinger, som fylte 20 år her om dagen, 
nærmere bestemt 29. januar.

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i våre 16 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten side 
8-9.  Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått 
inn korrekte opplysninger fra bedriftene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

2017 ruller videre, og denne 
gangen er det runddager i 
februar vi kan gratulere med. 
Lista gjelder bursdager før 
neste utgave av Ny Næring, 
altså onsdag 1. mars.

raymond d. jensen

inger lise bruvoldinger helle

jan kenneth svendsgård joakim kvarsnes

magnus selstad

 
- Hvor vi er om fem år? Det er ingenting 
som er en selvfølge, og det er hardt arbeid 
hver dag. Men, om fem år håper jeg vi 
har stabilisert oss på en enda høyere 
omsetning enn i dag, og er enda tryggere 
på at vi er liv laga, forklarer daglig leder 

prisvinnere med nye mål
Hardt og målrettet arbeid, 
år etter år, har gjort to 
brødre og pappa Kildal til 
regionens største bygg-
entreprenør. Men den fer-
ske næringspris-vinneren 
Halsa Bygg vil langtfra 
hvile på tidligere presta-
sjoner.

Nå er vi i ferd med å prøve ut noen bemanningsbyråer, 
og hvis vi lykkes, kan vi ta på oss både flere og større 
prosjekter.

kåre kildal

kåre kildal

To blad Kildal kunne med god 
samvittighet ta seg noen små 
timer fri fra jobb midt på denne 
torsdagen, den 15. desember i 
fjor. Kommunestyret med ordfø-
rer Sigurd Stormo hadde nemlig 
invitert til høytidelig overrekkelse 
med påfølgende middag. Halsa 
Bygg ble tildelt Meløy kommunes 

far og sønn mottok prisen
- Artig å høre hvor-
dan andre beskriver 
oss. Og imponert 
over ordføreren, sa 
stolt far og stolt sønn.

næringspris for 2016.
- Vi er veldig takknemlig for en 
slik pris, og at det vi gjør blir lagt 
merke til på denne måten. Og jeg 
er ganske imponert over deg, ord-
fører - hvor godt du har satt deg 
inn i historien vår! smilte Bjørn 
Kildal (f. 1981), etter å ha hørt 
Stormo sin grundige bakgrunn for 
tildelingen.
Gamlefar sjøl, Karl (f. 1940), sa 
ikke et ord under tildelingen. I 
ettertid forklarer han hvorfor:
- Du skjønner, jeg er blitt gammel 
og tøven - jeg blir så rørt i sånne 
sammenhenger. Så jeg turte ikke 
å si noe, for da ville det gått helt i 

Kåre Kildal i Halsa Bygg.
Ingen brautende ord, men ‘enda høyere’ 
fra hans munn, dét betyr nye og spreke 
mål. Den ferske næringsprisvinneren 
ligger nemlig allerede stabilt på over 
50 millioner kroner i årsomsetning, og 
staben teller i vinter over 50, når innleide 
mannskaper er medregnet.
- Mange anbud i 2015 og -16 regnet vi 

ikke på, engang. 
Vi visste at vi 
ikke hadde kapa-
sitet. Nå er vi i 
ferd med å prøve 
ut noen beman-
ningsbyråer, og 
hvis vi lykkes, 
kan vi ta på oss 
både flere og 
større prosjekter i 
Meløy, Rødøy og 
Gildeskål, røper 
han.

Gav neSten opp
Vi spoler tilbake til 2003. Kåre og pappa Karl 
har mistet litt troen på sin egen entreprenør-
virksomhet. De vurderer å avvikle, satse kun 
på byggevareforretningen. Men så flytter 
lillebror Bjørn Kristian hjem fra Stjørdal – i 
ryggsekken har han teknisk fagskole. Og 
masse entusiasme og pågangsmot. Veksten 
kommer så det holder, og fortsatt. I 2017 er 
Halsa Bygg regionens desidert største en-
treprenør og en av regionens største, private 
arbeidsplasser.
- Da ordføreren ringte før jul, var det sent på 
kvelden, og jeg var på jobb, sliten og litt lei. 
Jeg skjønte ikke helt hva han pratet om, men 
da jeg kom hjem, ble jeg kjempeglad og stolt!
- I ettertid synes jeg vi har fortjent nærings-
prisen. Vi har jobbet hardt i mange, mange år, 

far og sønner kjenner på ansvaret 
ved å ha en stor stab, men bedrif-
ten deres, halsa bygg, lener seg 
slett ikke tilbake etter å ha fått 
næringspris fra meløy kommune. 
fra venstre bjørn (f. 1981), karl (f. 
1940) og kåre (f. 1963).

baill for meg!
Han trekker bedriftens stolte his-
torie tilbake til konkursen i 1988, 
og gjenreisingen der han selv, 
datteren Susanne, sønnen Kåre og 
etter hvert sønnen Bjørn Kristian 
jobbet beinhardt for ny vekst. 
- Men jeg kjenner på ansvaret. 
40-50 personer skal ha lønna si 
hver måned, så det er ikke rom for 
noen feilskjær slik at vi må si opp 
folk – det er et stort ansvar.
Fastslår han som beredet grunnen 
for familiebedriften Halsa Bygg 
for mer enn tre tiår siden.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

og dette er en bekreftelse på at vi har tenkt og 
jobbet rett. Og ordførerens begrunnelse – det 
er akkurat sånn vi ønsker at folk skal tenke 
om oss.

Kjenner på anSvaret
Kåre bor fast i Bergen, men har hyppig 
arbeidsuker i hovedbasen på Halsa i Meløy. 
Hans tenkte nedtrapping er tvert imot blitt til 
mer trøkk i familiebedriften, ikke minst fordi 
hans utdanning som takstmann også tilfører 
bedriften mange oppdrag på verdivurdering – 
dette til tross for 0 markedsføring.
- Bare denne uka har jeg vært på fem opp-
drag, og så skriver jeg ut dokumentene når 
jeg kommer til Bergen. Trøkket er stort, ja, så 
når jobben og familien har fått sitt, er det lite 
rom for å engasjere seg på andre områder i 
samfunnet, sier Kåre.
- Og jeg må innrømme at jeg kjenner mer og 
mer på ansvaret. Altså ansvaret ved å være 
en stor bedrift – vi har et samfunnsansvar og 
et ansvar for alle de ansatte som skal ha en 

trygg og god jobb å gå til.

UvanliG boliG-trøKK
«At bedriften har vokst jevnt og trutt også 
gjennom vanskelige tider i Meløy, viser 
godt lederskap og ikke minst dyktige an-

satte som står på for bedriften sin. Bedrif-
ten har i dag en tydelig profil utad hvor de 
markedsfører seg med kvalitet og fornøyde 
kunder», sa ordfører Sigurd Stormo da han 
gav næringsprisen til Halsa Bygg.
- Og vi har enda mer å gå på. Lykkes vi 

med å bruke bemanningsbyråer, kan vi ta 
på oss flere og større oppdrag fra nå av. I 
tillegg til Alderstun i Tjongsfjord har vi 
i vinter en stor enebolig på Halsa, to på 
Ørnes og en på Reipå, og flere forespørsler 
for resten av året. Når vi legger til de åtte 

omsorgsboligene i Rødøy som nettopp er 
ferdig, må vi faktisk langt tilbake i tid for å 
finne et større trøkk på bygging av privat-
boliger, opplyser Kåre Kildal.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

industrifolk høsten 2015
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Etter 13 år er denne publikasjo-
nens opprinnelige navn gått over i 
historien. Månedsavisens innhold, 
dét er det samme som før. Men 
navnet, IndustriFolk, ble altså ikke 
med inn i 2017. Fra nå av heter 
nemlig Mediehusets profileringsa-
vis for næringslivet Ny Næring, og 
med underteksten ‘Stolte bedrifter, 
stolte arbeidsfolk’.

baKGrUnnen
IndustriFolk var fra opprinnelsen 
i 2004 et informasjonsblad for 
Glomfjord Industripark, etablert 
på oppfordring fra Yara og med 
innhold hovedsakelig fra typiske 
industribedrifter. Navnet var den 
gangen greit og dekkende, siden 
den røde tråden i innholdet var 
møtet med stolte arbeidsfolk og 
ledere i de bedriftene som deltok i 
samarbeidet bak bladet. Og ‘indus-
tri’ i navnet var ikke unaturlig i en 
typisk industriklynge.

beGrUnnelSen
I årene etter REC-velten er bladet 
blitt kraftig omstillet, i dialog med 
samarbeidspartnerne. I dag lages 
det på oppdrag fra hele 16 sterke 
bedrifter, lokalisert i hele Meløy 
og fra mange ulike bransjer. Da 
er det naturlig at også navnet på 
publikasjonen signaliserer et langt 
bredere innhold enn industri, 
selv om mange av aktørene 
fortsatt holder til i industripar-
ken i Glomfjord. Derfor lanseres 
profileringsavisen i dag under sitt 

IndustriFolk har byt-
tet navn. Du fortjener 
å vite hvorfor, så les 
gjerne dette.

nye navn Ny Næring. Vi tror navnet 
vil smake bra, på samme måte som 
Mediehusets hovedpublikasjon 
Framtia, der Ny Næring distribueres 
som månedsbilag.  

Edmund Ulsnæs

industrifolk

I vår utgave i desember ble det trykket opplysninger om at den mulige 
etableringen Northern Silicon har fått inntil 7 millioner kroner i omstil-
lingsmidler. Dette medfører ikke riktighet. Omstillingsstyret har stilt  
seg positiv til å gi en slik støtte, men avventer behandling inntil tilbake-
melding fra Enova og Innovasjon Norge foreligger. Så langt har Meløy 
Utvikling KF tildelt MarLot Consulting (Lothar Maruhn, red. anm.) i 
alt 270.000 kroner til utredning og koordinering av en Northern Silicon-
etablering i Glomfjord.

ny næring korrigerer
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fakta

ny næring  – stolte bedrifter, stolte arbeidsfolk

Etter fjorårets 100-millioner-investering har 
det formelig kokt innenfor veggene i den 
glass-glinsende fabrikkbygningen i Glom-
fjord. Og riktignok har han vært med på 
mye, han som nå er ‘supervikar’ hos Reidar 
Langmos Norwegian Crystals, men han slår 
det fast:

Krevende oG SamtidiG
- Det vi holder på med i denne fabrikken nå, 
dét er rett og slett ekstremt krevende, under-
streker fabrikksjef Tore Matre (67).
- Nå i januar og februar setter vi i drift 16 
nye ovner, samtidig som vi skal beholde høy 
og stabil produksjon, samtidig som vi kjører 
testproduksjon på en helt ny blokklinje, 
samtidig som vi skal montere knuselinje for 
resirkulert materiale! Og midt oppe i dette 
kjører vi en rekke små forbedringsprosjek-
ter!
Man trenger ikke ha peiling på prosessin-
dustri for å skjønne at trøkket er enormt i 
Meløys tredje største bedrift på stab. Alt 
skjer nemlig samtidig i ingot-fabrikken 
denne vinteren.

