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Ny Næring er Meløy, Rødøy og Gilde-
skåls eget reklameblad for nærings- 
og arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Ny Næring AS. Innholdet lages i sin 
helhet på oppdrag fra våre 23 faste 
samarbeidsbedrifter – du ser dem 
presentert på side 16-17. Formålet til 
Ny Næring er å formidle satsinger og 
suksesshistorier i noen av regionens 
aller mest solide bedrifter, gjerne 
fortalt av stolte ansatte. Ny Næring 
distribueres som månedsbilag i Kulin-
gen følgende datoer i 2019: 6. februar, 
20. mars, 25. april, 29. mai, 19. juni, 
28. august, 2. oktober, 6. november og 
18. desember.
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Ny Næring AS
Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Tlf: 99 29 99 08 
Epost: edmund@nynaring.no

Bilagsansvarlig: Edmund Ulsnæs
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs og 
Astrid Berbusmel
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   ARNØYBYGG AS

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Etablert 27. mars 2015 på Arnøy Gård - som 
fortsatt er hovedbasen – og med salgskon-
tor i Bodø siden 2016. To ganger Gasel-
lebedrift i Dagens Næringsliv, etter å ha økt 
årsomsetningen fra 1,9 millioner kroner 
i etableringsåret 2005, til 34,3 millioner 
kroner i fjor. Eies av Arnøy Holding AS, som 
igjen er heleid av John Kristian Karlsen, fa-
ren Jon Gisle og deres koner Nina og Unni. 
Daglig leder er Morten Vågeng, og bedriften 
har 26 heltidsansatte.

- I denne nye jobben er erfaringen min som 
betongarbeider veldig bra å ha med seg. For 
nå er det viktig å 
være i framkant – 
se hva vi trenger 
framover i et 
prosjekt.
40-åringen snak-
ker behersket og 
rolig over bordet. 
Akkurat slik en 
ny prosjektleder hos en byggentreprenør 
skal være. For i høst blir det travelt, mange 
baller i luften og mer ansvar enn før, for 
André. Han skal nemlig lede i havn flere av 

Andre oppdrag for André
Han har lekt med tanken noen 
år. Nå har André Scjeldrup 
Nordnes tatt skrittet. Dét betyr 
travel høst med mer ansvar, mer 
innflytelse.

Jeg har lekt med tanken noen 
år – at jeg ville ha litt nye ut-

fordringer og en jobb med enda 
mer ansvar.

ANDRÉ S. NORDNES

Jeg er ennå ganske ung og har 
mye å lære – nå er jeg kommet 

i et godt fagmiljø der det å spille 
godt på lag er gull verdt.

ANDRÉ S. NORDNES

Gildeskål-bedriftens viktige og pågående 
byggeoppdrag.
- Jeg har lekt med tanken noen år – at jeg 
ville ha litt nye utfordringer og en jobb med 
enda mer ansvar. Nå får jeg påvirke enda mer, 
og i alle faser av et prosjekt – dét liker jeg.
- Og det å være forskallingssnekker i alle 
arbeidsstillingen – det ble ikke lettere med 
alderen. Du vet, all den fotballsparkingen 

min…..den hjalp 
ikke akkurat på 
knærne, gliser han.

Bygge fra bunnen
For det var betong-
arbeid og fotball 
som var hverdagen. 
Altså når vi spoler 

15-20 år tilbake i livet til Godøynes-gutten – 
i dag er han bosatt på Mørkved med to barn 
– Mathias (17) og Selma (7) – og samboer 
Anita (41) og to bonusbarn.

- Jeg begynte i -04 som lærling i betongfa-
get – forskallingssnekker – hos Skanska. Jeg 
har alltid likt å bygge ting fra bunnen av, og 
er nok grovsnekker mer enn finsnekker. Og 
helst på store bygg, mye betong!
Med fagbrevet på plass fortsatte André i jobb 
for Skanska til 2011, var innom entreprenø-
rene Secora og Reinertsen før tre år hos Gun-
vald Johansen og en periode hos nå nedlagte 
Vexti – da som prosjektleder.
- Så gikk jeg løs på teknisk fagskole i bygg, 
med samlinger i Tromsø. Full jobb, små barn 
– dét var en heftig periode, humrer han i dag.

Å kjenne mennesker
Med denne utdanningen har André altså 
gjennomført skrittet vi nevner i innled-
ningen. Etter ett år hos Saltdalshytta kom 
han til sin foreløpige endestasjon i april i 
år: Arnøybygg AS. Med hovedbase Nord-
arnøy, salgskontor i Bodø, og som bygger 
næringsbygg i Salten, og privatboliger under 

BoligPartner-fanen.
- Jeg er veldig fornøyd med å være på plass 
her, og som prosjektleder. Jeg har for eksem-
pel ansvar for PHG Eiendom sitt andre leilig-
hetsbygg på Fauske, og så er det utbyggingen 
ved Gildeskål Marine Center på Inndyr, 
ramser han opp.
- Mine sterkeste egenskaper? Tja, tre års 
teknisk fagskole, avdeling bygg, og 15 års er-

faring i byggebransjen – dette kommer veldig 
godt med i denne jobben.
- Og så er jeg nok en rimelig god menneske-
kjenner – det er mange i denne bransjen som 

har sterke meninger. Folk er forskjellige, men 
alle må tackles bra, og på ulike måter, mener 
den erfarne håndverkeren.

Fortsatt lagspill
En typisk god prosjektleder er systematisk, 
ryddig og har god kontroll på framdrift og 
økonomi i alle prosjektets faser. Fra i vår 
er vår mann en del av kjernestaben rundt 
Arnøybygg-leder Morten Vågeng, og som nå 
flytter til ny-renoverte og flotte lokaler ved 
Sentrumsterminalen i Bodø sentrum.
- Selv kommer jeg fra et ganske stort system, 
men liker å skulle jobbe for Arnøybygg, som 
er en lokal aktør som har vært fremadstor-
mende de siste årene.
- Jeg er ennå ganske ung og har mye å lære – 
nå er jeg kommet i et godt fagmiljø der det å 
spille godt på lag er gull verdt. Akkurat som 
i fotball...
Smiler den før så talentfulle og solide midt-
stopperen på Fauske/Sprint. Den karrieren 

ble imidlertid avsluttet for fem år siden. Nå 
er det andre lederoppgaver som skal løses 
prikkfritt.     

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg er ansatt som sjåfør med tilleggs-
oppgaver, forteller Ronny som jobber 
med tyngre kjøretøy hos Reipå Knuseri 
AS.
- Det blir mye kjøring med stor lastebil, 
flytting av maskiner rundt til nye opp-
drag. En del maskinkjøring blir det også, 
forteller Ronny.

Lang praksis
Han har jobbet hos Reipå Knuseri AS i 
nokså nøyaktig 11 år.
- Her trives jeg godt. Det er et svært 
variert arbeid.
Fra før av har han fagbrev som industri-
mekaniker, og jobbet i Statens vegvesen 
da han tok dette.
- Når vi fikk en lærling inn her, tenkte 
jeg at jeg ikke kunne være dårligere enn 
ungdommen. Så da meldte jeg meg opp 
som privatist, tok teorieksamen og fikk 
godkjent praksisen – jeg har jo jobbet 
med dette i nesten 20 år. Fagprøven gikk 
greit og jeg bestod!

Innflytter
Ronny kommer fra Narvik og Lødingen 
– like mye fra begge plasser, sier han. På 
Reipå har han familien som består av 
barna Lucas Alexander (9), Ninja Marie 
(7) og samboeren Linn Carina (32).

Stolte yrkes-sjåfører
En ung og en litt eldre ansatt på Reipå Knuseri AS avla i 
sommer fagprøve i yrkessjåfør-faget, og begge bestod! 
Stian Dahle (22) og Ronny Evensen (41) er blitt fagarbeidere!

Ronny Evensen trives i jobben sin! Foto: 
Edmund Ulsnæs

- Ut med brystkassa! sier onkel Tore til 
nevø Stian når bilde skulle tas. Foto: Astrid 
Berbusmel

- Jeg bruker å si at jeg ble kjønnsmoden 
først da jeg kom til Reipå, her fikk jeg 
familie og har etter hvert fått kjenne på 
tidsklemma, smiler han.
- Jobb, fotballtrener for ungene og enga-
sjement for bygda – travelt med fint!

Fagbrev ga ny jobb
Stian avla fagbrev som yrkessjåfør etter 
læretida i Reipå Knuseri AS. Nå har 
han fått ny jobb i Iris som sjåfør. Der 
jobber han sammen med sin onkel Tore 
Gustavsen.
- Vi har det artig sammen, og det er fint 
å ha ham som kollega, sier Stian. 

Tidlig inspirasjon
De to har jobbet sammen før, da som 
ansatte i Reipå Knuseri AS. Ny Næring 
skrev om Stian i april 2017. Da uttalte 
han at interessen for å kjøre lastebil star-
tet med at han som liten fikk være med 
onkel Tore i lastebilen. Og nå kjører de 
sammen igjen!
Stian har barna Magnus (snart 2), 
Hermann (7 måneder) og bonus-sønn 
Martin (3), og er samboer med An-
niken Vangstad Norum, familien bor i 
Mosvolddalen på Ørnes.

Tekst: Astrid Berbusmel

Tidligere betongarbeider André Schjeldrup Nordnes (40) tiltrådte i vår i viktig jobb hos vekst-
bedriften Arnøybygg. Nå venter en hektisk høst – han har ansvar for flere av entreprenørens 
byggeprosjekter i Salten.
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 - Det kjennes sinnsykt, helt vanvittig! jubler 
Marita Martinussen.
For endelig! Endelig, etter bøttevis med 
tålmodighet og utålmodighet, ligger den her 

ved kai i Inndyr havn, 
som det smykket den 
er. Splitter ny-bygget 
fra verftet i Danmark, 
og rigget med alt som 
kan tenkes av moderne 
fiskeutstyr. Oscar Sund 
av Bodø!
- Planene er lagt – 
denne båten skal 
brukes i undervisnin-
gen vår hver eneste dag! 

Ja, for elevene som spesialiserer seg på fiske 
og fangst, men også de som tar grunnleg-
gende i naturbruk. Og akvakultur-elevene, 
siden denne båten fører levende fangst. Helt 
fantastisk, smiler studierektoren ved Meløy 
videregående skole på Inndyr.

Høyere kvalitet, rett og slett
Det er artig og hektisk med skolestart. Men 
skolestarten 2019 slår det meste. Ja, det er 
rekordmange elever – 93 – og ja, en sterk og 
uthvilt stab skal sørge for topp opplæring. 
Og ja, praksislokalene på land er utmerkede. 
Men smykket, selve rosinen i pølsa denne 
sensommeren, den klappet til kai på Inndyr 
forrige søndag, klar til innsats.
- Dette dreier seg jo om å få enda høyere kva-
litet på opplæringa. Elevene får jobbe med 
moderne løsninger i alle ledd, og dette vil 
næringslivet merke når de kommer dit som 
lærlinger og arbeidstakere, fastslår prosjektle-
der Knut-Eirik Svendsen.

- Sinnsykt. Helt vanvittig!
De sprekker nesten av stolthet, studierektoren og prosjektlederen! For endelig kan Meløy videregå-
ende skole la ivrige elever boltre seg i et splitter nytt og imponerende klasserom - til havs…

Planene er lagt – denne 
båten skal brukes i under-

visningen vår hver eneste dag! 
Det er et moderne klasserom, 
på havet.

MARITA MARTINUSSEN

Elevene får jobbe med mo-
derne løsninger i alle ledd, 

og dette vil næringslivet merke 
når de kommer dit som lærlin-
ger og arbeidstakere.

KNUT-EIRIK SVENDSEN

Og prosjektet, dét har vært stort. I all sin 
prakt koster Oscar Sund om lag 60 millio-
ner kroner – etter de to årene med prosjek-
tering, skrog-bygging i Polen og ferdigstil-
lelse ved ærverdige Hvide Sande Shipyard 
på Danmark’s vestkyst.

Lofoten neste!
Ny Næring er på besøk på første skoledag, 
og mannskapet justerer detaljer og tilpasser 
utstyr. Hektisk stemning – her kommer den 
første klassen med spente elever om bord. 
De er unge og lovende, og synlig fornøyd 
med øvingsarenaen de skal bruke utover 
høsten.
- Utplassering i fiskeflåten blir fortsatt 
viktig, men nå kan vi endelig drive under-
visning under kontrollerte forhold, på egen 
båt, smiler Knut-Eirik.
Forgjengeren Salthammer fra 1954 har gjort 
en trofast og god jobb for skolen i 25 år, 
nesten alle årene med Lofotfiske som fast 
post. Men, Salthammer sliter med helsa, og 
ble i praksis lite brukt i forrige skoleår.
- Og, der kunne vi ikke overnatte. Oscar 
Sund har 12 køyeplasser, så til vinteren 
slipper vi å ligge på hotell når vi drar til 
Lofoten!

Klasserom på havet
Studierektoren roser Knut-Eirik’s utrettelige 
innsats og utallige reiser til verftet i Dan-
mark for å sikre alle nødvendige tilpasnin-

ger. Opplæringsfartøy – dette er en fiskebåt, 
men skal også være så mye mer.
- Båten er jo et klasserom. Stor plass på brua, 
stor flatskjerm for undervisning i fangst og 
nautiske fag nede i byssa, og en liten fabrikk 
for håndtering av fisk, forklarer Marita.
- Oscar Sund blir et fantastisk verktøy for 
oss, og kjempeviktig for å utdanne de beste 
elevene.
Nybygget er kontrahert av Nordland Fyl-
keskommune, og det var i november 2016 
at fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen 
gav glad-nyheten om investeringen, under et 
møte med elever og ansatte på Øya. Sat-
singen er i hovedsak finansiert ved å leie ut 
fylkets opprettskonsesjon – i dette tilfellet til 
Gildeskål Forskningsstasjon.

Offensive Inndyr
Ny Næring knipser Knut-Eirik sammen 
med det stolte mannskapet Rune Ingolfsen 
(skipper), Martin Sakariassen (motormann) 
og David Brækkan (lærling i fiske og fangst-

faget). I går, 27. august, ble den høytidelige 
dåpen foretatt. Nå gleder Svendsen og hans 
menn seg til å la elevene boltre seg i mulig-
hetene.
- Rundt om i landet blir mange yrkes-
skoleelever litt skuffet når de ser hvor mye 
teori det er i skolehverdagen. Og dette med 
gode øvingsarenaer har vært litt stemoderlig 
håndtert – her har fiskerinæringa vært litt i 
bakleksa.
- Men dette har forandret seg litt nå, og jeg 
er veldig stolt over at vi på Inndyr har tenkt 
mer offensivt. Vi har allerede meget gode 
praksisanlegg på land, og med denne båten 
på plass er vi akkurat der vi skal være! sier 
Knut-Eirik Svendsen fornøyd.

Marita Martinussen

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

" Meløy kommunale elektrisitetsverk ble stiftet i 1938, og i 1997 gjort om til det kommunalt heleide aksje-
selskapet Meløy Energi. Fra 2018 er virksomheten delt i et driftsselskap og et nettselskap, slik myndighe-
tene i dag krever. Samlet har de to selskapene 27 ansatte med hovedbase på Ørnes, og fra 1. februar i år 
er Børge S. Selstad (bildet) administrerende direktør etter sin forgjenger Karsten I. Hansen. Styreleder er 
Rolf-Inge Sleipnes.

Vi skal gi sikker strømforsyning til forbrukerne i Meløy, og uten 
uplanlagte strømutfall. Det er spesielt viktig for oss er at dette 
skjer uten skade på mennesker eller miljø.                  BØRGE S. SELSTAD

.

Meløy Energi
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no Børge S. Selstad

Tjenesteleverandøren Meløy BedriftsService AS ble stiftet i Glomfjord 
13. juni 2002, og driver kantiner, vaktmestertjenester, renhold og 
egen kursvirksomhet som tilbud til andre virksomheter. Blant eierne 
er Meløy Næringsutvikling AS, Bodø Industri AS, Yara Norge ASA og 
Marine Harvest Norway AS, mens daglig leder er Mary-Ann Selfors 
og styreleder er Børge Bøyum. Selskapet sysselsetter 12,5 årsverk, 
og 2017-omsetningen var 14,5 millioner kroner. 

Vi er mangfoldige og serviceinnstilt, og vi er partneren 
som hjelper din bedrift å frigjøre ressurser.
       MARY-ANN SELFORS

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

Byggeår: 2019
Verft: Hvide Sande Shipyard, Danmark
Eier: Nordland Fylkeskommune
Klassifisering:  opplæringsfartøy for fiske 
og fangst
Lengde: 23,99 meter
Bredde: 8,0 meter
Motor: 750 HK Scania
Servicefart: 9,6 knop
Annet: har batteripakke på 80 kilowatt, 
og nær 100 kubikkmeter tankvolum for å 
frakte levende fangst. Rigget for å fiske 
med alle ordinære fiskeredskaper i Norge.

 OSCAR SUND, BODØ

En solskinnsdag i august, og splitter 
nye Oscar Sund tar seg fantastisk 
ut ved kai på Inndyr. – Denne båten 
blir et fantastisk verktøy for oss, 
og kjempeviktig i arbeidet for å 
utdanne de aller beste elevene, slik 
målet vårt er, sier studierektor Ma-
rita Martinussen. På brua ser vi (f.v.) 
motormann Martin Sakariassen, 
skipper Rune Ingolfsen, prosjektle-
der Knut-Eirik Svendsen og fiske- 
og fangst-lærling David Brækkan.
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I årene etter at fabrikken stod klar har An-
ders vært på Halsa mange ganger. 
- Jeg kjenner anlegget godt! Odd Torrissen 
skulle bygge om en fiskemel-fabrikk slik 
at den kunne levere fiskefôr til eget opp-
drettsanlegg. Dette var i oppdrettsnæringens 
barndom.
Anders forteller at firmaet som var leid inn 
for å utføre arbeidet, gikk konkurs bare noen 
måneder inn i prosjektet. Anders sitt firma 
var leid inn som underleverandør.
- Da gikk Odd Torrissen inn og overtok slik 
at bygget kunne fullføres, og jeg var med 

hele veien. Odd var snartenkt og flink til å se 
løsninger. Han sørget for at ting gikk unna 
og hadde skikkelig forretningsteft! Vi inn-
gikk avtaler som sikret framdrift i prosjektet 
og økonomien i mitt firma. 

To land
Vintrene på Halsa og somrene i Danmark – 
slik har det vært de siste årene. Da fabrikk-
anlegget skulle oppgraderes for tre år siden, 
ble Anders kontaktet.
- Jeg var jo pensjonist da, men valgte å 
komme til Halsa på vinteren for å hjelpe til. 
Nå har jeg vært der i tre vintre, og fabrikken 
har fått nye systemer og er moderne. Det 
er flott å se! Vi har to mann i arbeid der nå 
også.
- Du har mange kjente på Halsa etter disse 
årene?
- Ja, det har jeg, og noen har vært med hele 
tida, sånn som Finn Stavnes og et par andre. 

Liker Nordland
Anders hadde erfaring fra bygging av et slikt 

Dansk lang-pendler
- Det er deilig å være dansk på 
Halsa! Det sier Anders Christian 
Jensen (71). Dansken kom til 
Halsa i 1988 for å være med å 
bygge fiskefôr-fabrikk for Odd 
Torrissen. 

Odd var snartenkt og flink til 
å se løsninger. Han sørget 

for at ting gikk unna og hadde 
skikkelig forretningsteft!

ANDERS CHRISTIAN JENSEN

anlegg før han kom til Halsa.
- Ja, Skretting i Stavanger var den første fa-
brikken jeg var med på å bygge. Jeg var også 
med da en tilsvarende fabrikk skulle bygges 
på Myre i Vesterålen. Der traff jeg også min 
kone Ellen, smiler Anders gjennom telefonen 
fra Danmark.
- Jeg fikk en nøkkelferdig familie med Ellens 
to døtre. Vi bor i Kristiansand og har som-
merhus i Klitmøller på Jylland. De kaller de 
«cold Hawaii» her, mange surfere året rundt. 
Vi er også i Vesterålen, og det er nydelig i 
Nordland!
- Blir det flere vintre på Halsa, eller klarer du 
å sitte i ro som pensjonist?
- Tja, jeg vet ikke helt, jeg er jo 71 år. Nå skal 
jeg ha tid med mine. Jeg har i alle år vært 
over hele verden under feiringer av bursdager, 
konfirmasjoner, bryllup og andre familiehen-
delser. Dét skal jeg nå ha med meg!

Tekst: Astrid Berbusmel. 
Foto: prikkenoverien

- Her var det flere behov som måtte imø-
tekommes, forteller Tore Laugsand, daglig 
leder i Kigok som drifter GMC. 

- Meløy videregående sko-
le avdeling Inndyr hadde 
ønske om et klasserom til, 
så de tok over det gamle 
møterommet og kantina 
nå før skolestart. Vi har 
allerede 14-15 kontorer i 
bygget, men nå har både 
Gifas og Kigok nyansatte 
som trenger rom. Sjøfos-
sen næringsutvikling – 

SNU – vil kanskje også ha behov i fremti-
den. Som utleier er det jo bra å ha noe ledig 
kapasitet, sier Tore.

Stor aktivitet
- Her blir det 10 nye kontorer, stort møte-

Vekst gir utvidelse
På Øya på Inndyr ligger Gildeskål Marine Center AS. De er i 
vekst, derfor utvides arealet med 260 kvadratmeter.

Tore Laugsand

rom og kantine, forteller Morten Vågeng, daglig 
leder hos hovedentreprenør Arnøybygg AS. 
- Det bygges ny andre etasje på det eksisterende 

garasjebygget, og dette blir 
moderne og funksjonelle 
lokaler. 
Det har vært aktivitet i hele 
sommer på bygget, Arnøybygg 
har hatt 2 mann i arbeid, og 
mange underentreprenører 
har gjort sine jobber. 
- Alt skal være klart nå i siste 
halvdel av august. Så da kan 
de som bruker bygget nyte 

kaffekoppen og havutsikten ute på den nye 
balkongen som ligger utenfor kantina, avslutter 
Morten.

Tekst: Astrid Berbusmel
Foto: Edmund Ulsnæs

Morten Vågeng

- Dette er en del av en naturlig 
utvikling, vi må modernisere oss og 
bli mer synlige, sier Leif Kristian-
sen som er industripark-leder. 

Levende
Den nye nettsida vil inneholde mye 
av det samme som den gamle, men 
tekstene og bildene er oppdatert. 
Den vil også ha innhold som ikke 
var der før. 
Det er Ny Næring som har fått 
oppdraget med å levere og vedli-
keholde ny nettside. Arbeidet har 
pågått siden i vår.
- Vi føler oss klare til å lansere den 
nå, og så er det jo slik at ei god 
nettside skal være oppdatert og 
levende, så noen endringer og nye 
tekster og bilder vil dukke opp et-
ter hvert, sier Edmund Ulsnæs som 
er redaksjonssjef og daglig leder i 
Ny Næring.
- Her vil også nyheter og artikler 
fra Ny Næring være en naturlig del 
av det som legges ut fortløpende.

Ny på 
nettet

Glomfjord Industripark – GIP – lanserer ny nettside 
2. september. Den gamle nettsiden har vært borte 
siden i sommer, og erstattes nå av en ny og mer 
moderne utgave. Den nye sida har også nytt dome-
nenavn – GIP.no.

Glomfjord Industripark sett i fugleperspektiv. Foto: Edmund Ulsnæs

Hver eneste arbeidsplass er viktig og er med 
på å styrke Glomfjord Industripark som hel-

het. I denne sammenheng er den nye nettsida 
viktig, den skal fortelle vår historie og gi et inn-
blikk i hva Glomfjord og Meløy kan by på.

LEIF KRISTIANSEN

Bilde utad
Leif forteller at den nye nettsida er 
en del av et større prosjekt, nemlig 
å skaffe enda flere bedrifter og 
arbeidsplasser innenfor gjerdene 
til GIP.
- Vi har vel kanskje følt oss som 
en lillebror til den langt større Mo 
Industripark. Men når vi ser på den 
omsetningen og verdiskapingen 
som skjer her, er vi slett ingen lil-
lebror! Bedriftene i parken omsetter 
for godt over 2 milliarder kroner!
- Vi ønsker å få enda flere bedrifter 
inn i industriparken, her har vi 
plass til både store og små etable-
ringer. Dette jobbes det fortlø-
pende med, og vi er nå i en fase 
hvor satsingen vil bli mer målrettet 
og bevisst. Vi kan tilby ren kraft, 
god infrastruktur og gode lokaler! 
Hver eneste arbeidsplass er viktig 
og er med på å styrke Glomfjord 
Industripark som helhet. I denne 
sammenheng er den nye nettsida 
viktig, den skal fortelle vår historie 

og gi et innblikk i hva Glomfjord 
og Meløy kan by på.

Business case
I arbeidet med å gjøre GIP mer 
synlig utad, jobbes det også med et 
«business case». 
- Målet med 
å lage en slik 
business case er 
å se på hvilke 
styrker, svakheter 
og muligheter 
GIP har, nettopp 
med tanke på å få 
nyetableringer hit, 
sier Leif.
Med seg på dette arbeidet har han 
Anders Marken Strøm, tidligere 
Norwegian Crystals-ansatt, nå Vitar 
AS, og Pål Einar Olsen fra INVIS. Ny 
Næring deltar også i arbeidsgruppa. 

- Dette er en viktig gjennomgang for 
parkledelsen og eierne, vi blir mer 
bevisst på hvor vi må sette inn kref-
ter for å være attraktiv for gründere 
og andre som ser etter en plass å 
etablere seg. 

Bolyst viktig
Kampen om kvalifisert arbeidskraft er 
hard. Mange ulike fagmiljøer melder 
om få søkere til ledige stillinger, og 
det å gjøre seg attraktiv som arbeids-

- Det blir veldig mye nytt å sette seg inn i, 
sier Mette.
Hun har allerede startet opp i NAV, men blir 
å se på biblioteket ut august. Ny bibliotek-
ansvarlig er Margarita Osipova – hun 
kalles Rita, og er også faglærer i engelsk ved 
Glomfjord-avdelingen.

Margit Nystad – barne- og ungdomsarbei-
der – har sluttet i Meløy videregående skole, 

Mette flytter fra bok til forvaltning

Mette Kvarsnes var omtalt i Ny Næring i juni 2019, da som bibliote-
kar på Meløy videregående skole. Nå går hun over i ny stilling i NAV 
Gildeskål.

hun er nå ansatt ved Enga skole. 
Marit Høivik har innledet pensjonisttilværel-
sen etter mange år som norsk – og tysklærer 
ved avdelingen i Spildervika. 
Linn Neverdal har flyttet over til studiested 
Inndyr, hun er omtalt som miljøarbeider med 
fagbrev på MVS sin hjemmeside.

Tekst: Astrid Berbusmel. Foto: Edmund 
UlsnæsMette Kvarsnes

giver er ikke alltid like enkelt.
- Nettsiden vil inneholde opplys-
ninger og linker til mange av disse 
temaene. Bolyst er et tema som dis-
kuteres i kommunal sammenheng 
også, noe satsingen «Meløy Tett på» 
er ett eksempel på, sier Edmund.

- Her må bedrifter 
og kommune spille 
på lag! Vi må ha en 
kommune som lok-
ker til seg folk, her 
skal de også leve sine 
liv utenfor jobben. 
Skoler, barnehager, 
fritidsaktiviteter, bo-
lig, jobb til partner 

– alt teller med når arbeidssøkere 
vurderer hvor de vil slå seg ned, 
sier Leif. 

Tekst: Astrid Berbusmel

Anders (t.v.) sammen med fabrikk-
sjef Herulf Olsen.

Montering av nytt utstyr i fôrfabrikken på 
Halsa, og danske Anders følger med.

Ny etasje på garasjedelen bygges nå ved 
Gildeskål Marine Center AS.
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"
SIMONSSON & WIDERBERG LEAN CONSULTING AS
8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com | www.swlean.com

Har din bedrift små og store produksjonsproblemer som hindrer den gode flyten? 
Og de kommer tilbake, gang etter gang? Da har kanskje ikke problemløsingen deres vært grundig nok.
 
Det kan lønne seg å lage en grundig oversikt over alle produksjonsproblemer, og så lage gode tiltak i 
hele virksomheten. Vi i Simonsson & Widerberg Lean Consulting er flinke til å bruke ulike forbedrings-
verktøy. Når vi hjelper deg å forbedre, vil du merke det på bunnlinja til bedriften!

Oppnå bedre kvalitet og bedre flyt

Ta kontakt for 
en hyggelig 
samtale!

   

Stiftet 12. juni 2013, og har hovedbase på 
Inndyr og avdeling i Glomfjord. Selskapet 
selger tjenester og produkter innen plast og 
plastsveising, fortrinnsvis til havbruksnæ-
ringene. Polarplast eies av Kjell Lorentzen 
(f. 1957, eier 40 prosent), kjent fra Gigante 
Havbruk og Tor-Arne Gransjøen (f. 1964, eier 
40 prosent), kjent fra Helgeland Smolt. Dag-
lig leder Lasse Willumsen (f. 1974) eier 20 
prosent. Bedriften har 22 ansatte ansatte og 
omsatte i 2018 for 29,7 millioner kroner.

Etablert i 2006 av Bjørn-Wiggo Eriksen, 
som fortsatt er hovedeier. Selskapet spe-
sialiserer seg på tredimensjonal laserskan-
ning og industrimåling, og 3D-modellering. 
Fikk NHO Nordlands Nyskapingspris i 2008, 
og året etter Sparebank1 Nord-Norges Næ-
ringspris. Bedriften har lokaler i Glomfjord 
Industripark, og de 11 ansatte oppnådde 
i 2018 en årsomsetning på 10,1 millioner 
kroner, mot 8,8 året før. Daglig leder er Pål 
Einar Olsen.

 INDUSTRIVISUALISERING AS 
(INVIS) 

Eies av tyske Bilfinger SE, et av Europas 
ledende selskaper innenfor vedlikehold og 
servicetjenester innenfor industri. Bilfinger 
leverer prosjekter, vedlikehold og service 
til prosessindustri og energiprodusenter i 
Norge, og har over 1.300 ansatte. Hoved-
basen er i Porsgrunn, men selskapet er 
lokalisert på 12 andre steder, blant annet 
Glomfjord, der staben består av om lag 50 
ansatte og ledes av Fred Inge Kristensen. 

 BILFINGER INDUSTRIAL 
SERVICES NORWAY

- Vi har lokaler nesten vegg-i vegg med 
hverandre, og snakker godt sammen. Og 
kundene skryter av det vi har levert sammen, 
sier den ene.
- Den næringa vi snakker om skal vokse 
enormt, men har mange utslitte anlegg. 
Mens mange som bygger nytt vil ha ‘nøkkel-
ferdige’ anlegg. Mulighetene for oss er veldig 
store, sier den andre.
- Og Glomfjord Industripark har alt som 
trenges for å være en flott base for satsingen 
– men vi må vende bikket utover, sier den 
tredje.