FørSte halvår er SolGt
- Jeg har vært med på liknende før, og vet 
at dette er ekstremt krevende for organisa-
sjonen. Min jobb er å bidra til å drive fram 

nC kjører ekstremt
Det KOKER i NC-fabrikken! 
– Det vi holder på med nå 
er ekstremt krevende, sier 
Tore Matre.

trøkket er i vinter helt enormt i fabrikken bak 
tore matre på dette bildet. - det er ekstremt 
krevende å  kjøre høy og økende produksjon, 
samtidig som vi bygger ut, forbedrer og installerer 
store mengder nytt produksjonsutstyr, fastslår 
industriveteranen. 

Jeg har vært med på 
liknende før, og vet 
at dette er ekstremt 
krevende for organi-
sasjonen. Min jobb er 
å bidra til å drive fram 
prosessene, og hjelpe 
med en rekke vanske-
lige prioriteringer.

tore matre

prosessene, og hjelpe med en rekke vanske-
lige prioriteringer, forklarer Tore.
Den svært erfarne industrilederen nasjonalt 
og internasjonalt ledet REC Wafer Multi 
gjennom liknende prosesser fra 2006 til -09, 
og vet hva han snakker om. De 50 trekkerne, 
eller ovnene, kjøres allerede det remmer og 
tøy kan holde for å øke volumet. Samtidig 
igangsettes altså 16 splitter nye ovner, pluss 
at nedstrøms utstyr på behandling av blokker 
og resirk skal installeres.
- Vi må vokse for å overleve, og de 16 nye 
ovnene er et første steg. Nå er hele produk-
sjonen for første halvår solgt, og noen mer 
langsiktige kontrakter kommer på plass. Det 
er ingen tvil om at markedet vil ha produktet 
vårt!

voldSom veKSt
Det var i juli i fjor at styret i Norwegian 
Crystals vedtok stor-investeringen som nå 
øker antallet støypeovner med 35 prosent. 
Sterk vekst i volum har vært første bud 
for bedriften som fra 2013 har produsert 
silisium-ingoter i fabrikken etter nedlagte 
REC Wafer Mono. Etter 3, 8 millioner i 
driftsinntekter det første året, stoppet 2014 
på 73,8 millioner, og 2015 på 218 millioner. 
Årets budsjett? Over 400 millioner kroner.
- Etter klimatoppmøtet i Paris i 2015 er det 
blitt en helt ny bevissthet rundt bruken av 
fornybar energi, og dette er en fordel for 
oss. Kunder i Frankrike vil for eksempel 
bare handle fra leverandører som har såkalte 
grønt sertifikat, og foretrekker derfor vårt 
produkt, forklarer Tore.

tar reSirKen hjem
Men nok om produksjon, volum, ovner og 
ingoter. En ekstragrunn til at det koker i NC-
fabrikken i vinter, er altså igangsetting av ny 
blokklinje og at resirk-behandlingen «hentes 
hjem». Det første først: 
- Den gamle blokklinja var basert på kunn-
skap fra multifabrikken, og har hele ni pro-

sesstrinn og krever mye manuell håndtering. 
Nå investerer vi i en helt ny linje som testes 
ut i disse dager.
- Når det gjelder resirk, altså avskjæret fra 
ingotene etter støypingen i ovnene, så er den 
til nå blitt sendt til Sørøst-Asia for behand-
ling. Og så har vi hentet den hit igjen – dette 
er kostbart. Så, nå investerer vi i egen, 
mekanisk knuselinje for å kunne håndtere 

16 nye ovner 
installeres

Testkjører ny 
blokklinje

Henter hjem 
resirk

dette selv.
- Vil Glomfjord få et nytt Si Pro, altså en 
egen bedrift som håndterer resirk?
- Ikke foreløpig. Men dersom produksjonen 
vår blir så stor som vi drømmer om, er ikke 
dét utelukket.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

tore matre har vært 
produksjonssjef i nåvæ-
rende yara (1990-95) og 
fabrikksjef i scanWafer/
reC Wafer multi (2006-
09 og 2011-12). nå er 
han hentet inn som 
fabrikksjef for reidar 
langmos norwegian 
Crystals, etter at børge 
selstad gikk til leder-
jobb i elkem silicon 
materials. klippet er 
fra industrifolk 30. 
november i fjor.

Sted: forretningsadresse i Oslo, 
produksjon i Glomfjord 
Stiftelsesdato: 4. juli 2012
Ledelse: Reidar Langmo er admi-
nistrerende direktør og Tore Matre 
er fabrikksjef 
Ansatte: 79, inkludert 5 lærlinger
Eiere: Energy Future Invest (25 
%), Rebelijo (18), Capricorn Libra 
Team (13), Nc Invest Bv (10) samt 
i underkant av 20 andre aksjonæ-
rer.
Styret: Tore Schiøtz (leder, f. 
1957), Hans Furuholmen (f. -71), 
Ivar Sigurd Eide (f. -60), Joachim 
Cock (f. -77), Paulus Kloppenborg 
(f. -61) og Dipender Saluja (f. -64).
Aksjekapital: 12,9 millioner kroner
Omsetning 2015: 218,7 millioner 
kroner

Norwegian Crystals AS
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Mediaomtalen av olje- og gass-bølgedalen 
har tegnet et alvorlig feilbilde, mener 
skolelederen og industrilederen. Lokale 
ungdommer vender ryggen til prosessin-
dustrien. De tror ikke lenger bransjen kan 
tilby trygge jobber.
- Dette er helt feil. Statoil skal drive 
virksomhet på norsk sokkel i minst 40-50 
år til, og er helt avhengig av operatører for 
å drive sine installasjoner. De tar inn over 
150 lærlinger hvert år, der 71 er i kjemi-
prosessfaget, og 20 av dem skal være fra 
Nord-Norge. I dag utdannes det om lag 45 
elever i faget her i landsdelen, mens det to-
talt er omtrent 300 læreplasser tilgjengelig, 
forklarer studierektor Kjetil Fagervik ved 
Meløy videregående skole i Glomfjord.
- At leverandørindustrien er rammet av 
situasjonen, betyr ikke at offshore-nærin-
gene ikke trenger folk. Og, den landbaserte 
industrien i Norge trenger mer folk enn 
det som utdannes, fastslår fabrikksjef Arve 
Jordal hos Yara Glomfjord.
Nå danner de felles front. Gjennom en egen 
prosjektgruppe der også Cargill deltar, skal 
de i vinter og vår forsøke å justere virke-
lighetsoppfatningen hos unge i Meløy-
regionen.

Faller Som Stein
Det alvorlige bakteppet er at søkingen til 
kjemiprosesslinja i Glomfjord har falt som 
en stein siden 2014. Der han før hadde 30 
elever og to fulle klasser på hvert av de to 
trinnene, har Kjetil i år bare 7 elever på 
førsteåret. Dette betyr et ubehagelig lite 
avgangskull neste vår.
- Vi må ha minst 8 elever for å kjøre egen 
klasse, og denne trenden skal ikke fortsette 
lenge før fylket flytter studietilbudet til 

krafttak mot stupende søkertall
- Vi står i fare for å miste 
kjemiprosesslinja. Ung-
dommene søker seg vekk 
fordi media har skapt et 
negativt vrangbilde av olje- 
og offshorenæringa, mener 
studierektor Fagervik.

- Industrien trenger mer 
folk enn det som utdan-
nes. Nå når skolen sliter 
med søkertallene må vi 
stille opp med det vi kan 
for å snu utviklingen, sier 
fabrikksjef Jordal.

arve jordal (t.v.) og kjetil fagervik trenger elever og lærlinger, og mener søkerfallet skyldes et medieskapt vrangbilde.

Bodø. Og de som reiser til Bodø kommer 
sjelden tilbake, det har jeg sett gjennom 10 
år som lærer ved Bodø videregående, sier 
Kjetil.
- Dette er også negativt for det lokale 
næringslivet og deres rekruttering. Vi var 
på utdanningsmessene i Brønnøysund og 
Sandnessjøen forrige uke, og skal til vide-
regående skoler og 10. klassinger i Indre 
Salten, der de har industri, men ikke dette 
utdanningstilbudet.

loKal UtdanninG beSt
Arve Jordal roser opplæringssamarbeidet 
med skolen og det lokale opplæringskonto-
ret. Til enhver tid har han om lag 20 lærlin-
ger i gjødselvirksomheten, og ansetter hvert 
år noen av dem. De fleste har bakgrunn fra 
klasserommene hos Kjetil, og i samarbeid 
med Yara er de attraktive på arbeidsmarke-
det etter fire år i Glomfjord.
- Selvsagt kan vi rekruttere fagarbeidere 
utenfra, men vi ser over tid at den beste 
utdanningen av folk er den kombinasjonen 
vi her har med to år skole og så to år hos 
oss som lærling.
- Dette har rullet litt av seg selv i mange år. 
Når skolen nå sliter med søkertallene, må 
vi bidra med det vi kan for å snu dette, sier 
fabrikksjefen.
Han deltar i prosjektgruppen som nå har 
laget egen brosjyre for å nå ut med sitt 
viktige budskap.
- Veldig viktig at Yara bidrar, og også 
Statoil, som i mange år har kunnet velge 
og vrake blant de sterkeste elever. Nå er 
situasjonen annerledes, og Statoil er også 
bekymret, slår Kjetil fast.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

De tror på prosessindustri, og valgte 
utdanning deretter. Emilie Werningsen 
(16), Anne-Gina Mehus (16) og Hans 
Bertheussen (19) satset på kjemi-
prosesslinja i Glomfjord til tross for 
bølgedalen offshore.
- Jeg har en pappa og to onkler som 
jobber i olja, og en søster og et søsken-
barn på land hos Borregaard i Sarps-
borg, sier Emilie.
- Så det de forteller meg, gjør at jeg 
vet at dette er en trygg vei å gå. Selv 
har jeg mest lyst på en jobb på land, 
men vi får se hvordan jeg trives der jeg 
havner som lærling.
Anne-Gina ville i utgangspunktet til 
studiespesialisering, men etter hospi-
tering ved skolen i Glomfjord fikk hun 
sansen for kjemi-delen.