Skal vokse med havbruk
Tre spennende bedrifter, tre superoptimis-
tiske daglig ledere. Og, et svært spennende 
samarbeid. I denne artikkelen kan Ny 
Næring presentere de store ambisjonene 
som Lasse Willumsen (Polarplast), Pål Einar 
Olsen (INVIS) og Fred Inge Kristensen 
(Bilfinger) har. Sammen.
- Her snakker vi selvsagt om havbruksnærin-
ga. Vi har allerede løst oppdrag sammen, og 
profilerer oss samlet overfor en del kunder, 
opplyser Lasse.
- INVIS sin skanning og svært gode 
tegninger, Bilfinger’s dyktighet på å skjære 
ut moduler og deler, og vår ekspertise på 
plaststøyping - kanskje kan ingen gjøre en 
bedre jobb for havbrukskundene enn det vi 
kan gjøre!
De tre er nærmeste naboer, med produk-
sjonslokaler innenfor en radius på 100 meter 
i Glomfjord Industripark (GIP). Nå investe-
rer de tid og krefter i å bygge et systematisk 
samarbeid.

Tyngdepunkt Glomfjord
- Og Glomfjord er et perfekt utgangspunkt. 
Her er det masse kompetanse, god infra-
struktur, verksteder og tilgjengelige bygg, 
mener Pål Einar Olsen – bedriften han leder, 
INVIS, tar mål av seg å ha oftere totalansvar 

Samarbeid på 1, 2 3
Tre bedrifter skal samarbeide 
systematisk for å styrke seg 
på veksten i havbruksnæringa. 
Gode nyheter for Glomfjord 
Industripark. 

Stadig flere aktører som har kapital ønsker rett og slett nøk-
kelferdige anlegg der det bare er å skru på vannet og starte 

produksjon. Har de først troen på oss, så vil dét gi oss store 
muligheter.

LASSE WILLUMSEN

i store byggeoppdrag. Altså ikke ‘bare’ la seg 
leie inn på enkeltdeler og prosjektledelse, 
som i dag. Og da ønsker Pål Einar & Co. 
å benytte seg systematisk av sine venner i 
Bilfinger og Polarplast. Trioen har allerede 
testet hverandre ut i oppdrag for kunder som 
Helgeland Smolt og giganten TechnipFMC. 
- Technip samarbeider tett med Salten Aqua 
om å utvikle et semi-lukket oppdretssystem, 
og der har vi vært med byggingen av en 

pilot. De har store ambisjoner på dette, og 
ønsker å legge produksjonen til Glomfjord. 
De liker måten vi jobber på og måten de er 
blitt mottatt på i Meløy, og er svært positive 
til industriparken, opplyser Fred Inge – som 
eksempel på havbruksmuligheter.

Mye gammelt = muligheter
Trioen’s planer om systematiske samarbeid 
tok form da Polarplast etablerte seg i GIP i 

2017. Produksjon av laks er blitt stor-indus-
tri, og industrikompetansen til våre venner 
gjør at de kan levere tjenester, produkter og 
dokumentasjon på øverste hylle.
- Stadig flere aktører som har kapital ønsker 
rett og slett nøkkelferdige anlegg der det bare 
er å skru på vannet og starte produksjon. 
Har de først troen på oss, så vil dét gi oss 
store muligheter. I tillegg har vi eiere som er i 
næringa, sier Lasse på vegne av Polarplast.

- Et annet særpreg i havbruksnæringa nå, er 
at ganske mange har gamle anlegg eller av-
delinger fra 1990-tallet som må oppgraderes 
kraftig for å få videre godkjenning. Jeg har 
veldig, veldig sterk tror på at dette kan gi oss 
tre bedrifter mange gode oppdrag som også 
kan bety mye for styrkingen av Glomfjord 
Industripark, fastslår han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 POLARPLAST

1, 2, 3! De vil bli en sterk trio, og gjøre Glomfjord Industripark til et tyngdepunkt for salg av produkter, tjenester 
og dokumentasjon til havbruksnæringa langs nordlandskysten. Fra venstre Lasse Willumsen – daglig leder i 
Polarplast, Pål Einar Olsen – daglig leder i INVIS, og Fred Inge Kristensen – daglig leder i Bilfinger.
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De sprekker nesten av stolthet, studierektoren og prosjektlederen! For endelig kan Meløy videregå-
ende skole la ivrige elever boltre seg i et splitter nytt og imponerende klasserom - til havs…

Byggeår: 2019
Verft: Hvide Sande Shipyard, Danmark
Eier: Nordland Fylkeskommune
Klassifisering: lastefartøy til bruk i opplæ-
ring fiske og fangst
Lengde: 23,99 meter
Bredde: 8,0 meter
Motor: 750 HK Scania
Servicefart: 9,6 knop
Annet: har batteripakke på 80 kilowatt, 
og nær 100 kubikkmeter tankvolum for å 
frakte levende fangst. Rigget for å fiske 
med alle ordinære fiskeredskaper i Norge.

 OSCAR SUND, BODØ

 

Det er bare hennes fjerde dag som pro-
duksjonsdirektør for de tre Cargill-fabrik-

Det er allerede gitt mer investerings-
midler, og vi er klar til å investere 
enda mer.                 MONICA HAGEN

- Og Halsa skal utvikles vi-
dere! Vi har strategier for de 
neste 10 årene, og for Forøya 
har vi langsiktige investe-
ringsplaner. 

Monica Hagen

kene i Norge og den ene i Skottland. 
Likevel er Monica Hagen nokså klar 
under sitt første besøk på Halsa, og idet 
hun spiser Ny Næring-kake sammen 
med resten av staben sin:
- Jeg våger ikke å si for mye ennå, etter 
så kort tid, men det er allerede gitt mer 
investeringsmidler, og vi er klar til å in-
vestere enda mer. Vi skal satse på Halsa, 
lover hun.

Selv kommer hun fra fabrikksjef-
jobb hos Maarud, og før dette 14 år i 
Coca Cola. Nå har hun vært på norsk 
‘signingsferd’ sammen med administre-
rende direktør Fredrik Witte.
- Her på Halsa ser jeg en dedikert gjeng 
med god fagkunnskap og som har skapt 
en veldig god kultur, understreker hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Herulf Olsen

- Det kan ikke beskrives med ord hvor heftig 
forskjellen er – det er som natt og dag! ler 
fabrikksjef Herulf Olsen.
- Og det eierskapet som de ansatte viser til 
det vi holder på med nå, enten de er unge 
eller litt eldre – det er helt fantastisk! Det 
kjennes litt unikt, mener produksjonsleder 
Eirik Pedersen.
Fra 2014: kvalitetsproblemer, tap av viktige 

kunder og pro-
duksjonslavmål.
Fra 2018: store 
investeringer, 
kvalitetsforbe-
dringer, nye og 
store kunder, 
nær dobling av 
antall ansatte 
og stø kurs mot 
all-time-high-
produksjon.
- For fôrfabrik-
ken her på 
Forøya har dette 
vært én eneste 
lang opptur, der 
produksjons-

volumet vårt har økt jevnt helt siden i fjor 
sommer, fastslår Herulf.

Direktøren fikk kake
For når Ny Næring i denne utgaven, og før 
første gang, kårer Månedens bedrift blant 
våre 23 faste  samarbeidspartnere, sier valget 
seg dermed nærmest selv: CARGILL PÅ 
HALSA!
- Dét synes jeg er fantastisk hyggelig! 
Førsteinntrykket mitt av fabrikken og de 
ansatte er veldig bra, og selvsagt setter vi pris 
på å bli Månedens bedrift! takker Monica 
Hagen – nytilsatt produksjonsdirektør som 
akkurat denne dagen besøker Herulf & Co. 
for første gang.
Og nå stiller hun opp til kakebilde sammen 
med for anledningen 16 av de Halsa-ansatte. 
De er maaaange flere nå enn de var på dette 
tidspunktet i fjor. Ansatt-tallet var i mange 

- Det er som natt og dag!
Vinteren 2018 måtte de sende de ansatte hjem på grunn av lavt 
produksjonsvolum. Nå er ansatt-tallet økt med 60 prosent, og 
bedriften klarer nesten ikke produsere nok. Ny Næring utroper 
Cargill på Halsa til Månedens bedrift!

Månedens bedrift: Ny Næring spanderer festkake, 
og utroper herved Cargill på Halsa til månedens 
bedrift her i bladet! Veronica Skjellstad og Andreas 
Hansen på det innfelte bildet takker ikke nei til litt 
feiring, og fra venstre på hovedbildet ser vi Jim Egil 
Hansen, Helen Helgesen, Julian Pedersen, Arnstein 
Jensen, Torgeir Birkelund, Monica Hagen, Bjørn 
Breivik, Natalia Vatsvåg, Herulf Olsen, John-Petter 
Halsos, Veronica Skjellstad, Stein Wictor Birkelund, 
Andreas Hansen, Eirik Pedersen, Per Olav Olsen, 
Martin Forsberg og Børge Ringøy.

For fôrfabrikken her på For-
øya har dette vært én eneste 

lang opptur, der produksjons-
volumet vårt har økt jevnt helt 
siden i fjor sommer.

HERULF OLSEN

Siden i fjor sommer har motvind snudd til hyggelig 
medvind for den flotte Cargill-fabrikken på Halsa.

år ca. 32, når Ny Næring skulle skrive om 
virksomheten.
- Nå er vi 53, pluss at vi har 10 inne nå i 
høysesongen, sier produksjonsleder Eirik 
fornøyd.

Fikk stor-investere
De lokale sjefene forteller oss om ‘forvand-
lingen’. Gjennom en hektisk sommer har 
ferdigvarebåtene klappet til kai nesten daglig. 
To nye lagerhaller er satt opp, siden kapasite-
ten var sprengt. Det koker av aktivitet i alle 
kriker og kroker.
- Vi har fått investere i mange forbedringer 
for å holde kapasiteten oppe, både til kjøling, 
miksere og lagerkapasitet, ramser de lokale 
sjefene opp som noe av bakgrunnen for 
oppturen.
Investeringene, nemlig. Amerikanske Cargill 
kjøpte EWOS-fabrikkene høsten 2015, og 
siden da har Halsa fått betydelige midler til 
forbedring av den såkalte coater-prosessen, 
oppgradering av elektriske anlegg, forbedret 
kjøling, om lag 20 millioner til ulikt produk-
sjonsutstyr, pluss altså mer lager og dessuten 
betydelig i forbedringen av analyseverktøyer 
og -metoder.
- Nå er det en helt utrolig stemning i fabrik-
ken. Det er heftig med arbeid, men også 
veldig artig! smiler Herulf og Eirik. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fskefôrfabrikken på Halsa har vært i 
drift siden 1989, etter at Odd Torrissen 
kjøpte anleggene etter sildoljefabrik-
ken til Feitsildfiskernes Sildesalgslag. 
Produksjonslinje 2 kom i drift i 1996, 
og på det meste (2012) har årsproduk-
sjonen vært 220.000 tonn ferdigvare. 
Bedriftsnavnet var opprinnelig FK 
Fiskefôr, og EWOS fra år 2000. I 2013 
solgte eier Cermaq hele EWOS til in-
vesteringsfondene Altor og Bain Capi-
tal, som solgte videre til Cargill høsten 
2015. Laksefôr-fabrikken på Halsa har 
nå 53 heltidsansatte, og Herulf Olsen er 
fabrikksjef. "10 11
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Det som er så skøy, er at 
mange av ungdommene vi 

treffer på marincamp, de møter 
vi senere på Inndyr. Da har de 
flyttet hit for å ta utdanning.

KINE OLDERVIK
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Dette synes ung-
dommene er litt 
hipt, de liker å være 
ute i naturen på 
denne måten.            

KARI MELAND

 
SEPTEMBER    
Rømningsikringskurs 
Steigen 2. september  
Påmeldingsfrist 15. aug 

Legemiddel og kjemikalier kurs 
Inndyr  3. september 
Påmeldingsfrist 15.aug 

Fiskevelferdskurs
Ørnes 9.-10. september 
Påmeldingsfrist 15.august Få plasser igjen! 

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (GSO)
Inndyr Uke 38 
Påmeldingsfrist 1. september Få plasser igjen!

Speil- og elektromuffesveising av plastrør 
Ørnes 17.-19. september 
Påmeldingsfrist 1. september

Varmearbeider 
Fauske 26. september 
Påmeldingsfrist  10. september 
    
OKTOBER    
Sikker håndtering av oksygen innen fiskeoppdrett 
Ørnes 1.oktober 
Påmeldingsfrist 20. september

Truck og kranførerkurs 
Inndyr 14.-17. oktober 
Påmeldingsfrist 1. oktober 

Styreseminar  
Inndyr 23.oktober 
Påmeldingsfrist 4. oktober.  Klimavennlig kompetanse

Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs, 
Inndyr 30.-31. oktober - 1. samling 
Påmeldingsfrist 16. oktober.  Klimavennlig kompetanse
    
NOVEMBER    
Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs, 
Inndyr 13.-14. november - 2. samling 
Påmeldingsfrist 16. oktober.  Klimavennlig kompetanse
  

www.kig.no/kurs
KURSOVERSIKT
Kigok gir 33% rabatt på kurs til alle våre lærlinger

Ta kontakt for mer info og kurstilbud, eller gå inn på våre 
hjemmesider for mer info: http://www.kig.no/Kurs
kine@kig.no mob: 481 68 060 

Sammenslutning mellom 
stiftelsen Kunnskapssenteret 
i Gildeskål (etablert 1996) og 
foreningen Opplæringskontoret 
for fiskerifag i Midtre Nordland 
(1992). Kontorbase er i Gildeskål 
Marine Center på Øya på Inndyr, 
og bedriften har 7 heltidsansatte 
og samlede driftsinntekter på 
10-12 millioner kroner årlig. For-
retningsområdene er innenfor 
kurs, kompetanseheving, rekrut-
teringstiltak, prosjekter og pro-
sjektstyring, opplæringskontor 
med fagbrevutdanning, og lokalt 
studiesenter. Tore Laugsand er 
daglig leder for Kunnskapssen-
teret, mens Camilla H Kristensen 
er daglig leder for Opplærings-
kontoret.

 KIGOK

"Sjømat er deilig, sjømat gir 
masse arbeidsplasser, og jobb 
innenfor sjømat er kult og 
framtidsretta! Dette vet de 
mye om, Kine Oldervik, Kari 
Meland og Tore Laugsand på vårt 
hovedbilde. Nå når høsten kommer gir 
de full gass sammen med 
unge og flinke nordlen-
dinger. På camp.
- Vi får masse 
flotte meldinger 
tilbake på camp-
ene våre. Noen 
hadde bestemt 
seg for slikt 
arbeid allerede på 
forhånd, mens andre 
sier at det var å dra på 
camp hos oss som gjorde at de bestemte 
seg!
Øya på Inndyr er Salten’s hovedstad for 
utdanning i fiske, fangst og akvakultur. 
Og for disse tre i Kunnskapssenteret i 
Gildeskål er det høsten som er aller mest 
hektisk og aller artigst! Da møter de nem-
lig de aller fleste ungdomsskoleelevene 
i Salten-regionen. På marincamp, på 
marin innovasjonscamp, på fiskerimesse, i 
sjømat-storsatsingen Fra hav til gaffel og i 
norgesmesterskapet i akvakultur.

Camp, så utdanning
- Det som er så skøy, er at mange av 
ungdommene vi treffer på marincamp, 
de møter vi senere på Inndyr. Da har de 

flyttet hit for å ta 
utdanning i sjømat, 
fiske og fangst ved 
Meløy videregående 
skole! smiler Kine.
Nå har hun for 
eksempel tusen 
ting før det neste 
uke smeller løs 
med marincamp 
for jenter, så for 
gutter. 9. klassin-
ger fra Rødøy til 
Ballangen, instruert 

av havbruksstudenter ved universitetet i 
Bodø. Fange fisk, lage sjømat, padle ka-
jakk, gå på grottetur, grilling, leirduesky-
ting, leker og besøk 
ved havbruksanlegg. 
Masse fart og moro 
i hele Gildeskål - fra 
søndag til fredag.
- Mange søker år etter 
år, men vi tar bare 
opp 12 til hver camp. 
Spesielt blant jen-
tene er marincamp-en 
kjempepopulær!

Camp etter camp
Kunnskapssenteret har 36 medlemsbedrif-

De rekrutterer og bygger om-
dømme for den sterkt-voksende 
havbruksnæringa. Og da vet 
Kunnskapssenteret i Gildeskål 
å bruke et viktig verktøy. 
Camp. Lovende, unge 
nordlendinger elsker 
nemlig livet på 
camp. 

Høsten er supertravel på camp for Kine Oldervik 
(f.v.), Tore Laugsand og Kari Meland. Staben i 
Kunnskapssenteret i Gildeskål hjelper havbruks-
bedrifter med rekruttering og omdømmebygging, 
og camp er populært blant unge nordlendinger.

Søkningen til Meløy vide-
regående på Inndyr øker 

voldsomt. Vi skal være forsik-
tig med å ta æren for dét, men 
vi ser at våre satsinger bidrar.

TORE LAUGSAND

ter – mange av dem innen havbruk. Tore Laugsand og 
staben har som oppdrag å hjelpe med rekruttering og 
omdømmebygging.
- Søkningen til Meløy videregående på Inndyr øker 
voldsomt. Vi skal være forsiktig med å ta æren for dét, 
men vi ser at våre satsinger bidrar, fastslår Tore.
- Nesten 300 jenter har vært med på marincamp siden 
vi begynte, og om lag 100 gutter. Vi kunne faktisk 
kjørt to camp-er for jentene hvert år, hvis vi hadde hatt 
kapasitet.
Kunnskapssenteret har nemlig en meget hektisk høst 
der flere andre og viktige rekrutteringstiltak også skal 
rulles ut. Ja, den tradisjonelle fiskerimessa i Glomfjord 
og på Halsa, og ja, kvalifisering til NM i akvakultur, og 
ja, marin innovasjonscamp i Nord-Salten sammen med 
Ungt Entreprenørskap - der kreative ungdomsskoleele-
ver løser utfordringer for havbruksnæringa. Men ikke 

minst:
- ‘Fra hav til gaffel’ var det første 
prosjektet der vi gikk inn på 
sjømat direkte, men som i dag 
er en del av det meste vi driver 
med. Her skal unge få lære seg å 
bli kjent med ulike fiskeslag, og 
like å spise fisk, forklarer Kine.

Camp kjøkken
For femte gang i høst, nem-

lig: elevgrupper besøker havbruksbedrifter og tar med 
råvarer hjem til skolen sin – i år Tjongsfjord skole. Her 
møter de profesjonelle kokker, og i to dager lager ung-

dommene flere hundre smaksprøver av ulik 
sjømat, og servert under et eget arrangement i 
lokalsamfunnet.
- Måten vår å jobbe på, for eksempel camp-kon-
septet – det fungerer veldig bra, og vi får veldig 
mange gode tilbakemeldinger, opplyser Tore.
- Camp – det er litt trangt og tett på hver-
andre, slik camp skal være. Veldig sosialt og 
med et godt og variert program på det faglige. 
Vi mener dette fungerer veldig bra for vekke 

interessen hos unge. Men, som vanlig skal vi 
i år også prøve et helt nytt rekrutteringspro-
sjekt….
- Og det er?
- Oslo, januar. Sjømatkalas. Da skal vi 
besøke hele 36 skoler i Oslo for å fortelle om 
havbruksnæringa og hvor spennende det er å 
jobbe med sjømat! smiler Kigok-sjefen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Tore Laugsand
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MARINCAMP FOR JENTER

MARINCAMP FOR GUTTER

MARIN INNOVASJONS-CAMP

FRA HAV TIL GAFFEL

FISKERI-MESSE PÅ HALSA

NM I AKVA-KULTUR

…leser vi i loggen fra Kari 
Meland. For allerede midt i 

denne måneden var 
hun vertskap for 

Kunnskapssenteret’s 
aller første camp 
denne sommeren/
høsten. Nemlig 
friluftsskole for 
10-13-åringer. 

Her kan alle være 
med, fra hele landet, 

og det er riiiimelig, og 
helt lavterskel.

- Dette var tredje året, etter at 
Salten Friluftsråd tipset oss om 
opplegg og tilskuddsmuligheter. 
12 deltok første året, 20 i fjor og 
12 igjen i år, opplyser Kari.
På friluftsskole skal barna 
oppleve natur, snakke om natur 
og lære å vise respekt for natur. 
Ut på ekspedisjon, lage leirplass, 
lage mat. Og ikke sette spor etter 
seg.
- Dette synes ungdommene er 
litt hipt, de liker å være ute i Kart og kompass-trening i lavvoen. Foto: privat

naturen på denne måten. Og for at vi 
skal kunne leve på en bære bærekraftig 
måte, trenger vi at de unge lærer om 
ferdsel og oppførsel ute i marka, mener 
hun.

‘Nydelig vær, hoppet fra Prestebrygga, fiskesuppe 
på bålet, vått og artig i kajakk, spiste laksepakke, 
gjennomgang av kart og kompass’.

Frister med camp



Ørnes Blikk AS ble etablert som Auduns Blikkenslagerverksted i 1956, og er en av Meløys aller eld-
ste bedrifter. I dag eies og drives virksomheten av Auduns sønner Svein (f. 1955, eier 55 prosent), 
som er daglig leder, og Jan-Petter (f. 1957, 45 prosent), som er styreleder, mens Audun selv (f. 
1932) er den siste eieren. Bedriften omsatte for 9,4 millioner kroner i 2018, og har 7 ansatte.

Jeg vil at kundene våre skal kjenne på at det 
lønner seg å bruke en fagmann. At arbeidet 
vi gjør har kvalitet, og at det er ryddig og 
ordentlig når jobben vår er gjort.   SVEIN OLSEN

ØRNES BLIKK AS
Kystveien 106
8150 Ørnes
Telefon: 75 75 41 40/950 47 129
post@ornes-blikk.no Svein Olsen"
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Leilighetene skal selges på det åpne marke-
det.
- Det er ikke så vanlig at kommuner står 
som utbyggere av slike leiligheter?
- Nei, det er nok ikke det, men her er det en 
viss mangel på boliger, og private utbyggere 
tar ikke risikoen. Så da tar vi ansvar, sier 
Geir Hansen som er prosjektleder i Beiarn 
kommune.

Enklere vedlikehold
Det er en stolt gjeng som har jobbet i mange 
måneder på bygget, og Kåre Eggesvik i 
Moldjord Bygg og Anlegg AS har ledet 
prosjektet.

Som tindene i fjellrekka i 
utsikten i Beiarn har også det 
nye leilighetskomplekset ulike 
høyder på takene. På Storjord 
i Beiarn har Moldjord Bygg og 
Anlegg AS ferdigstilt 6 leilighe-
ter som ble overlevert kommu-
nen 1. juni.

Solid håndtverk er kjennemerket til Moldjord Bygg 
og Anlegg AS, og de to veteranene som har deltatt 
i oppføringen av leilighetskomplekset på Storjord 
kunne godt hatt «solid» til mellomnavn. 
Eskild Berntsen (61) og Ivar Ole Sætermo (63) har 
begge lang og solid erfaring. Ivar Ole som snekker, 
og Eskild som anleggsleder gjennom mange år. Til 
sammen har de mellom 80 og 90 års erfaring i bran-
sjen. Begge har jobbet på leilighetsbygget på Storjord 
det siste året.

Tre er best
Ivar Ole – som gjerne kalles bare Ivar - er snekker, og 
har alltid vært det. Han er født og oppvokst på Tollå, 
og der bor han fortsatt. 
- Jeg hadde først eget firma, men har nå jobbet hos 
Moldjord i 31 år. Min far var snekker, og jobbet også 
her. Totalt har jeg hamret og saget i 45 år! Det er 
veldig artig å bli ferdig med et bygg, se det endelige 
resultatet! 
- Jeg ble snekker fordi det var det jeg ville! Jeg har 
vært med på store offentlige prosjekter som skoler, 
sykehjem og flyplassen i Bodø. Polarsirkelsenteret 
på Saltfjellet var jeg også med på å sette opp. Også 
mindre bygg er veldig artig å være med på. Jobben er 
svært allsidig, og jeg liker at det er fysisk krevende. 
Han forteller at hans første jobb for Moldjord Bygg 
og Anlegg AS var i Glomfjord hos - den gang - Hy-
dro.
- Vi jobbet med å forsterke kaia, og noe ombygging 
i småsekk-pakkeriet i fullgjødsla. Vi monterte ei 
transportløype også. 
- Hva er det beste med jobben?
- Som sagt er variasjonen i oppdragene bra, og jeg 
liker veldig godt å jobbe med tre. Det er bedre enn 
betong! Der jeg er, er en hammer aldri langt unna, 
smiler Ivar.

Koordinatoren
Eskild Berntsen har en litt annen rolle i bedriften enn 
Ole.
- Jeg er anleggsleder, og har ansvaret for å koordi-
nere arbeidet på byggeplassen. Det er mange ulike 
profesjoner her, og det er viktig å legge løpet slik at 
vi utnytter tida best mulig. Utfordringen ved å bygge 
akkurat her, er jo at mange må reise inn hit og bo her, 
og da må oppholdet gjøres så effektivt og så kort som 
mulig.
Eskild har jobbet i Moldjord Bygg og Anlegg i ca 25 
år til sammen. 
- Skanska var min arbeidsgiver i noen år. Jeg var med 

på å føre opp raffineriet på anlegget Tjeldbergodden 
på Nordmøre. Nå har jeg jobbet for Moldjord siden 
2001, og har blant annet vært med på utbyggingen av 
Uredd-plassen. 
- Ja, det var et spesielt prosjekt kanskje?
- Veldig spennende, og det er sjelden at det vi gjør blir 
så mye omtalt i media! Jeg har hørt at det til og med 
stod omtalt i ei avis i Thailand!

Fiske-hobby
Eskild er også ekte beiarværing.
- Jeg er født og oppvokst på Moldjord, rett ved skolen. 
Så når Ivar satte seg på skolebussen på Tollå lå jeg i 
senga enda. Hoppet bare over gjerdet like før det ringte 
inn!
Som mange andre beiarværinger er også Eskild liden-
skapelig laksefisker.
- Jeg fisker mest på Moldjord, og den største laksen jeg 
har dratt i land var 16 kilo. Den tok jeg på flue. Har 
også tatt en sjø-ørret på 7 kilo, veldig artig! Ett år landa 
jeg 40 sjøørret på en dag!
Ivar trives ikke så godt i elva som Eskild.
- Nei, jeg liker best i fiske i fjellvann. Får mye ørret og 
røyr der. 
Men en ting er de to arbeidskompisene enige om; 
- Det er fin avkobling fra det daglige arbeidet å stå med 
fiskestanga!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Bygget for å vare - lenge

- Ja, vi er stolte over å overlevere et så flott 
bygg! Materialvalget er gjort med tanke på 
at dette skal være et bygg med lavt vedlike-
holdsbehov. Flis på gulvene, fasadeplater som 
er gjennomfarget, utvendig kledning er av en 
kvalitet som er svært holdbar, og kjøkkeninn-
redning som er av høy kvalitet.

Panel tilbake
- Jeg merker meg at panelet er tilbake i stua?
- Ja, også i denne bransjen er det mye moter, 
men panel er et materiale som holder seg fint 

lenger enn for eksempel gips. Settes du en 
stift for å henge opp et bilde, blir ikke hullet 
like varig og synlig i panel. Og man kan jo 
male dersom man ønsker annen farge.
Byggestart var i mai 2018, og altså overleve-
ring etter litt over ett år. Selv om veggene har 
en fin – men nøytral – brunfarge, har hver 
leilighet ulike og friske farger på dørene. Så 
når dette leses har kanskje noen flyttet inn 
bak både den oransje og den røde døra?

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Nybygg med farger og fasong som glir inn i landskapet på Storjord i Beiarn.

Født, oppvokst og 
bosatt på Tollå i 
Beiarn. Snekker hos 
Moldjord Bygg og 
Anlegg AS i over 30 
år, drev tidligere eget 
firma. Har to sønner; 
Arnt Inge (37) og 
Vidar (19).

  ESKILD 
BERNTSEN (61)

 IVAR OLE 
SÆTERMO (63)

Meløy Elektro AS ble etablert 1. januar 1999 ved at installasjonsavdelingen i Meløy Energi ble 
skilt ut som eget selskap, og med Elektro AS og Meløy Energi AS som likeverdige eiere. I dag eier 
disse to henholdsvis 75 og 15 prosent, mens daglig leder Roger Stormo (bildet) eier 10 prosent. 

Bedriften hadde i 2016 driftsinntekter på 17 millioner kroner, og 16 ansatte.

MELØY ELEKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes

Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

Vi har fokus på å komme til avtalt 
tid og utføre jobben til avtalt pris. 

ROGER STORMO
ROGER STORMO"

To gode arbeidskompiser – Eskild Berntsen (t.v.) og 
Ivar Ole Sætermo, foran nybygget på Storjord.

Der jeg er, er en hammer aldri 
langt unna!          IVAR OLE SÆTERMO

Både utbygger og entreprenør er fornøyde med nybygget, Geir Hansen fra 
Beiarn kommune (f.v.) og Kåre Eggesvik fra Moldjord Bygg og Anlegg AS.

Født, oppvokst og nå 
bosatt på Moldjord i 
Beiarn. Han er ansatt som 
anleggsleder hos Mold-
jord bygg og Anlegg AS 
og har ca 25 års fartstid i 
bedriften. Har også jobbet 
for Skanska. Har barna 
Ida (35) og Espen (39) og 
6 barnebarn.

"
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Halsa Bygg AS
Dalheimveien 2
8178 Halsa

Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

Meløy Energi AS
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

Ny Næring profilerer næringslivet i Meløy, Gildeskål og Rødøy, og først og fremst våre 23 faste 
samarbeidspartnere, som du ser presentert på disse to sidene. Ny Næring har som formål å finne 
og fortelle suksesshistorier fra disse virksomhetene, og gjør dette i samarbeid med stolte ansatte 
og stolte bedriftsledere. Ny Næring produseres og gis ut av selskapet Ny Næring AS.

Våre samarbeidspartnere: 
NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

Helgeland Smolt AS
Sundsfjord
8120 Nygårdsjøen
Vakttelefon Sundsfjord: 954 76 458
Vakttelefon Reppen: 484 09 846

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

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

Reipå Knuseri AS
Dalen, 8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

Simonsson & Widerberg
Lean Consulting AS
8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.com

Solhaug byggevare AS
Halsa
Holandsfjordveien 164, 8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes 
Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no 
www.monter.no

Moldjord Bygg 
og Anlegg AS
Nedre Beiarvei 906
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

Meløy BedriftsService AS
Postboks 17, 8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

Norwegian Crystals AS
Sam Eydes vei 26
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

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

Terje Halsan AS
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

Ewos
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

Etter tømrerutdanning på Melbu i 
Vesterålen etablerte en velkjent nærings-
livsprofil i Meløy sitt enkeltmannsforetak 
5. desember 1986. Ken-H. Solhaug 
Bygningsfirma debuterte deretter med å 
bygge Svartiskroa i Holandsfjorden, og de 
neste årene bygget Ken-Henry kommu-
nens største byggentreprenør, i tillegg til 
byggevareforretninger på Halsa og Ørnes. 
Mange år med sterk ekspansjon ble 
kronet med 30 millioner-investeringen i 
lager- og butikkbygg i Spildra ved Ørnes 
i 2010, men så fulgte tøffe år med øko-
nomiske tap. Solhaug rigget om virksom-
heten, og på senhøsten i 2015 kom SN 
Gruppen på Helgeland inn som hovedeier. 
Den harde, lokale konkurransen vedvarte 
imidlertid, og i mars i år kunne Ny Næ-
ring bringe nyheten om at konkurrentene 
Solhaug Byggevare og Halsa Bygg hadde 
signert avtale etter lange forhandlinger. 
Solhaug avviklet i vår sin entreprenør-
virksomhet og rendyrker byggevarebu-
tikkene på Ørnes og Halsa, mens Halsa 
Bygg har avviklet sin byggevarebutikk 
på Halsa og blir en viktig proffkunde hos 
Solhaug. Partene har også krysseierskap 
i hverandres selskaper. Solhaug Byg-
gevare AS hadde i 2018 driftsinntekter på 
59,1 millioner kroner, og har dette året 13 
ansatte. Daglig leder er Anita Taraldsen 
(f. 1964), mens Steinar Folgerø (f. -48) er 
styreleder. Selskapet eies av SN Gruppen 
(51 prosent) og Solhaug-Gruppen (49), 
der Ken-Henry Solhaug eier 66 prosent 
av sistnevnte.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

O R G A N I C

O R G A N I C

O R G A N I C

Selstadvinduet AS
Selstadveien 65
8149 Neverdal 
Tlf.: 75 72 12 40
Epost: post@selstadvinduet.no
Web.: www.selstadvinduet.no

Meløy Elektro AS
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
post@meloyelektro.no

Solhaug Byggevare AS

Solhaug Byggevare AS er blitt rendyrket byggevare-aktør, og i vår spanderte daglig leder Anita 
Taraldsen (bak til venstre) fallsikringskurs på sine mange proffkunder.