Foreldrene påvirker 
utdanningsvalget, og 
foreldrene er skremt av 
offshore-bølgedalen, 
mener tre som satser på 
kjemiprosess. 

emilie Werningsen

- Jeg synes det er veldig artig med proses-
ser, og å styre anlegg. Så kan jo bli mer 
utdanning, men i utgangspunktet vil jeg bli 
prosessoperatør.
De tre ungdommene er enig om at forel-
drene har stor innvirkning på utdannings-
valget, og at offshore-bølgedalen nok har 
skremt mange bort fra kjemiprosess.
- Jeg for min del mangler bare læreti-
den for å få fagbrev. Men, med det som 
skjedde har jeg heller siktet meg inn på 

laboratorium-fagene, og er lærling 
hos Labora i Bodø – det største labo-
ratoriet i Nord-Norge, forteller Hans.
- Er dere gode ambassadører for 
faget, da?
- Vi prøver. Flere 10. klassinger som 
var her på hospitering, virket interes-
sert – men det blir spennende å se, 
sier Emilie.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

anne-gina mehus hans bertheussen

For første gang i Meløy: en dag med 
innføring i å søke skoleplass, søke 
læreplass og gjennomføre et bra job-
bintervju. Midt i januar samlet nemlig 
Meløy videregående skole i Glomfjord 
avgangselevene til søkerdag, i samar-
beid med Opplæringskontoret MBS og 
lokale bedrifter.
- Vi ser masse dyktige og engasjerte 
elever. Men også mange som venter for 
lenge – i fjor kom flere til oss i mai og 
spurte «Når får jeg læreplass?». 
- Det de må skjønne er at ingenting 
kommer til dem, det er slik det er i ar-
beidslivet. Egen innsats og iver avgjør 
om man får læreplassen man ønsker, 
understreker leder Thomas Maruhn ved 
Opplæringskontoret.

vil ordne loKalt
Sammen med kollega Bente Chris-
tensen deltok han under søkerdagen 
i kulturhuset i Glomfjord, der et 

nytt og positivt: søkerdag
Den nylige søkerdagen 
var en positiv nyvinning 
ved den videregående 
skolen. – Men selv om 
det er mange dyktige 
elever, er mange litt for 
passive, litt for lenge, 
mener opplæringskon-
toret. 

jim egil hansen fra Cargill var én av representantene fra lærling-interesserte bedrifter som 
deltok under søkerdagen ved meløy videregående skole. – positivt. elever som vil ha læreplass 
må ta kontakt og vise egen innsats, understreker thomas maruhn og bente Christensen ved 
opplæringskontoret, mbs. 

femtitalls elever, lærere og gjester var 
tilstede, og med tett program fra 8 til 
15.30. Digital søkerportal, LinkedIn, 
lokale lærebedrifter, lage CV. Nå følger 
skolen opp med intervjutrening, altså 
før jobbintervju.
- Vår jobb er å formidle lærlingene til 
medlemsbedriftene. Og vi ønsker jo å 
beholde elevene her, formidle dem lo-
kalt og slippe å hente så mange utenfra. 
Positivt med en slik søkerdag, mener 
Bente.
Og mener det er vinn-vinn for alle, både 
elever, skole, opplæringskontor og lo-
kalt næringsliv, å samles en slik dag, og 
i god tid før senvinterens søknadsfrister.

- viS deG Fram!
- For høyere utdanning er det ganske 
enkelt – én søknadsfrist og ett felles 
system der du søker deg dit du vil, 
forklarer Thomas.
- Men for å få læreplass er det litt mer 
‘kaos’. Noen bedrifter vil ha søknad 
elektronisk, andre på papir, og ingen 
felles søknadsfrist. Så da er det kun én 
ting som gjelder: vær tidlig ute, vis oss 
innsats, vis deg fram. Slike elever får 
først læreplass, understreker han.
Og oppfordrer de unge til å spørre 
bedriftsledelsen om læreplass allerede 
under utplassering. Og til å bruke fami-
lie, venner og andre kontakter til å finne 
den perfekte læreplassen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
 

ny næring  – stolte bedrifter, stolte arbeidsfolk

- foreldrene påvirker ungdommene sine til å velge borte industri, fordi det 
tror ikke det finnes trygge jobber der, mener 16-årige anne-gina mehus 
(t.h), som er elev ved meløy videregående skole. her sammen med medelev 
emilie Werningsen og yara-sjef arve jordal.
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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

Feil i linjenettet andre steder 
har også påvirket forsyningen 
til Meløy, men heretter vil både 
industrien og privathusholdnin-
ger merke mindre til perifere feil i 
linjenettet. 

trond storjord

næring 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK ny 

ny næring  – stolte bedrifter, stolte arbeidsfolk

- Ja, vi legger blant annet inn nye brytere på 
22-voltlinja vår som går ut av stasjonen, opply-
ser driftssjef Jan Tore Roksøy i Meløy Energi.

Godt nærinGSnytt
Den voldsomme linjeutbyggingen i Søndre er 
først og fremst gode nyheter til næringslivet. 
Industrien i særdeleshet, for eksempel Yara og 
Cargill, som gjennom mange år har tapt betyde-
lige beløp på grunn av strøm-dipper i strømnet-
tet, altså korte brudd som gir produksjonstap.

lokal-leverandøren 
oppgraderer
Når Nordlandsnett og Statnett 
ferdigstiller 180-millionerlinja fra 
Kilvik og ny og ruvende trafosta-
sjon på Halsa, gjør også Meløy 
Energi viktige utbedringer.

trafostasjonen ved halsamyran er i praksis helt ny, og ruver i terrenget.

jan tore roksøy

- Feil i linjenettet andre steder har også påvir-
ket forsyningen til Meløy, men heretter vil både 
industrien og privathusholdninger merke mindre 
til perifere feil i linjenettet, sier Nordlandsnetts 
prosjektleder Trond Storjord til Framtia.
Den nye 132-kilovoltlinja fra Kilvika til Halsa gir 
mer produksjon inn i linjenettet, og flere mulighe-
ter til å eksportere kraft ut av regionen. I hver sin 
ende har Statkraft og Nordlandsnett dessuten brukt 
store millionbeløp til kraftig utbygging av trafosta-
sjonen utenfor kraftstasjonen i Kilvika, og til opp-
klassifisering av stasjonen ved Halsamyran.

carGill Stor
- I trafostasjonen på Halsa kommer altså 132-ki-
lovolt linja inn fra Kilvik, som transformeres til 
22-kilovolt. Fra den forsyner vi trafoene som gir 
strøm til industrien og husholdningene i Halsaom-
rådet, og ikke minst den som Cargill får strømmen 
sin fra. Cargill er den desidert største kunden hos 
Meløy Energi totalt sett, forteller Jan Tore.
Byggingen av om lag 16 kilometer kraftlinje oven-
for Holandsfjorden har pågått de to siste årene, 
men ble konsesjonsbehandlet allerede i 2010. Det 
hører med til historien at det opprinnelige bud-
sjettet på om lag 130 millioner kroner sprakk til 
over 170, blant annet fordi Norges vassdrags- og 
energidirektorat krevde oppgradering av nettopp 
trafostasjonen på Halsa. Faren for ras i traséen har 
også gjort linjebyggingen mer langvarig og kostbar 
enn forventet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Glomfjord, februar 2016: det har vært gode 
år i gjødselbransjen, og Yara International 
har på fem år investert 1 milliard kroner i 
forbedring av produksjonen og fortsatt sik-
ker drift av den lokale fabrikken. Staben er 
en tredel av på 1980-tallet, etter flere tøffe 
omstillinger. I dag er de 190 arbeidsplas-
sene lønnsomme, driften er godt trimmet 
og i 2015 fikk Yara Glomfjord prisen som 
Årets bedrift av Meløy Næringsforum. 
For sin stabilt gode drift og voldsomme 
forbedringsarbeid – gjødselfabrikken er en 
viktigere hjørnestein i Meløy enn kanskje 
noen gang. Likevel, her løfter han den 
advarende pekefingeren, Arve Jordal.
- Det er ingen selvfølge at det er gjødsel-
produksjon i Glomfjord om 5, 10 eller 15 

Lederen
Arve JordAl, 
YArA GlomfJord

 

 Sterk bedrift: etter sju gode 
år begynner de tøffere tide-
ne for Meløys hjørnestein. 
Yara’s rekordinvesteringer 
har trygget driften og øket 
produksjonen, men sjefen 
advarer. Gjødselproduk-
sjon i Glomfjord om fem år 
er ingen selvfølge.

- prisene på enkelte, viktige gjødselprodukter er halvert 
siden 2014. nå rulles det ut et forbedringsprogram der 
alle fabrikker må prestere bedre. det er denne jobben som 
avgjør om glomfjord skal overleve, understreker fabrikk-
sjef arve jordal i denne lederpraten.

YARA-SJEFEN OM:
•	 Prisfall og lavere lønn-

somhet
•	 Unødvendige oppgaver
•	 Kommunens skattekrav

år, dét må ingen tro. Ja, jeg vet at mange 
tenker at Yara er her for alltid, klarer seg 
uansett. Men nei, slik er det ikke. Nå kom-
mer det tøffere tider. Det blir endringer 
i fabrikk-porteføljen vår. Og vi er ikke 
skjermet, selv om vi er i Nord-Norge eller 
Norge. Klarer vi ikke å gjøre jobben de 
neste årene, kan det i verste fall bli slutt på 
driften.

priSene Faller
Vi innleder dette året med den første av en 
serie leder-samtaler. Blant Meløys mange 
solide bedrifter begynner vi med den aller 
største, den som alene handler lokalt for 
over 150 millioner kroner i året. ‘Han 
Hydro’, eller fra 2004 Yara, den nasjonale 
giganten som er det fjerde største selskapet 
på Oslo Børs – internasjonal gjødselprodu-
sent som leverer til de fleste kontinenter og 
har det ene av sine to norske produksjons-
anlegg lagt til Glomfjord. Fra 1947 bygde 
Norsk Hydro både bedriften og bygda, og 
gjødselfabrikken tar fortsatt vare på langt 

mer og flere enn de 190 ansatte og deres 
familier.
- Sier du at det ser mørkt ut for årene som 
kommer, Arve Jordal?
- Dét sier jeg ikke. Men etter mange gode 
år har flere aktører bygget ut kapasiteten, 
slik at det er blitt overproduksjon – prisene 
på enkelte viktige gjødselprodukter er halv-
ert siden 2014. Lønnsomheten er dårligere, 
og nå ruller Yara International ut et omfat-
tende forbedringsprogram der alle fabrikker 
må prestere bedre enn i dag. Det er jobben 
vi gjør fra nå som avgjør om Glomfjord 
skal overleve.

Kan bli Smartere
- Men dere har jo ikke gjort annet enn å 
forbedre i mange år – mye lavere kostnader 
og langt høyere produksjon, er ikke dét 
godt nok?
- Forbedringsarbeid tar aldri slutt, og det 
er alltid mulig å jobbe mer effektivt slik at 
lønnsomheten blir bedre. Det er riktig at vi 
har tatt store løft i produksjonsprosessen, 

og der er ofte den store, økonomiske gevin-
sten. Men, i det daglige kan vi samarbeide 
enda bedre mellom avdelingene og bruke 
tiden smartere – vi er nok fortsatt litt ‘satt’ 
i tenkemåten vår. Og: kanskje skal vi bli 
flinkere til å spørre oss hva vi ikke skal 
bruke tid på, istedenfor å stadig bygge på 
med nye systemer og oppgaver.
- Dere har økt produksjonen av syre med 
om lag 15 prosent på fem år, og gjødsel-
produksjonen fra 700.000 til 900.000 tonn. 
Hva forventer konsernet nå?
- Jeg kan ikke gi nøyaktige tall nå, men det 
forventes betydelige kostnadskutt. Nå rul-
les forbedringsprogrammet ut i Nederland 
og Finland, og så er det vår tur på denne 
tiden neste år.

vil hente hjem
- Blir det nedbemanning?
- Dette er ikke et kostnadskutt-program. 
Poenget er å bedre resultatet, altså arbeide 
mer effektivt. Nedbemanning er ikke første 
bud, men kan vi drive mer effektivt med 

lavere bemanning, må dette vurderes. Først 
skal vi se på tjenestene vi kjøper inn, og 
egen overkapasitet.
- Overkapasitet?
- Ja, oppgaver vi ikke kan løse selv, skal 
fortsatt kjøpes utenfra. Men hvis vi selv har 
ledig kapasitet, må vi se på hvilke tjenester 
vi kan ‘ta hjem’ og utføre selv. Vi kjøper 
varer og tjenester for ganske store beløp 
hvert år.
- Og Glomfjord skal klare å bli mer ef-
fektive?
- Absolutt. Da ammoniakkfabrikken ble 
nedlagt, satte man seg tøffe mål som mange 
ikke trodde var mulig å nå. Men dét gjorde 
vi, og fortsatt har vi potensiale i organi-
sasjonen. Dette er viktige prosesser for å 
sikre de arbeidsplassene vi har. Og dette er 
bakgrunnen for de samtalene vi nå har med 
Meløy kommune.

- Se hele bildet
- Du tenker på eiendomsskatten, som dere 

mener er for høy?
- Ja, blant annet. Men også andre kostnader 
– nå vurderer Meløy kommune å innføre 
anløpsavgift, altså avgift for fartøyers bruk 
av kommunens sjøareal. Dette er vi kritisk 
til. Vi skal selvsagt betale for oss, men det 
er farlig å tro at ‘Det er Yara, så det går bra, 
uansett’. Hvis regningene bare blir større 
og større, må kostnadene enda mer ned på 
andre områder.
- Og eiendomsskatten?
- I dag betaler vi 8 millioner kroner i 
eiendomsskatt hvert år – like mye som alle 
bedriftene i Mo Industripark tilsammen. 

Jeg forstår at den kommunale økonomien 
må bli bedre, men jeg mener politikerne må 
ta inn over seg et litt større bilde.
- Truer dette kommende Yara-investerin-
ger?
- Det gjør det i hvert fall ikke lettere å få 
gjennomslag – på 10 år snakker vi om 
80 millioner kroner i eiendomsskatt. Og 
dette er en ekstrabelastning vi ikke trenger 
de neste årene. Man kan jo tenke seg et 
Glomfjord uten Yara – det ville bli nærmest 
kroken på døra.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Det blir endringer i  fabrikk-porteføljen vår. Og vi er ikke 
skjermet, selv om vi  er i Nord-Norge eller Norge."

yara glomfjord
Etter to intense byggeår åpnet Norsk Hydro sin ammoniakkfabrikk og syre-
produksjon i Glomfjord i 1949, og produserte mineralgjødsel fra 1955. På det 
meste var over 620 personer sysselsatt i administrasjon, verksteder/vedlikehold 
og i produksjon oppe i Haugvika og nede ved fjorden. Norsk Hydro bygde både 
gjødselfabrikken og lokalsamfunnet Glomfjord, og la grunnlag for at Meløy på 
1960-tallet hadde sitt høyeste folketall noensinne, med om lag 7.300 innbyggere. 
Rundt årtusenskiftet ble verksted/vedlikehold skilt ut i et eget selskap som i dag 
er en del av tyske Bilfinger, og i 2004 ble så landbruksdivisjonen skilt fra Norsk 
Hydro og etablert som Yara – i dag det fjerde største selskapet på Oslo Børs. Yara 
Glomfjord er Meløys største, private arbeidsplass med om lag 190 ansatte, og 
øker i perioden 2015-18 sin årsproduksjon av NPK-gjødsel og kalksalpeter fra 
om lag 700.000 tonn til om lag 900.000 tonn.

arve jordal
40-årige Arve Jordal fra 
industristedet Odda i Hor-
daland har vært fabrikksjef 
for Yara Glomfjord siden 
august 2012. Han har imid-
lertid jobbet for bedriften 
helt siden 2002, da han som 
nyutdannet sivilingeniør 
i kjemisk prosesstekno-
logi kom til stillingen som 
prosessingeniør i fullgjød-
selfabrikken i Glomfjord. 
Senere jobbet Arve et år 
i Russland for Yara, og 
to år i Porsgrunn, før han 
i 2008 vendte tilbake til 
Meløy, da til stillingen som 
produksjonssjef under den 
nyutnevnte fabrikksjefen 
Pål Hestad. Fire år senere 
overtok Arve Jordal samme 
stilling etter Jyri Rantanen, 
og i Jordals ledertid har 
Yara-konsernet investert 
1 milliard kroner i drifts-
sikkerhet og forbedring av 
produksjonen.
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Da ammoniakkfabrikken ble nedlagt, satte man seg tøffe 
mål som mange ikke trodde var mulig å nå. Men dét 
gjorde vi, og fortsatt har vi potensiale i organisasjonen. 

arve jordal



Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.com       

Simonsson & Widerberg Lean Consulting AS ble etablert 
i 2012 i Storvik i Gildeskål. Vi hjelper våre kunder med 
prosessforbedringer med fokus på verdistrømmen og 

respekt for mennesket, slik at gode produkter og tjenester 
blir konkurransedyktige  på internasjonalt nivå. Vi benytter 

Lean ledelse og Lean metode.Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.com Mer om oss: www.swlean.no

Prøv Lean i 3 dager!
Simonsson & Widerberg 
Lean Consulting tilbyr 
bedrifter i Meløy-regionen 
en 3-dagers introduksjon 
til de effektive Lean-
metodene for forbedring!

I 3 arbeidsdager, som kan deles i halve, 
jobber vi sammen i din bedrift og på 
et område der dere trenger forbedring. 
Bedriften får teste ut enkle Lean-
metoder, og vi coacher dere i å lede 
forbedringsarbeidet.

Ta kontakt for en hyggelig samtale!

De fleste bedriftsledere opplyser at de ser 
stort behov for forbedringsarbeid som kan gi 
bedre driftsmargin, men er usikre på hvordan 
de skal gå fram. Simonsson & Widerberg 
Lean Consulting har lang erfaring med å lede 
forbedringsprosesser i ulike bransjer.
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Så skal vi ikke avkreve han en rekordtidlig 
‘programerklæring’. Men, hans ord ved til-
tredelsen som Bilfinger-sjef, de er vanske-
lig å ikke støtte:
- Det er et tøft marked der ute, der andre 
står klar til å overta hvis vi ikke leverer. 
Da er det viktig å stå sammen for å lykkes, 
og dette er drivkraften min: samhold, og å 
tenke positivt, fastslår Fred Inge Kristen-
sen.
- Vi er såpass mange timer på jobb i løpet 
av et år, at når vi er her, da skal vi trives!

stikkord: samhold og trivsel
- Vi er såpass mange timer 
på jobb i løpet av et år, 
at når vi er her, da skal vi 
trives! storsmiler den nye 
Bilfinger-sjefen.

her er han, den nye bilfinger-sjefen, fotografert i 
samme positur som sin forgjenger tor arne fagerli 
(innfelt) noen år tidligere.

Jeg har lengtet sååå lenge etter å kunne flytte hjem til 
Meløy! Nå er jeg kommet hjem, for godt.

fred inge kristensen

lenGtet hjem
Vi stiller til vårt første intervju med 
nysjefen ved Meløys nest største private 
arbeidsplass. Verksted- og vedlikeholdsbe-
driften Bilfinger har 75 ansatte i Glomfjord 
Industripark, og Fred Inge overtar fra i 
dag, 1. februar, som daglig leder etter Tor 
Arne Fagerli. Førsteinntrykket er til dels 
utmerket – fast håndtrykk, fast i blikket, 
bredt smil.
- Jeg har lengtet sååå lenge etter å kunne 
flytte hjem til Meløy! Nå er ungene voksne, 
og det var nesten ikke til å tro: min svenske 
samboer forelsket seg totalt i Vassdalsvik 
– hun krevde rett og slett at vi skulle flytte 
nordover! 
- Men jeg fikk nok av alle flyreisene sør-
over, så da denne jobben «ramlet ned», så 
søkte jeg. For nå har jeg landet - nå er jeg 
kommet hjem, for godt.