Anita Taraldsen, daglig leder i Solhaug 
Byggevare AS

Arnøybygg AS
Dronningensgate 32, 
8006 Bodø
Arnøy Gård, 
8136 Nordarnøy 
Tlf. 92674000
salten@boligpartner.no
www.boligpartner.no

Glomfjord Industripark
Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no
Kontaktperson: 
Leif Kristiansen, avdelingsleder
Tlf. 41458827
Epost: leif.kristiansen@yara.com

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Arnøy Brygge AS

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

Meløy videregående skole
Hovedadministrasjonen
Pb 55, 8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no åpent 

Vi møter Adrian mens 
han holder på med 
montering av høyttalere 
i et klasserom. Før han 
ble lærling gikk han på 
mekaniske fag i 2 år i 
Glomfjord.
- Så fikk jeg en tele-
fon herfra om jeg var 
interessert i en læreplass, 
og dét har vist seg å være 
helt rett for meg!
- Og etter endt læretid, 

Den blide 22-åringen har nettopp startet 
opp sitt andre år som lærling, men nå 
ved Meløy videregående skole. Etter 2 år 
med elektrofag i Glomfjord, valgte Mats 
å ta VG2 på Fauske og IKT-faget. 
- Elektro passet ikke helt for meg, og da 
var veien kort til IKT og data. Jeg var 
den som ordna med PC-er og data heime 

Snart fagarbeider

Hjemmekjær 
data-lærling

- Snart er det 
fagprøve etter 
3 års læretid, 
sier Adrian Asp 
(21).  Han har 
vært lærling i 
byggdrifter-faget 
på Meløy videre-
gående skole på 
Ørnes.

- Jeg søkte meg hit etter ett 
år på Saltdal videregående 
- hadde hjemlengsel, sier en 
ærlig Mats Lillegård. 

Adrian Asp trives med det allsidige byggdrifter-faget.

Mats Lillegård er på plass ved IKT-utstyret i Spildervika på Ørnes.

hva er mulighetene dine?
- Ja, jeg må jo ha en jobb! Hvis ikke det 
byr seg en mulighet her, så må det bli 
flytting. Jeg har samboer og en sønn – Ei-
vind Severin – på 8 måneder, så vi ønsker 
jo egentlig å være her hvor vi har familie 

om noe gikk skeis, og dette er noe jeg har 
stor interesse for.
- Og nå er det gutterommet på Reipå?
- Nei, jeg og kjæresten har leid hus i 
Neverdal, så nå er jeg samboer, også!
På spørsmål om jobbmuligheter etter 
bestått fagprøve, svarer Mats følgende:
- Det er ikke så lett med bare fagbrev, 
man må gjerne ha mer utdanning for å få 
et innpass. Så vi får se, meget mulig det 
blir teknisk fagskole etterpå.

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

og nettverk. Jeg vet i hvert fall at jeg trives 
veldig godt med dette yrket, allsidig og litt 
sånn «Petter Smart», smiler Adrian.

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Kunnskapssenteret i Gildeskål
Øya 49, 8140 Inndyr
Telefon: 926 91 573
kig@kig.no
www.kig.no
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Monter Solhaug Byggevare AS

Mowi Norway AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
Web.: www.mowi.com
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Yara Glomfjord bruker hvert eneste år mange, mange millioner kroner på å utbedre både 
prosessanlegget og bygningsmassen sin. Nå står den for tur, fasaden på den om lag 70 år 
gamle fullgjødselfabrikken på nedre område i industriparken. Moldjord Bygg og Anlegg har fått 
oppdraget med å lekte ut, etterisolere og plateslå den svære vestveggen midt i vårt bilde. på 
kaikanten nede til høyre i vårt bilde. Veggen er på det meste 42 meter høy, og krever et stillas 
med over 20 (!) etasjer.
- Vi begynner i disse dager, og jobber om lag to måneder i høst før vi fortsetter oppdraget fra 
april neste år, opplyser Moldjord’s prosjektleder Kåre Eggesvik.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Stolte ledere – stolte bedrifter
15 år etter etableringen 
av forgjengeren Indus-
triFolk, samarbeider 
Ny Næring nå med 23 
solide virksomheter 
i Meløy, Gildeskål og 
Rødøy. Her presenterer 
vi våre stolte ledere og 
samarbeidspartnere!

Som våre sam-
arbeidspart-

nere skal vi være 
gode på å fornye 
oss!

EDMUND ULSNÆS

I februar 2004 kom den første 
utgaven av IndustriFolk ut, et 
blad som i all hovedsak ble la-
get på oppdrag fra bedriftene 
i den nye Glomfjord Indus-
tripark. I 5-6 utgaver hvert år 
profilerte informasjonsbladet 
bedriftene gjennom redaksjo-
nelle tekster og bilder – ho-
vedvekten ble lagt på møter 
med stolte arbeidsfolk. I 
årene 2005-2009 ‘eksploder-
te’ det i Glomfjord, først og 
fremst som en følge av REC 
Wafer’s voldsomme investe-
ringer i produksjonsøkning. 
IndustriFolk fikk mer og 
mer å gjøre, helt til Meløy 
opplevde stor-smellen i 
2011-12 – REC stengte 
ned sine fabrikker.

Gjennom omstillings-
årene i Meløy har også 
IndustriFolk blitt omstilt, av 
det daværende utgiverselskapet Mediehuset 
Meløy AS. Først til avisformat, så med det 
nye navnet Ny Næring fra 2017, og i dag 
er dette bladet en regional månedsvis som 
formidler nyheter og suksesshistorier fra så 
langt 23 faste samarbeidspartnere i de tre 
kommunene sør for Bodø. Og mens Ny 
Næring til nå har vært kjent som bladet, vil 

Tord Selstad, daglig leder i Selstadvinduet AS, 
Selstad

Pål Einar Olsen, daglig leder i Industri-
visualisering AS, Glomfjord

Svein Olsen, daglig leder i Ørnes Blikk AS, Ørnes

Tor-Arne Gransjøen, daglig leder i Helgeland 
Smolt AS, Reppen/Sundsfjord

Fred Inge Kristensen, daglig leder i Bilfinger Indus-
trial Services, Glomfjord

Børge S. Selstad, daglig leder i Meløy Energi AS, 
Ørnes

Leif Kristiansen, avdelingsleder Glomfjord Industri-
park, Glomfjord

Herulf Olsen, fabrikksjef Cargill, Halsa

Mary-Ann Selfors, daglig leder i Meløy Bedrifts-
Service AS, Glomfjord

Morten Vågeng, daglig leder i Arnøybygg AS, 
Nordarnøy/Bodø

Tore Laugsand, daglig leder i stiftelsen Kunn-
skapssenteret i Gildeskål, Inndyr

Tom Andersen, fabrikksjef Norwegian Crystals AS, 
Glomfjord

Kjetil Fagervik, rektor ved Meløy videregående 
skole, Glomfjord/Ørnes/Inndyr

Kristen Halsan, daglig leder i Terje Halsan AS, 
Glomfjord

Anita Taraldsen, daglig leder i Solhaug Byg-
gevare AS, Ørnes

John Kristian Karlsen, daglig leder i Arnøy 
Brygge AS, Nordarnøy

Roger Stormo, daglig leder i Meløy Elektro AS, 
Ørnes

Rose Olsen, daglig leder i Mowi Glomfjord, 
Glomfjord

Kåre-Einar Kildal, daglig leder i Halsa Bygg AS, 
Halsa

Øyvind Jenssen, fabrikksjef i Yara Glomfjord, 
Glomfjord

Frank Robert Svendsgård, daglig leder i Reipå 
Knuseri AS, Reipå

Finn Nikolaisen, daglig leder i Moldjord Bygg og 
Anlegg AS, Moldjord/Bodø

Ulla Simonsson, daglig leder i Simonsson & Wider-
berg Lean Consulting AS, Storvik i Gildeskål

MELØY MVS-SKUTA DØPT I GÅR: 

Se, så flott!

GLOMFJORD INDUSTRIPARK:
Tre bedrifter, tre karer – store planerSIDE 8-9

TINE KORSNES (29), BILFINGER:
Møt vår nye brann-
konstabel
SIDE 24-25

BARBORA ZIVNICKOVA (31), ARNØY BRYGGE:

Elsker mennesker, 
elsker å hjelpe!SIDE 34-35

NÆRING STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK 
NY Glomfjord, 28. august

Nr 6-2019

SIDE 4-5

det nye selskapet Ny Næring AS også jobbe 
stadig mer bi-medialt, altså profilere våre 
partnere med både lyd, bilde, tekst og foto. 
Akkurat som våre samarbeidspartnere skal vi 
nemlig være gode på å fornye oss!

Vi gleder oss enormt til fortsettelsen, og øn-
sker våre lesere en god høst med stadig godt 
lesestoff fra redaksjonen vår!

Edmund Ulsnæs
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- Det er ikke alltid at størrelse og antall 
ansatte er det eneste som betyr noe. Disse 
to virksomhetene styrker miljøet vårt, og 
dette er jo frukter av et arbeid som er i gang, 
mener Leif Kristiansen.
Industripark-sjefen kan i sommer fornøyd 
ønske velkommen to nye bedrifter til næ-
ringsparken i Glomfjord.

Duk og profilering
XPO Arctic AS skal produsere duk i det 
industrielle plastmaterialet xpo, som veier 
mindre og er mer skånsomt og miljøvennlig 
enn PVC-duk. Selskapet eies av Camilla H. 
Lindh (30 prosent) og våre lokale aktører 
Terje Halsan AS, Polarplast AS og Sane 
Invest AS (alle 15). I Glomfjord har selskapet 
foreløpig ansatt Edward Fitzgerald fra Sør-
finnset i Gildeskål – han har bakgrunn fra 
byggebransjen og internasjonale lederjobber i 
innen olje-, gass- og forsvarsindustri. 

Ny Næring AS er selskapet som er basert 
på profileringsbladet Ny Næring, tidligere 
IndustriFolk. Selskapet eies av Edmund 
Ulsnæs, Leif Erik Limstrand og Roy Rognan, 
og har så langt to heltidsansatte. Selskapet vil 
vokse ved å tilby både GIP og annet nærings-
liv et større spekter av profileringstjenester – 
både på papir, nett og ved bruk av film.

Skal møte Mo
Leif Kristiansen leder i år en arbeidsgruppe 
som skal foreslå ny organisering av indus-
triparkdriften. GIP vil nemlig utvikle seg 
kommersielt og bli enda mer synlig, både 
regionalt og nasjonalt.
- Andre og større næringsparker har jobbet 
bevisst med dette over flere år, og da lykkes 
de med vekst. Nå vil vi også inn i nettverk 
med andre industriparker, og ikke minst er 
det naturlig å jobbe for et mer systematisk 
og forpliktende samarbeid med Mo Indus-
tripark (MIP). Vi møter ledelsen deres 9. 
september, opplyser Leif.
MIP har oppnådd stor oppmerksomhet i det 
politiske miljøet i hele landet, og GIP kan 
tjene på et samarbeid.
- Samtidig har Glomfjord tatt en viktig 
posisjon i Nordland nå når det skal avgjøres 
hvilken plass hydrogen skal ha i det framtidi-
ge energibildet. Glomfjord Hydrogen deltar 
nå i alle sammenhenger når dette diskuteres, 
og fortsettelsen er viktig og lovende for GIP, 
mener han.

To nye til GIP
GIP’s vekstplaner gir bittelitt 
resultater nesten før satsingen 
er i gang. To små bedrifter flyt-
tet inn i sommer.

Ny Næring februar 2019

Øyvind JenssenLeif Kristiansen

Alle vil tjene
Øyvind Jenssen er fabrikksjef for Yara Glom-
fjord, og mener den kommende utviklingen 
av industriparken er svært viktig.
- Yara har 15-20 millioner kroner høyere 
kostnader i industriparkdriften i dag, sam-
menliknet med årene 2008-09, da aktiviteten 
innenfor portene var på sitt høyeste. Så jo 
mer solid parken er, jo bedre er det for oss. 
Og for hver nye arbeidsplass blir samfunnet 
her litt sterkere og mer stabilt, og det blir litt 
lettere å trekke nøkkelpersonell til seg.
- Og vi ser jo at det er nødvendig å jobbe 
dedikert og målrettet med utviklingsarbeidet 
– dét har ikke GIP kapasitet til i dag. Derfor 
skal vi nå vurdere noen alternativer for 
hvordan arbeidet kan organiseres enda bedre, 
fastslår Øyvind.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi mener vi er vel så grønne som Mo Indus-tripark, som har fått mye positiv oppmerk-somhet. Få i verden skal kunne konkurrere med oss på grønt fotavtrykk og lavt CO2-utslipp! mener industriparksjefen.- Smoltproduksjon har vi hatt her i over 30 år. Nå håper jeg på et landbasert oppdretts-anlegg i parken. Da kan vi oppnå enda mer på sirkulær økonomi.

Sterk, men usynlig
Vi er i enden av januar, og sola stanger fortsatt på baksiden av fjellene. Og enn så lenge ligger der tykke dyner av snø over fabrikktakene og produksjonshallene, der utenfor parksjefens kontorvinduer. Her inne i varmen har Leif Kristiansen takket ja til Le-derprat med Ny Næring. For nå har virksom-hetsområdet Glomfjord Industripark tegnet partner-kontrakt med profileringsbladet.- Kan du begynne med å gi oss en 2019-sta-tus for parken, sånn på pluss og minus?

GLOMFJORD INDUSTRIPARK-SJEFEN OM:     

- Ja, for det første har vi en industripark med svært god infrastruktur. Det er investert tungt i utbygginger på vann, vei, avløp og kraftforsyning i mange år, og det ligger veldig godt til rette for nye virksomheter. To store og gode tomter nær den nye inngangsporten til parken er også klare for nybygging, sier Leif.
Han er parksjef for Yara, som igjen eier grunnen som all aktiviteten i næringsparken foregår på.
- Men, vi må alle innrømme at vi ikke har vært flinke nok til å gjøre parken synlig og attraktiv. Og attraktiv nok å etablere seg i, altså for miljøer utenfor Meløy-regionen, vedgår han.

Ikke fornøyd
Gjennom seks år med omstilling har tiden 

og pengene blitt brukt i mange bransjer og i hele Meløy.  Men ikke minst til jobben med å hjelpe Norwegian Crystals (NC), bedriften som er nest størst i industriparken og Meløy etter Yara, og forsøker å overleve i knallhard, internasjonal konkurranse.- Så får vi virkelig håpe at NC lykkes. Og ToCircle virker godt etablert. Men, siden heller ikke datasenter-etableringen lyktes, kan vi ikke si oss fornøyd med at såpass mange lokaler og tomter står ledig. Og det er jo ikke fordi vi ikke er flinke til å samarbeide, vi har tvert imot hatt god dialog med kommu-nen, og en felles strategi for utvikling under omstillingen.
- Det er lett å få litt mindreverdighetskom-pleks overfor Mo Industripark, som har lyktes godt med å få oppmerksomhet de siste årene. Men vi er gode på mye, og selv om vi 

nok har en vei å gå, skal vi gjøre en bedre jobb i fortsettelsen på å løfte fram at vi er et attraktivt sted for etablering!