…til vaSSdalSviK
- Hva visste du om Bilfinger fra før?
- Jeg har vært borti dem i forbindelse med 
andre jobber, og vet at de er veldig proffe i 
det de gjør, men ellers ingenting! Jeg hadde 
aldri trodd at det skulle dukke opp en slik 
mulighet for meg, men dette er jeg veldig 
fornøyd med.
- Du har reist mye og til mange land 
sålangt i din yrkeskarriere. Klarer du å slå 
deg til ro?
- Å, ja, ingen fare. Jeg har i alle år sav-
net havet og fjellene – jeg elsker fiske og 
friluftsliv – og har jo i mange år brukt mye 
tid i Vassdalsvik.
Fred Inge kjøpte for 5-6 år siden sine 
slektninger ut av brygga i Vassdalsvik, og 
har brukt betydelig med tid og penger for 
å sette den i stand. Her driver han og hans 
Helen i dag reiselivsbedriften Vassdalsvik 

Sea Lodge.

FredS FørSte bUd
- Her hos Bilfinger er første bud å gjøre 
en så god jobb for hovedkunde Yara at vi 
får fornyet langtidskontrakten med dem, 
understreker Fred Inge.
Han kommer til en bedrift som fortsatt er 
inne i sin nokså langvarige flytteprosess 
over i nye og moderne lokaler i industri-
parken.
- Ellers så er det én ting som gjelder der 
ute, og det er å være proffe og ha et godt 
renommé. Det vi lover, dét skal vi holde!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fred Inge Kristensen (48)
Født på Vall og bodde to år i Vassdalsvik før oppveksten på Hunstad i Bodø. Utdannet 
elektroingeniør ved Høgskolen i Vestfold -  første jobb hos bleie- og bindprodusenten SCA 
Mölnlycke i Tønsberg fra 1995. Bosatte seg i Sandefjord i -97 og ble elektroingeniør hos 
Kværner Olje og gass, før et fire år langt opphold i Saudi-Arabia fra 2001, med bygging av 
rørgate og lagringsanlegg for ABV Rock Group. Hjemme i Norge fulgte elektroingeniør-
jobber for først Benima, så Rambøll Olje og Gass og deretter Grenland Group. Fra 2009 nye 
fem år utenlands, nå for Hydro og prosjektleder ved en aluminiumfabrikk i Qatar. Tilbake i 
Sandefjord i 2014, og jobb som elektroingeniør hos malingsprodusenten Jotun, som bygde 
fabrikker i utlandet. I januar 2016 flyttet han til Vassdalsvik sammen med sin Helen Lind-
quist, og er fra 1. februar i år daglig leder hos Bilfinger i Glomfjord. Fred Inge har døtrene 
Ida (f. 1993), Line (-95) og Emma (-98) fra tidligere ekteskap.



Nå på senvinteren er det til Jelstad ved 
Inndyr at de gode nyhetene kommer. Altså 
kommunalt vann gjennom splitter ny 
vannledning. Og fiberkabel i samme grøft. 
Den kommunale investeringen betyr stabil 
forsyning av kvalitetsvann til gårdsdriften 
til far og sønn Johnny og Thomas Fallmyr, 
og til virksomheten til Bjørn og Anna Jel-
stad på andre siden av veien. Og det er altså 
Reipå Knuseri som sprenger seg vei de 1,8 
kilometerne fra Oldervika til minibygda 
Jelstad.
- Men gjennom dette prosjektet får vi 
også utført flere samfunnsnyttige oppga-
ver som ellers ikke ville blitt løst, fastslår 
en fornøyd rådgiver Sturla Andersen hos 
Gildeskål kommune.
- Reipå Knuseri er flinke, og i samarbeid 
med dem får vi veldig mye ut av de pen-
gene som er bevilget, forklarer han.

maSSe Som hjelper manGe
Gildeskål kommune har de siste tre årene 

sprenger for kommune som satser
Når Gildeskål kommune 
fortsetter sin harde satsing 
på vei og vann, er det i fort-
satt nært samarbeid med 
Reipå Knuseri. Som straks 
har sprengt seg fra Inndyr 
til Jelstad.

Reipå Knuseri har vist seg å være veldig løsnings-
orientert, og i løpet av disse årene gir vi folk flest 
en helt annen hverdag når det gjelder vann og 
vannforbindelse!

sturla andersen

rådgiver sturla andersen hos gildeskål kommune 
er svært fornøyd med alt kommunen får ut av 
satsingen på vannforbindelse til jelstad, og roser 
sin samarbeidspartner reipå knuseri for å være 
flink og løsningsorientert.

satset voldsomt på renovering av veier 
og ledningsnettet for vann. Prosjektene 
er mange og omfattende, og i gjennom-
føringen har kommunen for en stor del 
støttet seg på entreprenør Reipå Knuseri i 
nabokommunen.
- Jelstad-satsingen får vi veldig mye ekstra 
ut av. Sprengningsmassene kjøres til Øya 
på Inndyr, slik at området nedenfor den 
videregående skolen kan utvikles videre. 
Dessuten masser til bygging av gang- og 
sykkelvei fra Solvika inn til Inndyr, og 
til utfylling ved kommunens lagerbygg, 
opplyser Sturla.
- Men ikke nok med dét – den nye grøfte-
traséen gjør at vi også får lagt avløpsled-
ning for det nye boligfeltet som kommunen 
tilrettelegger ved innkomsten til Inndyr. 
Totalt er investeringen på 4,5 millioner 
kroner, der kommunens andel er 3,9 mil-
lioner kroner. Mens Nordlandsnett også har 

- På de beste dagene 
har vi sprengt 60 me-
ter på en dag. En helt 
grei jobb, sier Knuseri-
karene over en kaffe i 
brakka.

Sprengerne Rune og Werner Haugen, 
Jan Ivar Slettbakk i gravemaskinen, 
Tore Gustavsen i lastebilen og Rainer 
Sandberg – maskinførerlærling. Dette 
er Knuseri-laget som sørger for at Jel-

stad i Gildeskål dette året får kommunal 
og stabil vannforbindelse. I leggingen og 
sveisingen av nytt vannrør trekkes også 
Tormod Martinussen og Jonas Skaret 
inn.
- Nå er det kanskje en firedel av traséen 
igjen. Vi fyrer av 2-3 salver hver dag, 
men nå som vi nærmer oss noen bolighus 
og det blir brattere, blir nok salvene litt 
mindre og vi bruker litt mer tid, mener 
sprengningsbas Rune Haugen.
Vi er innom midt i januar, og knipser 
bilder mens Werner lemper på plass 
sprengningsmattene før en ny salve. Si-

interesser i dette, og betaler resten.

hard SatSinG på vann
Gildeskål bruker på kort tid om lag 40 mil-
lioner kroner på utbedring av kommunale 

den starten av november har de fem karene 
kjørt fra Reipå i 7-tiden hver morgen for 
å jobbe seg videre på den 1, 8 kilometer 
lange grøfta fra Oldervika opp til Jelstad.
- Det må sprenges hele veien, stort sett, 
men dette er en enkel og grei jobb – ingen 
problemer underveis, sier Rune.
Om lag 8.000 kubikkmeter masse tas ut i 
prosjektet, og anbudet inkluderer trans-
port av steinmassene til tre ulike steder på 
Inndyr.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

veier, og 45-50 millioner på forbedringer av 
vannledningsnettet på fastlandet og øyene. 
Vi husker vannforbindelsen Inndyr-Sund i 
2014, med påfølgende sjøkabel til Horsdal 
og påkobling til Stjernåga-reservoaret, og 

dessuten ny forbindelse Lekanger-Våg 
og tilrettelegging for industriområdet 
– dette var i fjor. Uttakskapasiteten fra 
Lauvvatnet over Inndyr er også øket, 
blant annet av hensyn til den økte akti-
viteten som den nye kassefabrikken på 
Sørarnøy medfører.
- Nå kjører vi også forprosjekt på nytt 
vannverk på Tøa, og der ser vi faktisk 
på muligheten til å få Storvikvatnet som 
ny vannkilde. Og så må målet på sikt 
være å knytte dette sammen med den nye 
forbindelsen som nå legges til Jelstad, 
mener Sturla.
- Reipå Knuseri har vist seg å være 
veldig løsningsorientert, og i løpet av 
disse årene gir vi folk flest en helt annen 
hverdag når det gjelder vann og vannfor-
bindelse!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

tett inntil fylkesveien ved jelstad i gildeskål har reipå knuseri sørget for anleggsvirksomhet helt siden begynnelsen av november. i gravemaskinen ser 
vi frank svendsgård (t.v.) og jan ivar slettbakk og i anleggsbrakka Werner haugen (f.v.), rune haugen og samme slettbakk.

ny næring  – stolte bedrifter, stolte arbeidsfolk14 15



industrifolk

Etter 13 år under samme navn velger Mediehuset Framtia 
å døpe om vårt populære profileringsblad for næringslivet. 

Bladet er blitt månedsavis, og har nå 16 samarbeidsbedrifter 
i mange bransjer og i hele Meløy-regionen. 

‘Industri’ blir aldri feil, men nå ønsker vi et navn som enda 
bedre favner bredden i avis-innholdet. ‘Ny Næring’, med 

underteksten ‘Stolte bedrifter, stolte arbeidsfolk’ er raust og 
inkluderende i 2017 og i årene som kommer.

Ønsker du og din bedrift en samtale 
om profilering i Ny Næring? Ta kontakt:

Edmund Ulsnæs
Bilagsredaktør

edmund@framtia.no
Tlf. 99 29 99 08

Utgaver av Ny Næring 
2017 – alltid onsdag: 

•	 1. mars
•	 29. mars
•	 26. april
•	 31. mai
•	 28. juni
•	 27. september
•	 25. oktober
•	 29. november
•	 20. desember

‘industrifolk’ er historie, 
‘ny næring’ er framtiden! 
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ny næring  – stolte bedrifter, stolte arbeidsfolk

Alder: 25
Bosted: Halsa, opprinnelig fra Støtt
Stilling: industrimekaniker
Bedrift: Cargill
Familie: far Jørgen, mor Gunn, søster Veronika (38) 

- Hvorfor ble du industrimekaniker, Søren?
- Det er nå fordi det en jobb jeg er ganske god på, som jeg 
synes jeg får til. Det var liksom det å skru som var interes-
sen min da jeg vokste opp - jeg har hatt mopeder og cros-
sere siden sjuendeklasse. Og Cargill er en bra bedrift – for 
eksempel betaler de for alt jeg trenger eller har lyst på av 
kurs. Termografering, kjelpasser, lagermontering, maskinfø-
rerkurs – det er nok blitt både 10 og 15 kurs siden jeg kom hit 
som lærling i 2009.