Flere = billigere
Om lag 1.000 ansatte i over 20 virksom-heter. Dette var det hyggelige innholdet i Glomfjord Industripark da det fra 2009 gikk som varmest i produksjonen av mineralgjødsel og silisiumwafere. I dag har parken samlet litt i underkant av 500 syssel-satte i om lag 15 bemannede virksomheter.- Miljøet stod nok sterkere og mer samlet i årene da vi etablerte det som industripark. I dag er den enkelte bedrift mer opptatt av sitt, og dette er fullt forståelig, også siden noen bedrifter har slitt med å få til lønn-somhet, fastslår Leif, som i snart 20 år har ledet parkdriften for Yara.

- Samtidig tjener absolutt alle på at vi får flere aktører. For da blir felleskostnadene lavere for den enkelte, og vi blir sterkere og enda mer attraktivt som miljø. Derfor skal vi nå gjøre en jobb for å blåse liv i parkforumet igjen, der lederne samles jevnlig, og kanskje få til noen tiltak på profileringssiden, forkla-rer han.

Yara = fordel
- I andre næringsparker, som på Mo, Raufoss og i Porsgrunn, har man gjerne selvstendige parkselskaper som leverer infrastrukturer og jobber med utvikling. Er det en ulempe for Glomfjord Industripark at Yara eier og driver industriparken?

- Det kan nok være en ulempe at man ikke har et eget styre, egne strategier og økono-miske mål, og eget budsjett for markedsfø-

Lederen
LEIF KRISTIANSEN, 
GLOMFJORD
INDUSTRIPARK

Sammenlikningen med Mo i Rana
20 år med park-investe-ringer

Ønsket om mer synlig-het, flere virksomheter

Men, vi må alle innrømme at vi ikke har vært flinke nok til å gjøre parken synlig og attraktiv.  LEIF KRISTIANSENHan mener industriparken i Glomfjord slett ikke fortjener den kalde skyggen av Mo i Rana. Nå vil han samle gode krefter for å bli mer attraktiv. Selv drømmer han aller først om mer sprellende aktivitet.

- Det er lett å få litt mindreverdighetskompleks når vi ser hvor flinke Mo Industripark er på synlig-

het. Men vi er vel så flinke på grønt fotavtrykk, og må bli flinkere til å vise dette fram! mener Leif 

Kristiansen, som nå ønsker seg mer og bedre profilering av næringsparken i Glomfjord.

"
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ring. Dessuten er Yara tydelig på at vi ikke skal investere i bygg med tanke på utleie – så dermed er mange av byggene ganske slitne, bygget for en annen tid.- På den andre siden må vi stikke � ngeren i jorda og se hvor vi er og tiden vi er i – det er vanskelig å se for seg at noen kunne komme inn og få til god og lønnsom drift av industriparken. Yara har også hjulpet mange gjennom årene som her hatt betalingsproblemer på grunn av vanskelige tider, og strukket oss lengre enn en utenforstående aktør nok ville gjort.
Lokalt er viktig
Han mener Yara også har lært fra for eksem-

pel Porsgrunn, der man gikk fra å eie til å leie kritisk viktig infrastruktur som kaitilgang og el-kraft.
- I summen av ting mener jeg Glom� ord 

Industripark er best tjent med at Yara fortset-ter å eie og drifte infrastrukturen. Husk at Yara selv er den desidert største forbrukeren av fellestjenester, og en gjødselfabrikk er avhengig av tipp-topp infrastruktur til enhver 

tid – dette tjener også bedriftene rundt oss på.
- Og skulle man hatt et annet eier-skap, er jeg overbevist om at det 

måtte være 
en konstel-
lasjon av 
lokale eiere, 
der for 
eksempel 
Meløy 
kommune 
er med. For 
man kom-mer ikke bort fra at eksterne eiere vil være aller mest opptatt av lønnsom-het, og fra dag 1, mener han. 

Men, vi må alle innrømme at vi ikke har vært fl inke nok til å gjøre parken synlig og attraktiv.  LEIF KRISTIANSEN

Nå håper jeg at vi om få år kan ha et landbasert opp-drettsanlegg. Da kan vi spille enda mer på gjenbruk av energi og en sirkulær økonomi.

LEIF KRISTIANSEN

 

 

Oppvokst i Glom� ord, og tok davæ-rende gymnas på Ørnes før utdanning som sivilingeniør i elkraft ved NTNU i Trondheim. Fra 1981 til -84 jobbet han for Standard Telefon- og Kabel-fabrikk i Oslo, før han takket ja til ledig stilling som prosjektingeniør hos daværende Norsk Hydro i heimbygda. De neste årene ledet Leif også arbeidet med prosjekter, og fra 1992 ingeniørsta-ben, og var sentral i satsingen på sjeldne jordarter, REO, midt på 1990-tallet. Fra 1998-99 � kk han ansvaret for driften av el-forsyningen, før opprettelsen av Glom� ord Industripark i 2002-03 - der ble Leif Yara's avdelingsleder, noe han fortsatt er. Han har gjennom årene også hatt en rekke styreverv, og er fortsatt styreleder i Meløy Næringsutvikling AS, og styremedlem i både Meløy Energi AS, Glom� ord Hydrogen AS og Meløy BedriftsService AS. På privaten har Leif barna Brede (f. 1998) og Vilde (f. -2001), og har søsknene Gunnar (f. -1950), Anita (f. -59) og Eva (f. -72). Hans foreldre er Magnor, som i dag er 92 år, og Edvarda, som gikk bort i 2014. 

 LEIF KRISTIANSEN (61)

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

I forbindelse med nedleggingen ammoni-akkfabrikken i Glom� ord i 1993 tilrettela Norsk Hydro for nye virksomheter på sitt område. Selskapet Meløy Næringsutvik-ling AS ble stiftet i samarbeid med Meløy kommune. Fra 2002-03 ble Glom� ord Industripark formelt etablert, ikke som eget selskap, men som egen avdeling under Hydro - i dag Yara Glom� ord. GIP ledes av Leif Kristiansen, og åtte ansatte fordelt på tre avdelinger drifter infrastruktur som vei, vann, avløp, instrumentluft og el-kraft på oppdrag fra gjødselfabrikken og de andre virksomhetene i næringsklyngen i Haugvika og ved Glom� orden. Siden år 2000 er det, inkludert REC's betydelige bidrag, investert 250-300 millioner kroner i utbygging og forbedring av infrastruk-turen, og GIP har i dag tilgjengelig 100 megawatt elektrisk kraft og et godt og omfattende fordelingsnett på vann, avløp og strøm. GIP har også ansvar for en rekke bygg som ikke benyttes i produksjonen hos Yara Glom� ord, og ledige tomter for næringsetablering. 

 GLOMFJORD INDUSTRIPARK (GIP)

21

Knut Arild skal undervise i kjemi og 
naturfag, og Martin har tysk og norsk i sin 
fagkrets. Begge to skal undervise på alle trinn.

Forsket på fisk
Kjemi-læreren har akkurat rukket å pakke ut 
flyttelasset før skolestart. 
- Jeg kom med hurtigruta oppover dagen før 
jeg skulle starte i jobben. Det var en fin tur 
nordover fra Bergen!
Og Bergen har vært byen til Knut Arild fra 
Skjold i Vindafjorden mens han studerte.
- Jeg tok bachelor- og mastergrad i kjemi på 
Universitet i Bergen. Jeg forska på kvikksølv 

Nye fjes i Spildervika
-Vi gleder oss til å møte elev-
ene! Det sier de to nyansatte 
lærerne på Meløy videregående 
skole på Ørnes - Martin Kvifte 
(32) og Knut Arild Grunnaleite 
(29).

i brosme da jeg tok master, og kan derfor 
fortelle at brosme fra Lofoten er trygt å spise! 
Vi sjekka også brosme fra Hardanger- og 
Boknafjorden, litt mer kvikksølv der.  

Tok sjansen
Den nyankomne rogalendingen er forholds-
vis fersk som lærer.
- Jeg fikk ikke jobb med en gang etter endt 
utdanning, og ble «ringe-vikar» på ungdoms-
skolen hjemme. Dette kombinerte jeg med 
PPU – praktisk pedagogisk utdanning – og 
fikk deretter et vikariat på Ølen videregående 
skole. Jobben her på Ørnes ble lyst ut like 
etter nyttår, jeg søkte og fikk tilbud. Så etter 
å ha sjekka litt på Google både med informa-
sjon og bilder fra kommunen, takka jeg ja!
Etter arbeidstid liker Knut Arild å gå turer, 
kanskje litt jogging, og har et uutnyttet 
potensiale på ski. 
- Og jeg er glad i fotball, Manchester United 
og Haugesund ligger mitt hjerte nært!

Arvelig belastet
Martin kommer fra Østfold, nærmere 
bestemt Halden. Han har en forholdsvis lang 
studie-CV som startet med ett år på NTNU 
der han studerte europakunnskap. 
- Etter siviltjeneste gjorde jeg comeback som 
student og tok bachelor i musikkvitenskap. 
Jeg var på utveksling i Hamburg, og fikk dilla 
på tysk. Derfor ble det master i tysk språk, 
også da med utveksling i Tyskland, nærmere 
bestemt på universitetet i Leipzig. 
Han forteller at han nok kan sies å være 
arvelig belastet med hensyn til kjærligheten 
til tysk.
- Begge mine foreldre er tysklærere, og jeg 
bodde tre år i Tyskland som barn.

Nye studier
Lærerstilling på ungdomsskole med fagene 
musikk og tysk ble kombinert med PPU-stu-
dier. Derfra gikk veien videre til et vikariat på 
Høyskolen i Østfold og på Halden videregå-

ende skole, samtidig studerte han nordiske 
språk.
- Jeg ble etter hvert lei av Oslo og trange og 
fulle T-banevogner. Ønsket om å bo på et 
mindre sted vokste frem, derfor søkte jeg 
jobb her. 
Martin kom til Ørnes et par uker før Knut 
Arild, og har rukket å teste ut de aller fleste 
turløypene rundt omkring kommunesente-
ret.
- Jeg har forstått at jeg må gå til innkjøp av 
bil! Det er utrolig vakkert her, og jeg må 
sjekke ut hele den flotte kommunen! Dessu-
ten håper jeg å finne et band der jeg kan 
spille gitar eller trommer. 

PS. Bare så det er sagt – begge er single!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

MØT DEM I NESTE 
UTGAVE AV  

2. OKTOBER 
NÆRING NY 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

SUPER-TRAVEL 
SOMMER FOR 
MOLDJORD-

VETERANENE

Glomfjord Industripark skal vokse og bli mer synlig. 
Bittelitt vekst kom allerede i sommer.

Nyansatte Martin Kvifte (t.v.) og Knut Arild Grun-
naleite i munter samtale.

I GANG PÅ SØRARNØY I GANG PÅ BURØYA
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Pål Hestad
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Sebastian Ager (22) har døpenavnet 
Johan Sebastian Gjermunds Ager. Han 
er født og oppvokst på Helleriset i 
Engerdal, foreldre er Silje Helen Gjer-
munds og Hans Bison Ager, har lillebror 
Jonathan Vincent Maximillian (20). 
Sebastian flyttet til Glomfjord i april 
2019 og startet som prosessoperatør 
hos Norwegian Crystals.

SEBASTIAN AGER (22) 

- Det står respekt av å klare de fysiske kravene 
som stilles for å være med i beredskapstrop-
pen, sier Per Frøskeland som er beredskapsle-
der i Glomfjord Industripark. 
- Kravene er de samme uansett kjønn i dette 
yrket. Det kan man jo selvsagt ha meninger 
om, men slik er det jo. Det er nå en gang 
sånn at det er forskjell på fysikken hos menn 
og kvinner, særlig er det styrken som gjør 
utslaget når kvinner ikke klarer kravene.
- Men det har vært kvinner med i branntrop-
pen før?
- Ja, men ikke siden de nye fysiske kravene 
ble innført. Tine er den første!

Tøff test
Tine forteller at hun trente litt ekstra inn mot 
testen.
- Det var veldig artig å klare kravene! Men 
det krever regelmessig trening, spesielt på 
styrkeøvelser, for å holde godt nok nivå. Nå 
er det kurs og opplæring for å bli kvalifisert 
rent faglig som må til.

Tøffe Tine 
klarte kravene!
Med sine 162 cm rager ikke 
Tine Korsnes (29) så høyt, men 
hun er likevel tøffere og ster-
kere enn mange! Nylig ble hun 
tatt opp som brannkonstabel i 
Yara brann og redning som en 
av fire nye.

Testen man må igjennom hvert år, består av 
både kondisjons- og utholdenhetsøvelser og 
styrkeøvelser. Kravene er bestemt av arbeids-
tilsynet.
- Den tøffeste er nok gå-testen. Der bruker vi 
tredemølle med 12 graders stigning, og man 
må ha fullt røykdykkerutstyr på seg og gå i 8 
minutter. Styrkeøvelsene er armhevinger og 
«hang-ups» - i fullt utstyr det også.

Ulike styrker
Per forteller at de har hatt noen kvinner som 
har ønsket seg inn i branntroppen tidligere.
- Men det er det fysiske som har vært ut-
fordringen, og det er lenge siden vi har hatt 
kvinnelige ansatte her. Det er verdifullt og 
bra å ha en blanding av kjønn, det er bra for 

miljøet, og det er nå en gang slik at kvinner 
kanskje er flinkere på dette med empati og 
omsorg. De takler muligens denne typen 
oppgaver på et skadested bedre enn det 
mange mannlige kolleger klarer. Når det er 
sagt så forventes det at alle bidrar på vakt-
laget, og alle må kunne utføre de oppgaver 
som er nødvendig.
- Hvorfor søkte du for å bli med her, Tine?
- Jeg synes det virket spennende. Det er læ-
rerikt og gøy å være med her, og jeg har blitt 
kjent med meg selv på en ny måte, fått utfor-
dret meg selv litt ekstra. Jeg synes dessuten 
at det er viktig å være en ressurs og få bidra i 
fellesskapet og samfunnet på denne måten.

Snart vakt
Tine er ansatt i Bilfinger og har sitt daglige 
virke på Yara.
- Jeg har faste oppgaver som elektriker på 
nedre område, altså der fullgjødsel-produk-
sjonen foregår. 
- Jeg trives veldig godt der. Det er overvekt av 
mannfolk der, så jeg er vant med å være i et 
arbeidsmiljø med få damer. Slik blir det jo i 
beredskapen også.
- Jeg gleder meg til å en del av branntrop-
pen! Nå i løpet av høsten blir vi nye fordelt 
på vaktlagene og begynner å gå vakter etter 
hvert, sier Tine før hun haster av gårde på sin 
daglige jobb. 

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

- Her har vi blant annet hjertestarter 
og eget slukke-anlegg, og mer data-
verktøy som er verdifullt på utryk-
ning, forteller beredskapsleder Per 
Frøskeland.
- Bilen har spesialkonstruerte 
røykdykker-stoler med integrerte 
luft-flasker. Slukke-anlegget i bagasje-

Nå er disse tyfonene koblet fra, og i stedet 
skal det sendes ut UMSer. 
– UMS står for Unified Message System. 
Dersom det skjer for eksempel et gassutslipp, 

Tyfoner ut – UMS inn
Alle som har bodd i Glomfjord 
i noen år, har hørt ulingen fra 
tyfonene i industriparken. Disse 
varslet om gassutslipp eller 
andre hendelser som krevde at 
befolkningen måtte alarmeres.