- Så dette er drømmejobben for deg, da? 

- Tja, jo, også kjenner jeg jo at det er behov for meg – jeg blir 
ofte oppringt når jeg ikke er på jobb, med spørsmål om ting 
og tang fra mine arbeidsområder. Jeg har ansvaret for trucker 
og hjullastere, og nå har jeg også ansvar for den ene pro-
duksjonsløypa, etter at Kjell-Linas gikk av i fjor. Det verste 
med jobben er når jeg ikke finner ut av en feil, og må ringe 
noen som ikke er på jobb, og kanskje er det på natta. Dét 
er ubehagelig! Det beste med jobben er når jeg kommer på 
jobb og vet at jeg kan bruke dagen på et planlagt prosjekt, for 
eksempel rørlegging, eller en motor som skal fikses.

- Ja, hvordan er egentlig en typisk arbeidsdag?
- Den er ganske travel, egentlig. Først samles vi til en kopp 
kaffe, og så ringer de gjerne fra produksjonen slik at jeg må 
springe ned dit og hjelpe – kanskje er det et havari som haster 
å fikse. Hvis ikke, går jeg inn i vedlikeholdssystemet vårt og 
ser hva som ligger av planlagte oppgaver. Akkurat nå har jeg 
gått over en truck som skal leveres tilbake til utleieselskapet, 
og så har jeg klargjort en ny truck som vi har fått inn. Vi har 
skannesystem og PC i truckene, og dette er det jeg som rigger 
opp og gjør klart til bruk.

- Mye grubling i denne jobben?
- Ja, når jeg skal søke etter feil kan det bli mye grubling, 
for det gir seg ikke alltid selv å se hvor feilen er. Erfaring 
kommer godt med, men jeg må også støtte meg på dem som 
har vært her lengre enn meg. Bedriften er også blitt veldig 
sikkerhetsbevisst, og det er mange ark som skal fylles ut 
og mye som skal dokumenteres på alt vi gjør. Og der borte 
ser du tre kofferter med diverse låseutstyr – vi må stenge av 
kraner og ventiler slik at vi ikke risikerer at noen åpner dem 
mens vi gjør vedlikehold. Ingen jobb haster så mye at skal ta 
risiko som gjør at man kanskje ikke kommer seg trygt hjem 
om dagen.

- Si litt om bakgrunnen din?
- Jeg kommer fra Støtt, og tok to år med mekaniske fag i 
Glomfjord før jeg ble lærling her etter et kort opphold på 
Aker Stord som platearbeider. Jeg kom hit høsten 2009, og 
så fikk jeg fast jobb to år senere, som industrimekaniker. Selv 
om faren min er fisker, er det lenge siden jeg tenkte at jeg 
skulle bli sjarkfisker. Jeg kunne vel egentlig godt tenke meg å 
prøve å jobbe på en større fiskebåt, men da måtte jeg nok gå 
mer skole og få mer papirer på plass. 

- Når Søren ikke er på jobb, hva gjør han da?
- Jeg har en hund, en Jack Russell-terrier, som skal brukes 
under jakt. Men, selv om jeg har tatt alt av kurs, har jeg ikke 
hatt tid til en eneste jakttur ennå. Jeg kjøpte meg nemlig 
hus på Halsa for noen år siden, og oppussingen spiser det 
meste jeg har av ledig tid – nå har jeg fire rom ferdig. Men 
så trener jeg en del, for jeg er røykdykker i Salten Brann på 
Halsa, og da må jeg holde meg i form. Jeg synes den jobben 
er spennende, så jeg dro fire helger til Fauske og ei hel uke til 
Tjeldsund i fjor, for å få alt av opplæring som kreves. 

Edmund Ulsnæs

Profilen: Søren Magnus Brattland

Det beste med jobben er når jeg 
kommer på jobb og vet at jeg 
kan bruke dagen på et planlagt 
prosjekt, for eksempel rørlegging, 
eller en motor som skal fikses.

søren magnus brattland
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- Uuuuuutrolig artig å få være med på! 
utbryter Ken-Henry Solhaug.
- Jeg har hørt om folkene i Strømdalen fra 
jeg var liten gutt, og som voksen har jeg 
selv satset på sau – ja, jeg er kanskje vel så 
interessert i sau som i bygging. Så at vi kan 
få være med på å bygge opp dette, sammen 

hans og hans hjelpere
Når Hans Strømdal (70 år 
om noen dager) bygger sin 
splitter nye driftsbygning 
til over 5 millioner kroner, 
er det i tett samarbeid med 
Solhaugs dyktigere tøm-
rere. Og sauer til den gjen-
oppbygde driften i Rødøy? 
Dét fikser også entreprenø-
ren! 

Jeg er kanskje vel så interessert i sau som i bygging. Så at 
vi kan få være med på å bygge opp dette, sammen med 
han Hans, ja, dét er ekstra spennende!

ken-henry solhaug

han bygger for etterslekta, hans strømdal. når den nye driftsbygningen står ferdig, skal barnebarnet 
yvonne drive sauebruket videre sammen med ham.

med han Hans, ja, dét er ekstra spennende! 
smiler Ken-Henry, som leder Solhaugs 
entreprenørvirksomhet og har prosjektert 
nyfjøsen sammen med bonden som mistet 
det meste for få år siden.
- Vi har hatt et kjempeflott samarbeid. Jeg 
og Ken kan rive kjeft til hverandre og være 
uenig, men så går dét veldig bra. Og hånd-
verkerne hans er helt fantastiske! smiler 
Hans selv.

leverer byGG….oG SaU 
Hans Strømdal, altså. 70 år nå i februar, 
men blikket og praten og latteren tilhører 
en ungdom. For ikke ser han mørkt på å 
bygge splitter ny driftsbygning, knapt fire 
år etter at livsverket brant ned til grunnen. 
For 2 ½ år siden kom han til byggmester 
Ken-Henry – kunne han gjøre jobben? Og 
denne våren, etter først å ha satt opp et stort 
redskapsbygg, ferdigstiller de to det splitter 
nye sauefjøset i Strømdalen – det måler om 
lag 15 x 40 meter, innpå 600 kvadratmeter. 
Og de to er ikke bare kunde og byggleve-
randør, viser det seg.
- Han Hans fikk 8 dyr fra meg allerede 
under lamminga i fjor vår, og planen var 
at han skulle få masse mer. Så mista vi jo 
dessverre en firedel av lammene til jerven, 
men han fikk i det minste 38 dyr til tidlig i 
desember, og da var det et kappløp å få dem 
parret før jul, her i fjøset, forklarer Ken.
Som også er sauebonde, og ikke bare 

bygger han nytt sauefjøs til 5,5 millioner 
kroner for bonden i nabokommunen. Han 
forsyner også med levende innhold, altså 
sauer.

SpeSiell betonGjobb
Solhaug har satt sin aller mest erfarne 
mann på jobben. Helt siden oppstarten 
på sensommeren i fjor har nemlig Magne 
Johansen dagpendlet fra Engavågen til 

Strømdalen og den viktige byggejobben. 
Når vi er på besøk innredes badet og kjøk-
kenet i fjøset, og når regnet roer seg skal 
bygget kles med stålplater.
- Det mest spesielle var vel betongjobben 
– vi hadde ikke systemforskallinger, så vi 
lagde dem selv. 95 meter vegg med 2 ½ 
meters høyde – det gikk vel med noe sånt 
som 120 kubikk med betong, en ganske stor 
støypejobb som pågikk i fem uker, forteller 
Magne.
Med seg har han altmuligmann Pawel 
Sliwa, som etter fire år på Rødøya har vært 
fast på Solhaug-laget de siste tre årene.
- Litt spesielt å bygge med 50 levende sauer 
rundt beina, og fjøslukta sitter i nesa hele 
døgnet, men dét går fint, smiler tobarns-
faren som opprinnelig er fra Polen og det 
siste året også har jobbet mye på det nye 
smoltanlegget i Reppen. 

alt GiKK tapt
15. april 2013, klokka 00.30: Hans Strøm-

dal hadde akkurat sovnet. Etter flere 
dager med striregn hadde han avsluttet 
dagen med å sjekke faren for flom inn 
i kjelleren. Så en kopp kaffe før han 
hadde kikket inn i fjøset med de 160 
dyra – stille og fredelig. Men nå våkner 
han brått og setter seg opp i senga. Noe 
er galt. Han hører knitring og løper ut.
- Fjøset var allerede overtent, og jeg 
forsøkte å berge unna de to traktorene, 
en snøscooter og ei hestevogn. Etter en 
god halvtime kom brannmannskapene, 
og heldigvis hjalp vindretningen dem, 
slik at de andre husene kunne reddes.
Forteller Hans, mens han ser i gulvet. 
«Sjanseløse mot dødsflammene» var det 
dystre hovedoppslaget i Avisa Nord-
land tirsdag 16. april. 60-70 storfe og 
100 vinterfôrede sauer mistet livet, og 
medregnet de to relativt nye driftsbyg-
ningene gikk trolig verdier opp mot 10 
millioner kroner tapt, denne grusomme 
natta i Strømdal i Rødøy.

straks 70-årige hans strømdal (t.v.) deltar for 
fullt i byggingen av sin nye driftsbygning for 
sau i strømdal. dét betyr nært samarbeid med 
solhaugs erfarne snekker magne johansen, som 
har dagpendlet fra engavågen til rødøy siden 
sensommeren.

et sterkt lag: ….med sauebøndene bakerst, ken-henry solhaug leverer både nytt bygg og nye sauer når han hans i strømdalen gjenoppbygger bruket sitt. – du 
har fantastiske arbeidsfolk, du våger ikke å flytte dem til andre oppdrag, ken! smiler hans. foran fra venstre ser vi magne johansen og pawel sliwa.

SKryter av arbeidSFolKene
-Men nå er det fantastisk å få være med 
på dette! Hans er en godt voksen mann 
som utmerket godt kunne lent seg til-
bake, men så har han viljen og entusias-
men til å gjøre dette – det er rett og slett 
litt utrolig, mener Ken-Henry Solhaug.
- Jeg legger heller ikke skjul på at dette 
har vært en flott jobb å ha for oss, i den 
situasjonen bedriften vår stod i, med 
ryggen mot veggen. Og Hans har fått 
folkene våre til å trives på denne jobben 
– de ville sett mørkt på å bli flyttet til et 
annet oppdrag!
- Det er ikke for ingenting at jeg tre 
ganger har tatt dem med på kafé og 
spandert lunsj, gliser Hans.
- Flytter du på folkene dine, da sier jeg 
opp avtalen, Ken! Fantastiske arbeids-
folk, skryter den spreke nybyggeren i 
Strømdal.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Flytter du på folkene dine, 
da sier jeg opp avtalen, 
Ken! Fantastiske arbeids-
folk!

hans strømdal
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- Fordi det er en stor og kompleks 
industripark, og de har ikke i dag den 
kompetansen som vi representerer. Og 

fordi det er viktig 
for oss å ikke bli for 
sårbare!
Innleder daglig 
leder Pål Olsen i vår 
begrunnelsesprat. 
Altså begrunnelse 
og bakgrunn for at 
engineeringbedriften 
oppretter eget kontor 
i Mo Industripark.

- Så blir 2017 et test-år, der vi har fått 
innvilget lavere husleier og kortere 
oppsigelsestid. Hvis det viser seg at vi 
får en bra oppdragsmengde på Helge-
land, kan dette bety at vi ansetter flere i 
bedriften, sier han.

satser på mo
Etter tøffe år med off-
shore-tørke satser INVIS 
sprekt i nytt marked. Åp-
ner kontor i Helgelands 
hovedstad.

først glomfjord industripark – nå mo industripark. nærmest midt i nordlands tredje største er nemlig industriparken base for over 100 bedrifter og 
mer enn 2.000 ansatte, og det er her at meløy-bedriften invis i dag åpner avdelingskontor. foto:  

pål olsen

Vi ønsker både å bli flere og få flere ben å stå 
på, og være mindre sårbare. Etableringen på 
Mo er en del av denne tenkingen.

pål olsen

må nærmere
Det åpnes 1. mars. INVIS-kontor midt i 
det ledende industrimiljøet i Nord-Norge, 
midt i Mo. Herfra skal Meløy-bedriftens 
operative ingeniører jobbere tettere og 
lettere for kommende oppdragsgivere i 
Mosjøen og Mo i Rana. Mo Industripark 
har over 2.000 ansatte i over 100 bedrifter. 
- Vi har orientert oss denne veien en 
god stund, og er allerede med i Olje- og 
Gassnettverk Helgeland. Så har vi fått 
signaler fra samarbeidspartnere der nede at 
de gjerne vil bruke oss, men at vi i dag er 
for langt unna. Dette gjør vi noe med nå, 
og så blir det spennende å se om det gir 
resultater.

manGe Spennende
INVIS har allerede et godt nettverk i 

den tidligere jernverksbyen, med tidligere 
oppdrag for både Momek Fabrication, Mi-
ras og Imtas. Pål supplerer med navn som 
Elkem, Glencore Manganese og Celsa 
Armeringsstål når vi snakker om mulige 
og spennende samarbeidspartnere i indus-
triparken som har en samlet omsetning på 
mer enn 6 milliarder kroner årlig.
- Bilfinger har avdeling også i Mosjøen, 
og har og har bedt om møte med oss. Nå 
kommer ikke et godt omdømme av seg 
selv, og det opprettholdes ikke av seg selv, 
men klart det er en fordel for oss at vi har 
et så nært samarbeid med Bilfinger her i 
Glomfjord, mener Pål.
- Vi henvender oss heller ikke bare til 
industribedriftene, men også til de som 
leverer til industrien. Dessuten ser vi nord-
over i landet også – Nord-Norge har for 
eksempel stor produksjon av fiskefôr.

tror på olja
Og her er vi midt inne i strategi-arbeidet 
til bedriften som Bjørn-Wiggo Eriksen 
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etablerte i 2005. Etter å ha hatt nær 50 
prosent av sin omsetning fra olje- og 
offshore, gikk INVIS som mange andre 
på en smell – regnskapene for 2014 og 
-15 gav stygge nokså stygge minusre-
sultater, og årsomsetningen er betydelig 
redusert i perioden 2013-16.
- Vi var 12-13 ansatte, nå er vi 8. Vi 
ønsker både å bli flere og få flere ben å 
stå på, og være mindre sårbare. Vi kan 
heller ikke ta for gitt at Yara i Glomfjord 
over tid skal investere så mye hvert år. 
Etableringen på Mo er en del av denne 
tenkingen, forklarer han.
- Etter å ha vært litt «utenfor» olje og 
gass ettpar år, er jeg også optimist i 
forhold til Aasta Hansteen-utbyggingen, 
som nå innledes utenfor nordlandskys-
ten. Vi har god kontakt med Statoil i 
Harstad, som skal drifte feltet, og opp-
drag i størrelsesordenen 100-300.000 
kroner er helt utmerket for oss.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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vite mer om profilering i 
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lettere å bære
Den grusomme storbran-
nen i 2013 sitter fortsatt 
hardt i Jorunn og Hans i 
Strømdalen. Men når den 
nye og flotte driftsbygnin-
gen blir ferdigere dag for 
dag, blir de vonde minnene 
litt lettere å bære.

Dette er for de som kom-
mer etter oss. Men sjølsagt 
skal jeg hjelpe til, jeg kan 
ikke bare sette meg ned! 
Blant annet er jeg spent på 
lamminga i vår. 

hans strømdal

Tårene kommer når hun snakker om den 
fryktelige april-natta for snart fire år siden. 
Jorunn Strømdal (71) var selv hos datteren 
på Andenes da den forferdelige telefonbes-

kjeden kom hjemmefra, og lenge bebreidet 
hun seg selv for at hun ikke var hjemme. 

tårene Kommer, FortSatt
- Alle har sagt til meg at det jeg bare skal 
være glad jeg ikke var der, og dét er nok 
sant. Men det var dyrene……
Jorunn klarer ikke å holde tårene tilbake når 
hun snakker om de over 150 dyrene som 
mistet livet i storbrannen i 2013. Lenge 
klarte hun ikke å legge bort tanken på lidel-
sene de måtte ha gjennomgått. Både Hans, 
brannmannskapene og andre involverte 
kunne berolige henne.
- Da vi kom inn i fjøset etter brannen, lå 

dyrene på båsene sine akkurat som jeg forlot 
dem kvelden før. Storfe tåler enda mindre 
røyk enn oss, og her ble de slått ut lenge 
før brannen tok løs. De pintes ikke, fastslår 
Hans.
Undersøkelsene etter brannen konkluderte 
med elektrisk feil, til tross for alt arbeid var 
utført av fagfolk, og installasjonene kontrol-
lert kort tid før brannen.
- Det hjalp litt å vite at dyrene ikke pintes. 
Jeg kommer aldri over det som skjedde, og 
det er fortsatt tungt å snakke om. Men da de 
branntomta ble ryddet, og dette nye bygget 
begynte å komme opp, så lettet det litt, 
smiler Jorunn.

aller helSt Kyr…
De møttes på Sortland, ungdommene – 
Andøy-jenta jobbet i butikk, Rødøy-gutten 
gikk skole for å bli landsbruksmekaniker. 
Men odelsgutt var han ikke, Hans Strømdal, 
så paret flyttet til Kongsvinger, han til jobb 
i et firma som produserte stål – eksempel 
bru-gelendere og store industriporter. Men 
12 hektiske år senere flyttet familien på fire 
hjem til Strømdal for å overta Hans’ farsgård 
– storebroren hadde nok med båtslipen i 
Jektvika. Tunnel og veiforbindelse nordover 
kom i 1992, og Hans og Jorunn drev godt og 
relativt stort med sine 120 dekar dyrket mark 
og hele 24.000 dekar utmark.
- Hvis jeg hadde vært 50 år i dag, og skulle 
bygg dette opp på nytt, så ville jeg satset 
på melkeproduksjon og bare dét. For det er 
synd å ikke bruke de vanvittige beiteområ-
dene. Men….det ville blitt mange millioner 
kroner dyrere, og for etterkommerne å starte 

i vår står splitter ny driftsbygning til 5,5 millioner kroner ferdig i strømdalen i rødøy. – jeg kommer aldri over det som skjedde, men det blir litt lettere når det nye bygget kommer opp, sier jorunn strømdal. 
avisutklippet viser avisa nordlands forside 16. april 2013.

privat bilde før rivingen av ruinene etter brannen. 

med en slik gjeld – nei.
- Og det dreier seg om å ta vare på heimjor-
da. Når jeg tenker på hvordan jeg drev på 
før i tiden……jeg kjørte 5-6.000 kilometer 
med traktor hvert år, for å samle fôr. Gal-
skap. Omsetningen økte, men farsken ikke 
inntjeninga like mye!

For etterSleKta
- Så, 70 år og vel så dét – dere bygger like-
vel opp på nytt?
- Dette er for de som kommer etter oss. Men 
sjølsagt skal jeg hjelpe til, jeg kan ikke bare 
sette meg ned! Blant annet er jeg spent på 
lamminga i vår, for det er dét som styrer hva 
vi kan forvente til høsten, sier Hans.
- Barnebarnet vårres, ho Yvonne i Jektvika, 
har sagt helt siden hun var liten at hun ville 
overta, og nå gjør hun det! Og så har ho ei 
lita ei sammen med seg - oldebarnet vårt, 
smiler Jorunn.
- Vet du hva? Her gikk det så store verdier 
tapt, og jeg har betalt inn såpass mye for-
sikringspremie i løpet av årene, at jeg unte 
ikke forsikringsselskapet å slippe unna med 
å betale 10 prosent av taksten. Dét ville vi 
nemlig sittet igjen med, hvis vi ikke hadde 
bygget det opp igjen! sier Hans Strømdal.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ida Sundstrøm, Lena Lyngmo

og Nora Lyngmo forlot Bodø i

går, for å hive seg inn i gal-

skapen rundt  Justin Bieber i

Oslo. KULTUR FRI SIDE 5

Drømmer
om Justin

I går måtte Elizabeth Jensen

lete etter sluken for å hindre

vannet i å trenge inn i huset. I

dag er det kanskje din tur.