Ny utrykningsbil
Beredskapen i Glomfjord industripark har nylig byttet ut sin røyk-
dykker- og utrykningsleder-bil – en Toyota Landcruiser - med en 
spilder ny Mercedes GLE.  Nyanskaffelsen er skreddersydd til 
oppgaven og inneholder mer utstyr enn den gamle bilen.

vil alle som befinner seg i Glomfjord - og 
en viss omkrets rundt - få melding på sin 
mobiltelefon, forteller Per Frøskeland som er 
beredskapsleder i Glomfjord Industripark.
- Også de som kjører inn i dette definerte 
området i løpet av 2 timer etter at alarmen 
har gått, vil få samme melding. Disse mel-
dingene sendes ut fra 110-sentralen i Bodø 
etter beskjed fra oss her i industriparken. De 
vil inneholde informasjon om hva som har 
skjedd, og anbefalinger om hva innbyggerne 
skal gjøre i den sammenheng.

Tekst: Astrid Berbusmel. 

rommet har vanntank på 50 liter, og 
skumblander. Som først på en brann 
vil det alltid være viktig å få overblikk 
og komme i gang raskt med slukkin-
gen. Og da kan denne nye bilen bidra 
til enda bedre tjenester fra oss.

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

- Å jobbe med fornybar energi ble viktig 
for meg! Norwegian Crystals en spen-
nende bedrift, og jeg er glad jeg fikk jobb 
her. Jeg hadde lærlingetida i Equinor på 
Mongstad, men synes denne jobben er 
givende. I tillegg er jeg veldig glad i fjell 
og sjø, og aktiviteter knyttet til dette, da 
må jo Meløy være rette sted for meg? 
Som 15-åring - og 
nettopp ferdig med 
10. trinn - flyttet 
engerdølingen til 
Bergen, der han 
gikk på videregåen-
de skole i Laksevåg.  
- Jeg tenkte det var 
lurt å holde seg i 
nærheten av Mong-
stad siden en jobb i 
oljenæringa var målet mitt. 

Grep sjansen
Sebastian forteller at han ble lærling og 
tok fagbrev hos Equinor på Mongstad. 
- Men planen om jobb i oljebransjen, det 
ble det ikke noe av?
- Nei, det ble ikke slik. Det er ikke så lett 
å få jobb som prosessoperatør, selv med 
fagbrev. Så etter militæret ble det ei tid 
som arbeidsledig. 
Men så fikk han tips om at det kanskje 
var en mulighet her, nettopp gjennom 
NC-ansatte Julian Jensen som var lærling 
samtidig som Sebastian på Mongstad. 
- Jeg søkte og fikk tilbud om jobb her på 
en torsdag, jeg kjørte oppover i løpet av 
helga, og mandagen begynte jeg!  Det var 

Valgte fornybar energi
Norwegian Crystals har ansatt en ny operatør. Dette er en 
glad-melding i utfordrende tider for bedriften. Unggutten 
Sebastian Ager (22) fra Engerdal kom til Glomfjord i slutten 
av april.

Å jobbe med fornybar 
energi ble viktig 

for meg! Norwegian 
Crystals en spennende 
bedrift, og jeg er glad 
jeg fikk jobb her.

SEBASTIAN AGER

17 timer i bil, men jeg liker å kjøre så 
det gikk bare greit.

Gode rutiner
Som nyansatt har han fått god innføring 
i det som skjer på NC.
- Det er gjort en stor jobb med rutiner 
og det er sjekklister overalt, og som 

nykomling ble det veldig 
greit å komme inn i 
jobben. 
- Det er godt å være på 
jobb! Vi har mye å gjøre 
og det er ikke vanskelig å 
fylle dagene. 10 000-tal-
let passeres på skritt-
telleren hver dag! 
Sebastian har en hund 
som foreløpig er i Enger-

dal hos foreldrene.
- Den vil jeg hente hit så snart jeg har 
egen bolig!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

  TINE KORSNES (29) 
Bosatt i Glomfjord, samboer er Jørgen 
Heen Andersen (33), sammen har de Silje 
(10) og tvillingene Sverre og Eveline (7). 
Tine er født og oppvokst i Os ved Bergen, 
foreldre er Hilde Korsnes (fra Barvika) og 
Jan Myrstad, storesøster Marita. Bestefor-
eldrene Herleif og Eva Korsnes er en del av 
familienettverket her i Meløy. Tine kom til 
Glomfjord som 17-åring og tok videregå-
ende skole, med påfølgende læretid og 
fagbrev på Meløy Elektro AS. Ble så ansatt 
i Bilfinger AS.

Drømmebilen for mange, nå som utrykningsbil i Glomfjord Industripark.

Man kan mistenke at det meste av utstyret er beregnet på perso-
ner som er nærmere to meter-merket i høyde enn Tine Korsnes.

Per Frøskeland, beredskapsleder 
i Glomfjord Industripark.

Armhevinger med fullt utstyr er en 
del av testen for å bli brannkonstabel.

Tine Korsnes er ny brannkonstabel i 
Yara beredskap.
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Engerdølingen Sebastian er nyansatt 
på Norwegian Crystals.

Jeg synes 
dessuten at 

det er viktig å 
være en ressurs 
og få bidra i 
fellesskapet og 
samfunnet på 
denne måten.

TINE KORSNES



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Men det det er neste år at det virkelig blir krevende 
Riktignok skal det sprenges i små doser, men det 

er kliss inntil rørgata med ammoniakk-gass.
EINAR SANDAA

  

Huller og sprekker opp Vas-
saksla har vært en stor irrita-
sjon for bilistene i flere år, og 
arbeidet med å få utbedret veien 
har vært etterlengtet. Disse 
bildene viser at Terje Halsan 
AS er kommet godt i gang, og 
ferdigstillelse er i oktober, ikke 
i slutten av september som 
planen var. 
- Vi har støtt på noen utfor-
dringer slik at vi er ca 2 uker 
forsinket, sier Håvard Jentoft-
sen hos Terje Halsan AS.
Vi kan alle glede oss til ny og 
fin vei ute humper og dumper 
før vinteren kommer!

Tekst: Astrid Berbusmel. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Snart slutt på «hompetitten»

Thomas har fått jobb i Total Byggservice AS, 
og Aleksander har reist til offshore-jobb. De 
to tidligere arbeidskompisene har kommet 
tett på hverandre i løpet av årene, og de ble 
kjent da de var svært unge.
- Mora til Thomas var læreren min, og vi har 
kjent hverandre siden barndommen, forteller 
Aleksander.
I Ny Næring møtte vi de to karene på jobb 
som Solhaug-snekkere i desember 2018 – hos 
Helgeland Smolt i Sundsfjord.

Fagprøve
Thomas har altså fått ny jobb i Total Bygg-
service AS. Der skal han jobbe sammen med 
gründer Ørjan Myrvang, og de har også 
jobbet sammen tidligere. Akkurat nå er det 
imidlertid et annet fokus i livet til Thomas.
- Jeg har pappapermisjon og er hjemme 
sammen med Lily på 8 måneder, fulltidsjobb 
dét og, sier han.
- Derfor blir det ikke oppstart før utpå høs-
ten. Da skal jeg jobbe med kundeoppfølging 
og prosjektledelse i tillegg til snekringen. Og 
så skal jeg ta fagprøven i tømrerfaget i løpet 
av høsten. Jeg er ferdig med 
teorien, og har den praktiske 
delen igjen.
Han forteller at han trives 
godt med å være i et for-
holdsvis lite firma.
- Vi kommer tett på kun-
dene og kan yte personlig 
service. 

Nytt regime
For Aleksander har det blitt 
en totalt endret jobbhver-
dag.
- Offshore er det et veldig stort fokus på 
sikkerhet og HMS. Det var det også der jeg 
kom fra, men på en annen måte. Det er et 
mye mer rigid system der ute, og det har tatt 

Lykkelig ‘skilsmisse’
- Vi har jobbet tett sammen i 
over 7 år, forteller Thomas Bjør-
kum (35) og Aleksander Marken 
(34). Etter at Solhaug Byggevare 
avviklet sin entreprenør-virk-
somhet, har begge valgt å finne 
seg nye arbeidsgivere.

Ja, det er litt rart 
å ikke jobbe 

sammen, men et-
ter mer enn 7 år i 
samme bil kan det 
være greit å endre 
litt.

THOMAS BJØRKUM OG 
ALEKSANDER MARKEN

tid å bli vant med det. Det må ikke alltid gå 
så fort, og hele tiden tenkes sikkerhet først! 
Jeg får klærne vasket og går til ferdig dekket 
bord, veldig uvant i starten.

Aleksander har fagbrev som 
sveiser, men er nå ansatt som 
mekaniker.
- Jeg har jobbet for 2 firmaer. 
SveTek i Sandnessjøen og for 
RTC på oppdrag fra Equinor, 
og har vært på henholdsvis 
Skarv og på gigantprosjektet 
Mariner til Equinor. 
- Ikke mange kjenninger der?
- Mariner ligger opp mot britisk 
sektor, og av de 850 ansatte var 
flest skotter. Men på Skarv telte 

jeg 7 meløyfjerdinger på samme skift som 
meg, så det var jo rent hjemmekoselig.

Gode venner
Nå er deres arbeids-veier skilt.

- Ja, det er litt rart å ikke jobbe sammen, men 
etter mer enn 7 år i samme bil kan det være 
greit å endre litt, sier de begge.
- Vi har fulgt hverandre gjennom oppvek-
sten, og jobbet også sammen på Semek på 
Neverdal i en periode. I Solhaug Byggevare 
var vi et team i alle år, og har trivdes veldig 
godt sammen, sier Thomas.
De har vært med på store og små prosjekter 
i sin tid i Solhaug, og fant sin måte å jobbe 
sammen på.

Samboer med Tina Bang Hansen (40). 
Sammen har de dattera Lily (8 måneder), 
og Thomas har også Lea (11) som bor i 
Bodø. Thomas, Tina og Lily bor på Korsnes 
på Ørnes. Thomas har fagbrev i automa-
tiker-faget. Tina er barne- og ungdomsar-
beider og jobber på Ørnes skole.

Samboer med Veronica Valøy (30), 
sammen har de jentene Marion (6) og 
Olivia (4). De bor i Morvolddalen på Ørnes. 
Aleksander har fagbrev i sveiser-faget. 
Veronica er barne- og ungdomsarbeider 
og jobber i Fjøshaugen barnehage.

 THOMAS BJØRKUM (35)  ALEKSANDER MARKEN (34) 

- Da vi var på Lamarkgården var det en av 
beboerne som sa at vi virket veldig samkjørte. 
Vi trengte ikke å snakke sammen, for vi visste 
hele tiden hva den andre tenkte og gjorde, 
smiler Aleksander.
- Vi er gudforeldre til hverandres unger, og vi 
skal fortsette å være kompiser selv om vi ikke 
ser hverandre hver dag lenger! 

Tekst: Astrid Berbusmel. Foto: Edmund 
Ulsnæs

- Javisst blir det komplisert! Riktignok skal 
det sprenges i små doser, men det er kliss 
inntil rørgata med flytende ammoniakk. Så, 
skulle det skje noe, er det potensielt livsfarlig 
for folk rundt, vedgår Einar Sandaa.
Prosjektlederen peker og forklarer utfordrin-
gene. Vi står mellom voldsomme tanker og 
lange rørgater – alt er en del av gjødselfabrik-
ken, den som er bygget i særdeles ulendt ter-
reng hit ned mot Glomfjorden. Yara er snart 
midtveis i årets både kostbare og kompliserte 
prosjekt – det som gjennomføres etter pålegg 
fra Miljødirektoratet. For: alle tanker der det 
oppbevares farlig, flytende væske, som salpe-

En tanke komplisert
Prosjektet er både komplisert, 
kostbart og ikke helt uten risiko. 
Yara Glomfjord investerer 60 
millioner kroner for å innfri nye 
myndighetskrav. Tankforskrif-
ten. 

Det er bergrabbene blant tanker og rørgater, helt nederst i bildet oppe til venstre, som skal sprenges bort for å gi plass til et gedigent oppsamlingsbasseng – se skissen laget av Rambøll Norge AS. I år og neste år 
sikrer eller utfaser Yara Glomfjord i alt 19 til dels store tanker i til dels ulendt fabrikk-terreng. Prosjektleder Kåre Eggesvik hos Moldjord Bygg og Anlegg (t.v) og Yara-innleid prosjektleder Einar Sandaa i Escon kjenner 
hverandre godt fra mange Yara-prosjekter i Glomfjord gjennom mange år.

tersyre, lut og diesel, må sikres med oppsam-
lingsbasseng – i tilfelle lekkasjer.
- Fabrikken i Porsgrunn er nesten ferdig, 
men de har det ganske flatt og mye lettere. 
Direktoratet har innrømt at det terrenget vi 
har å jobbe med i Glomfjord er det vanske-
ligste de har sett. Så dette arbeidet er verken 
enkelt eller uten risiko, fastslår Einar Sandaa i 
Escon AS.

‘Verre’ neste år
Innleid som prosjektleder 
siden Yara begynte planleg-
gingen for 1 ½ år siden. Til 
nå er åtte tanker i størrel-
sen 30 til 150 kubikk sikret 
med oppsamlingsrør og -basseng. Moldjord 
Bygg og Anlegg har tatt grunnarbeid og 
betong – Bilfinger det mekaniske, rør, elektro 
og automasjon.
- Men det det er neste år at det virkelig blir 
krevende, smiler Einar.
For av alle 19 tanker, der noen også tas ut av 

bruk, er det selveste Storingen som nå venter. 
Den som vil gi både Yara og innleide entre-
prenører rikelig å bryne seg på. Den 6.000 
kubikkmeter store syretanken, i bakken ned 
mot ammoniakk-kaia. 
- Når flere tanker skal ledes mot ett oppsam-
lingsbasseng, må dette romme 10 prosent 
mer enn den største tanken. Så, 6.600 kubikk 

i vårt tilfelle, forklarer han.

Diiiiiigert basseng
Og etter masse grubling på alternativer hos 
både Multicom, Rambøll og Yara:
- Løsningen blir å bygge et betongbasseng 
med åtte meter høye vegger, og som er 40 

meter langt og 23 meter bredt. Da må vi 
sprenge ut 4.000 kubikk med fjell, og dette 
ligger tett inntil rørgatene.
Prosjekteringen gjøres i høst, enkelt-delene i 
stor-oppdraget legges ut på anbud i vinter, og 
så begynner tre måneder med fin-sprenging 
i februar.
- Dette er et veldig spennende og spesielt 

oppdrag. Vanligvis har kunden 
definert hva som skal gjøres og 
hvor lang tid det skal ta, men i 
dette tilfellet har det krevd mye 
grubling sammen med Yara og 
deres konsulenter for å finne den 
rette løsningen.
Yara Glomfjord investerer om 

lag 60 millioner kroner for å innfri myndig-
hetskravene. Fra mai neste år skal det støypes 
betongbasseng, og installasjonsarbeidet pågår 
ut over høsten før hele bedriftens ‘tankfarm’ 
er sikret fra og med 2021.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Thomas Bjørkum (t.v.) og Aleksander 
Marken har gått hver sin jobb-vei etter 
tett samarbeid i mange år. 



- Vi har kjøpt hus på Sparbu litt sør 
for Steinkjer, og pendleveien blir om-
trent som fra Neverdal til Glomfjord.
Anette forteller at hun lenge Forsva-
ret.
- Så når tilbudet om jobb kom, valgte 
jeg å takke ja!
Mira Sofie (10) og Johannes (8) skal 
starte på ny skole, og få nye venner.
- Vi har flere kjente der, gudforeldre 
til ungene, og venner fra Tana der jeg 

Blir trønder
kommer fra, så vi har allerede et nettverk 
i området. 
Når dette leses, har de bodd et par uker i 
Trøndelag, og Anette fortalte før de reiste 
nedover at Johannes sin 8-årsdag skulle 
behørig feires kombinert med avskjedsfest 
med 30 gjester!