NYHETER SIDE 4 OG 5 

Vått i går –
mer i vente

NYHETER SIDE 10

Tiltalt for
å ha brent
opp sitt
eget hus

– Jeg håper det gikk fort og at dyrene led minst

mulig, sier Asgeir Pettersen. Da det frivillige

brannkorpset kom til gården i Strømdal i Rød-

øy, var det ingenting de kunne gjøre for å redde

dyrene i fjøset. Gårdsbygningen var fullstendig

overtent, og 100 sauer og 50 kyr måtte bøte

med livet i den dramatiske fjøsbrannen.
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Ble han
snytt for
scoring?

NYHETER SIDE 8 OG 9

Slakter
kravet om
kapital
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Sjanseløse
mot døds-
flammene
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Skaper utelivsgigant

De tidligere konkurrentene Alf Mangor Johannessen

og Erik Tostrup skapt landsdelens største utelivskon-

sern. Med seg på laget har de blant annet kokken

Andreas Spørck.
KULTUR FRI SIDE 4

Selger
skilt for
millioner
GRÜNDER SIDE 12 OG 13
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- Ja, dette har vært et stort, viktig og kompli-
sert prosjekt for oss – et spesielt oppdrag på 
alle måter, fastslår Knut-Ivar Amundsen.
Under vinterens installasjon av 16 nye ovner 
i Norwegian Crystals-fabrikken (NC) har han 
vært byggeleder for det omfattende rørarbei-
det.
- 11 innleide rørleggere og to fra oss selv - på 
rørsiden er nok dette det største oppdraget vi 
har hatt på veldig lenge, mener han.

11 innleide rørleggere hele 
høsten og halve vinteren 
– aldri har Bilfinger hatt et 
større røroppdrag. Prosjekt 
16 nye ovner i NC-fabrikken 
ble både hektisk og kompli-
sert, men også spennende og 
lærerikt.

aldri har bilfinger mønstret et større rørleggerlag til et enkelt-oppdrag. foran fra venstre ser vi bedriftens frank 
andreassen og rørleggerlærling marcus rommetveit, men bortsett fra dem og knut ivar amundsen er de andre 
innleid fra bp asennus og momek. på bildet fra nC-kulverten ser vi frank sammen med nCs kjell peter bang.

- for meg personlig har dette vært veldig spen-
nende, interessant og lærerikt, fastslår knut ivar, 
som vi her ser sammen med einar sandaa, som har 
vært innleid som prosjektleder gjennom sitt eget 
firma escon.
- jeg har vært mange år i bilfinger, men i årene med 
reC jobbet jeg stort sett mot yara. så dette var fak-
tisk første gangen jeg har vært ordentlig involvert i 
et prosjekt i solenergi-fabrikken. samarbeidet med 
einar har vært veldig bra, og selv i en alder av 53 år 
har jeg altså lært veldig mye nytt de siste måne-
dene, smiler bilfinger-veteranen.
einar, med bakgrunn fra både invis, toCircle og reC, 
har forberedt prosjektet sammen med nC i over ett 
år, og er glad for grundigheten som er lagt ned i 
utbyggingen.
- mange av oss har jo vært med på utbygging i 
denne fabrikken før, men nå er tingene gjort på en 
bedre og grundigere måte – dette har vært en helt 
annen verden. og dét er veldig bra, for nC vil jo vise 
at slike prosjekter kjøres bra, siden de ønsker videre 
utvidelser senere , sier einar. 
lokalt har meløy elektro, nordland betongsagser-
vice, moldjord bygg og anlegg, henrik engen og 
flere avdelinger hos bilfinger deltatt i prosjektet.

over 60 på jobben
Størst, altså, og slettes ikke bare-bare. Knut-Ivar 
selv har «debutert» som byggeleder – solenergi-
fabrikken er ny mark for ham, så dét er nå det 
ene. Men varigheten, tidspresset mot slutten, ver-
diene involvert, kravene til renhet og de spesielle 
løsningene…..komplisert er ordet, ja.
- For Bilfinger utgjør dette oppdraget 7-8 mil-
lioner kroner i verdi, og 10 mann på jobben over 
flere måneder sier litt om hvor stort det er. Totalt 
har over 60 personer vært involvert, og på det 
meste var 40 av dem inne i fabrikken samtidig.
- Dessuten har trykket økt underveis og fristene 
er blitt kortere.
Sier byggelederen. Som har rapport til prosjektle-
der Einar Sandaa. Som har jobbet for prosjektei-
eren, altså teknisk sjef Arnstein Jensen hos NC.

tranGt, Kan man Si
Vi har alle hørt om det. NC både vil og må vokse 
sterkt, og et viktig skritt var fjorsommerens be-

slutning om å investere noe nær 100 
millioner kroner i 16 nye trekkere, 
eller smelteovner for silisium-ingo-
ter. Ovnene kom til Glomfjord tidlig 
desember, men Bilfingers omfat-
tende rørjobb hadde da pågått siden 
september. Der Moldjord Maskin og 
Anlegg lagde de solide fundamen-
tene, forsterket Bilfingers plateavde-
ling gulvet, mens Knut Ivar og i alt 
13 rørleggere begynte på den største 
jobben. Røropplegget.
- Vi bygget to nye kjølesløyfer i 
eget verksted, og så er to gamle 
kjølesløyfer flyttet ned i kulverten 
(‘kjelleren’ hos NC, med rør- og 
støttesystemer, red. anm.). Det er 
gjort over 2.000 rørsveiser på rør 
med diameter på at fra 2 til 25 cen-
timeter, og mange steder var det så 
trangt at vi måtte sveise med speil, 
forklarer Knut Ivar.

mer enn dyKtiG
- Alt dette krever dyktige folk. Og 
dét har vi.
- ‘En rørlegger er ikke en rørleg-
ger’?
- Helt sant. Mens mange er veldig 
flinke til å sveise, og stort sett dét, 
så trenger vi folk som i tillegg er 
løsningsorientert. For uansett gode 
tegninger må det på kort varsel 
tilpasses og finnes løsninger når vi 
er på stedet. Slike folk trenger vi, og 
slike folk hadde vi her.
Bilfinger samarbeider med det finske 
selskapet BP Asennus, og kunne til 
denne jobben ‘bestille’ kjente og 
flinke fjes fra tidligere. Lurt og vik-
tig. Momek på Mo har også bidratt 
med bra arbeidsfolk i sluttfasen.

viKtiG å levere
- Å bygge et stort anlegg inne i en 

fabrikk som er i full drift, og 
kravene til renslighet - det måtte 
ikke støve – ja, man kjenner på 
ansvaret, så klart. Det er store 
verdier, og når vi har bygget 
nytt som skal kobles sammen 
med det gamle, og ovnene må ut 
av drift når vi kobler inn – da er 
det viktig at det er gjort en god 
jobb i verkstedet vårt, smiler 
Knut Ivar.
- OG NC har jo planer om mye 
mer utbygging – da var det vik-
tig å lykkes på både kostnad og 
tidsbruk i dette oppdraget!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

den aller største jobben
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Du husker Marte Fossen, Marine Harvests 
dyktige driftstekniker, som vi omtalte i 
oktober i fjor? Etter bestått fagprøve sa 
Marte nei til fast jobb – hun vil ta høyere 
utdanning i havbruk og takket «bare» ja til 

betaler for å beholde
Hun er spesielt egnet, 
Marte Fossen. Dermed 
spanderer Marine Harvest 
i Glomfjord for første gang 
100.000 stipendkroner. For 
å beholde sin lovende ar-
beidstaker etter bachelor-
studiene. 

marte fossen prioriterer høyere studier, og takket nei til fast jobb etter læretiden. nå betaler marine harvest et romslig studiestipend for å 
beholde henne etter bachelorutdanningen. her ser vi marte (t.h.) som legger inn rogn i klekkeriet sammen med kollega eileen kristiansen.

industrifolk 26. oktober 2016

ett års videre engasjement ved smoltanleg-
get i Glomfjord. Vi liker bra arbeidsfolk og 
bra bedrifter, og omtaler gjerne at daglig 
leder Rose Olsen nå har tatt ekstra grep. 
For å beholde Marte.

taKKnemliG marte
- Ja, bedriften har gitt meg utdannings-
stipend mens jeg tar bachelorutdanning, 
bekrefter Marte.
- Jeg er veldig takknemlig for at de ser 
potensiale i meg og at de vil støtte meg 
økonomisk. Dette vil absolutt gjøre det 
mindre trangt for meg de tre årene!
Som førstevalg har Marte bachelor i fiskeri 
og havbruksvitenskap i Tromsø, men siden 
søkningen til studiet er rekordhøy for tiden, 
åpner hun også for alternativet i Bodø - 
bachelor i havbruksdrift og ledelse. 
- Så får jeg bindingstid i selskapet i to år et-
terpå. Jeg sier ikke ja til dette bare for å ha 
en jobb å gå til etterpå. Jeg vil veldig gjerne 
vil jobbe i Marine Harvest også i fortsettel-
sen, understreker hun. 

Får oGSå Feriejobb
Dermed har 20-åringen fra Ørnes «plutse-
lig» spikret sine planer for minst fem år 
fram i tid. En sannsynlig jobb etter studiene 
er som trainee i selskapet, og da med sta-

sjonering på ulike produksjonssteder.
- Men nå har jeg også fått tilbud om kon-
trakt som tilkallingshjelp her i Glomfjord, 
mens jeg studerer. Det betyr jobb i ferier 
og når jeg ellers er hjemme i Meløy, så jeg 
kommer uansett til å beholde god kontakt 
med de jeg jobber sammen med i dag! 
smiler hun.

SpeSielt eGnet
- Vi ønsker å beholde folk som har spesielt 
gode holdninger og som gjør en kjempe-
innsats. En slik person er Marte, og det er 
heller ingen ulempe for henne at hun er 
jente, forklarer Rose.
Som har sterk tro på sin unge ansatte, og 
lette i Marine Harvest-systemet etter en 
stipendordning som kunne passe. Men fant 
den ikke.
- Så Marte er faktisk den aller første som 
får denne ordninga. Stipendet er på 50.000 
kroner pr. studieår fra og med det andre 
året. I tillegg til bindingstid skal hun hjelpe 
oss på messer og rekrutteringsmøter.
- «Det er kun personer som MHN anser 
som spesielt egnet til videre ansettelse som 
vil få stipend», siterer Rose fra statuttene 
for den ferske ordningen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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