Tekst: Astrid Berbusmel. 
Foto: Edmund Ulsnæs (arkiv)

Anette Engvoll (41) som har jobbet med logistikk hos Nor-
wegian Crystals, har valgt å sette kursen sørover. Hun har 
nylig startet i ny jobb som lagerleder i Forsvaret på Verdal.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET"
- Klart det har vært steintøft! Lange perioder 
med permitteringsvarsler, og hadde vi ikke 
blitt berget av oppdragene for Helgeland 
Smolt og Cargill i vinter, da hadde vi måttet 
permittere! fastslår Fred Inge Kristensen.
Om en drøy måned har han første dag som 
kraftverkssjef for Statkraft i Meløy. Ny Næ-
ring ber ham oppsummere to innholdsrike 
og krevende år som daglig leder for Bilfinger 
i Glomfjord. En periode der største kunde 
Yara har hentet hjem arbeidsoppgaver, og der 
Fred Inge har mistet svært mange i staben på 
67 som han begynte med.
- Vi har lidd et kraftig tap av folk, og mange 
ville jeg gjerne beholdt. Noen har ønsket an-
dre utfordringer, mens andre har gått av med 
pensjon. Nå er vi 50 ansatte, og har såpass 
mye å gjøre at vi gjerne skulle vært flere.
- Men, jeg må være glad for at ingen måtte 
sies opp i den tøffe perioden, mener han.

- Jeg fikk et tips om utlysningen, og 
at dette var en jobb som kunne passe 
meg. Så jeg søkte, men hadde ærlig 

Jeg trodde aldri jeg skulle nå opp 
i kampen om å få denne jobben.

FRED INGE KRISTENSEN

Han vet lite om å drive 
vannkraftverk, elektroinge-
niøren. Men Fred Inge Kris-
tensen er meget fornøyd 
med å få tillit hos Statkraft.

Fornøyd. Bytter jobb
Bilfinger-sjefen slikker sårene 
etter tap av dyktige ansatte, 
men er fornøyd med de økono-
miske forbedringene. Nå tar han 
selv nye utfordringer. 

Har tilpasset seg
Yara’s nødvendige forbedringsarbeid rammer 
Bilfinger når oppdragsmengden reduseres. I 
Fred Inge’s regjeringstid har dette gitt tøffe 
økonomiske utfordringer. Tiltak har vært om-
organisering, kostnadskutt og markedsarbeid 
med økt salgsinn-
sats.
- Oppe i dette har 
de ansatte bidratt 
meget sterkt, og på 
kort varsel, med å 
ta ut oppspart ferie, 
tømme timeban-
ken, effektivisere, 
ta eierskap og vise 
sterkt eierskap. Jeg tviler faktisk på at dette 
kunne skjedd i så mange andre bedrifter, roser 
han.

talt liten tro på at jeg ville nå opp! smiler 
Bilfinger-sjefen.
Om en måned overtar han jobben etter 
Karl Svein Thorrud som sjef for Statkraft’s 
kraftverksgruppe Glomfjord. Eller kraft-
verkssjef, med base på Fykan, helt innerst 
i Glomfjorden.
- Jeg er veldig fornøyd med å kunne få 
en slik jobb i et stort og velrenommert 
selskap som Statkraft. Det blir veldig mye 

nytt å sette seg inn i, så heldigvis får jeg 
masse flinke folk sammen med meg! An-
legget er stort og jeg vil måtte bruke tid 
på å sette meg inn i systemer og anlegg
- Og mens jeg er vant til å tenke 2-3 år 
fram i tid på større fabrikker, så tenker 
man i Statkraft 40 år fremover. Da er jeg 
90, smiler 50-åringen fra Vassdalsvik i 
Meløy.

  FRED INGE KRISTENSEN (50)

To år med tøffe omstillinger: Fred Inge Kristen-
sen er ferdig som daglig leder i Bilfinger – nå 
blir han Statkraft’s kraftverkssjef i Meløy.

Oppe i dette har de ansatte 
bidratt meget sterkt, og på 

kort varsel. Jeg tviler faktisk 
på at dette kunne skjedd i så 
mange andre bedrifter. 

FRED INGE KRISTENSEN

I dag er faktureringsgraden bedre – adminis-
trasjonen er redusert og enda flere er ‘ute og 
skrur’. Bilfinger har tilpasset seg markedet 
bedre, og nå er de økonomiske resultatene 
bedre. 
- Det har vært kjempetøft. Men tonen har 

vært god på jobb, og vi 
har løst problemene i lag. 
Sjølsagt krangler vi av 
og til, men slik er det vel 
alle steder, smiler han.

Havbruk = det beste
- Hva er du mest fornøyd 
med i perioden som dag-

lig leder?
- Det er nok at vi er kommet innenfor i 
havbrukssektoren, og har fått nye og gode 

kunder der. 
Bilfinger har hatt viktige oppdrag både 
for Helgeland Smolt og TechnipFMC, og 
dessuten laksefôr-produsent Cargill.
- Dessuten mener jeg at vi jobber veldig 
bra med helse, miljø og sikkerhet – dette 
har vi skikkelig under huden nå, vi tenker 
sikkerhet først. Og som sagt har de ansatte 
vist stor velvilje, slik at vi i dag er enda flere 
som er ute og skrur – dette gjør at vi kan 
fakturere en større del av arbeidstiden vår.
- Trist å slutte?
- Absolutt! Jeg trives her og har fått mange 
veldig gode arbeidskolleger, og her er 
masse utrolig dyktige folk! Så jeg kommer 
til å savne veldig mange, og det samholdet 
vi har, sier Fred Inge Kristensen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Petter har gått læretida på skift 1 i 
fullgjødsla. Men det var ikke prosess-fag 
Petter startet på først.
- Jeg starta på elektro, men der hoppet 
jeg av etter første semester. Så ble det to 
år på byggfag og ett år på overflatetek-
nikk. Men det var da jeg kom på TIP – 
teknisk og industriell prosess - at jeg fant 
mitt rette fag! Jeg var utplassert her, og 
trivdes veldig godt.
- Hva skiller dette fra tømrer-faget?
- Jeg synes dette er mye mer variert 
og mer givende enn å legge isolasjon i 

Petter liker prosessen
Yara har lært opp nok en 
fagarbeider! Petter An-
dreas Eide Køllersen (26) tok 
fagbrev i prosessfaget nå i 
sommer. 

vegger flere dager på rad som jeg gjorde i 
byggfag-praksis. Her styrer vi prosessen fra 
skjermen, men må også gå runder i fabrik-
ken for å sjekke at alt fungerer som det 
skal. Stopper prosessen må vi finne feilen 
og rette den. Og her jobber flotte folk som 
har lært meg masse! 
Petter forteller at han ønsker å bli i Meløy 
når kontrakten på Yara går ut.
- Jeg vil gjerne ha en jobb her, men 
dersom det ikke er mulig blir det flytting. 
Med fagbrev er det mulig å jobbe i mange 
ulike retninger, prosess-forståelsen har jeg 
med meg uansett.
Petter er vokst opp i Neverdal som eldst av 
5 søsken, og bor nå i Glomfjord. Han er 
samboer med Eva Tindvik fra Engavågen 
som er lærling i helsefagarbeider-faget. 

Tekst og foto: Astrid Berbusmel
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Er innenfor hos 
havbruk
Er bedre på sikker-
het
Flere arbeidstimer 
faktureres

Født på Vallsjøen, oppvokst i Bodø. Utdannet 
elektroingeniør ved Høgskolen i Vestfold og 
deretter ansatt i SCA Mölnlycke, deretter 
Kværner Olje og gass, før fire år i Saudi-
Arabia for ABV Rock Group. Etter dette 
jobber i Norge for Benima, så Rambøll Olje 
og Gass og så Grenland Group, før fem år 
i Qatar som ingeniør og prosjektleder for 
Hydro. Fra 1. februar 2017 daglig leder 
i Bilfinger i Glomfjord, etter tre år hos 
malingsprodusenten Jotun i Sandefjord. Gift 
med Margareth Kristensen Gransjøen og har 
døtrene Ida (f. 1993), Line (-95) og Emma 
(-98) fra tidligere ekteskap.

Petter i kontrollrommet i Yara’s Fullgjødselfabrikk, 
hans daglige arbeidsplass.

Anette Engvoll valgte forsvaret.
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- Noen sier om meg at jeg er for snill, og det 
har nok skjedd at jeg har ventet for lenge 
med å si fra om ting, smiler Yara’s mye smi-
lende fabrikksjef.
- Jeg tenker meg nok godt om, men i denne 
jobben er det viktig å ikke bli for tålmodig. 
Og nå skal vi klatre opp på pallen! fastslår 
Øyvind Jenssen.

Om kloke kutt
Som sin forgjenger Arve Jordal leder han Yara 
gjennom gode år. Joda, det merkes utmerket 
godt for leverandørindustrien når Meløy’s 
største virksomhet strammer kostnadsgrepet. 
Men, dette skjer ikke på grunn av dårlige 
tider. Yara ruller ut omfattende programmer 
for kostnadsreduksjoner i flere titalls fabrik-
ker verden over - nødvendige forbedringer 
for å beholde plassen som verdensledende 
på mineralgjødsel. Likevel: Yara Glomfjord 
går godt. Jordas befolkning vokser og trenger 
mer mat – da må jordbruksarealene yte mer 
– Yara leverer løsninger.
- Å skru igjen krana er ikke vanskelig. Det 
som er en tøff jobb, er å kutte kostnadene 

YARA-SJEFEN OM:     

på en klok måte, slik at vi samtidig klarer å 
gjennomføre gode prosjekter der vi tjener 
penger og bedrer lønnsomheten vår, forklarer 
Øyvind.

Skal på pallen
- Klatre på pallen?
- Ja, for Yara måler fabrikkstedene sine på 
mange ting. I avkastning på investert kapital 
er Glomfjord blant de bedre. Nå vil jeg at vi 
skal på pallen i målingen av lønnsomhet. Det 
er noen og tjue fabrikker på lista, og da jeg 
begynte i jobben var vi midt på treet. En del 
av dem foran oss på lista er vanskelig å slå, 
men vi jobber for å komme på ‘pallen’, slår 
han fast, litt utålmodig.
Glomfjord-fabrikkens stab framheves i 
mange sammenhenger for sine store forbe-
dringer og sin på hugget-mentalitet. Senest 

av Nord-Europa-sjef Pål Hestad i Ny Næring 
i vinter. Men Pål sa også 
‘Yara har mye å gå på, og vi har nok lagt oss 
til litt for gode vaner 
i gode tider. For når 
det går bra blir det 
mindre fokus på det 
vi kan gjøre smartere 
og mer effektivt’.

Må bli bedre
- Vi må jobbe mer og bedre på tvers, utnytte 
ressursene våre. Det er fortsatt for mange 
skott mellom avdelingene, vedgår Glomfjord-

sjefen.
- Og, skal vi ta de nye stegene som jeg 
ønsker, så må vi nå få fram nye og gode 

prosjekter i 
fullgjødselfabrik-
ken og fjerne nye 
flaskehalser.  Vi 
har hatt suksess i 
lang tid med gode 
forbedringspro-
sjekter i Glom-

fjord, og nå må vi få nye, selv om det selvsagt 
er kamp om pengene når Yara skal spare, 
fortsetter han.

På framkjelken må man være. Men så går det 
jo ikke dårlig, akkurat. I fjor ble den seigli-
vede syrerekorden i Haugvika på 392.000 
tonn slått, og til nå i år har prestasjonene 
vært enda bedre. Årsproduksjonen av ferdig 
gjødsel er på få år økt med 100.000 tonn.
- I år er ambisjonen som alltid å kjøre anleg-
gene enda bedre, gjennomføre en raskere og 
mer effektiv revisjonsstans og ha mer oppetid 
slik at vi øker årsproduksjonen enda mer, 
forklarer Øyvind.

Nedbemanning?
Og han forteller oss om kommende grep på 

Lederen
ØYVIND JENSSEN, 
YARA GLOMFJORD

Kampen om Yara-
pallen
Å kutte kostnader
klokt
Å se andre 
lykkes

digitalisering. Forenkling av arbeidsprosesser, 
bedre utnyttelse av folk på tvers, automatisk 
innhenting av data, altså færre inspeksjons-
runder i fabrikkene. Så da må vi spørre ham 
- Skal staben krympes enda mer?
Det var en gang i verden at gjødselfabrikken 
betalte lønn til over 620 menn og kvinner. 
35 år og flere tøffe nedbemanninger senere er 
tallet ‘bare’ 190.
- Vi har sterk fokus på faste kostnader, og 
alle ønsker at de skal være lavest mulig. Så, 
når noen slutter i bedriften, vurderer vi nøye 
om det kan gjøres smarte grep for å slippe å 
erstatte dem med nye, svarer sjefen.

- Men nei, vi står ikke foran noen klassisk 
nedbemanning i bedriften, slik det nå ser ut, 
forsikrer han.

Liker at andre lykkes
Vi snakker videre. Nyinvesteringen i losseap-
parat på kaia, om sterke reduksjoner i utslipp 
til sjø og ikke minst sikkerhetsforbedringer, 
som ligger aller fremst i fabrikksjef-panna.
- Hva er viktigst for deg som leder?
- Jeg synes det er veldig tilfredsstillende at 
folk rundt meg lykkes med sine ting. For 
meg er det mye viktigere å backe andre til å 
gjøre riktige valg, enn å skulle detaljstyre. 

- Joda, vi har en standard der ting må gjøres 
likt for å bli rett. Men, vi er også en organisa-
sjon der vi ønsker at folk skal lykkes. Jeg vil 
at alle ansatte skal få brukt sine evner best 
mulig.
- Så er det ikke så om å gjøre for meg å skulle 
stå i front hele tiden, avslutter Øyvind Jens-
sen.

Nå vil jeg at vi skal på pallen i lønnsomhet.  ØYVIND JENSSEN

Han liker å backe andre, og det 
er ikke om å gjøre å stå i front 
hele tiden. Men nå drar Øyvind 
Jenssen staben med på nye 
forbedringer. Han vil nemlig ha 
Yara Glomfjord på pallen…

 

 

Pål Hestad

- Det er noen fabrikker foran oss på lista som blir vanskelig å slå, men nå vil jeg at Yara Glom-
fjord skal på konsern-pallen i lønnsomhet! sier Øyvind Jenssen i vår Lederprat. Født, oppvokst og fortsatt bosatt i 

Glomfjord – gift med Sissel Norum, 
og de har fire barn. Øyvind er utdan-
net elkraft-ingeniør fra Høgskolen 
i Sør-Trøndelag, og hadde leder-
funksjoner som  prosjektingeniør og 
teknisk sjef i årene da ScanWafer og 
senere REC drev waferproduksjon 
i Glomfjord Industripark. Etter ett 
år som rådgiver i Meløy Næringsut-
vikling AS ble han i 2013 hentet til 
Yara Glomfjord som teknisk sjef. 1. 
oktober 2017 overtok han jobben 
som fabrikksjef etter Arve Jordal, en 
stilling han fortsatt har.

Tekst: Edmund Ulsnæs 

  YARA GLOMFJORD"
  ØYVIND JENSSEN (49)

Norsk Hydro bygde verdens nordlig-
ste produksjonsanlegg for mine-
ralgjødsel fra 1947, i den bittelille 
lille landbruksbygda Glomfjord. Da 
hadde kraftutbyggere sett mon i den 
voldsomme Fykanfossen om lag 50 
år tidligere, og det nybygde kraft-
verket var blitt satt i drift fra 1920. 
Hydro bygde i tillegg både bolighus, 
veier, bruer, og annen infrastruktur i 
det som i dag er tettstedet Glomfjord 
med om lag 1.100 innbyggere. I drif-
ten av gjødselfabrikken var det på det 
meste om lag 630 ansatte, før effekti-
visering, nedbemanning og utskillelse 
av verkstedvirksomheten har ført til 
at bedriften i dag har om lag 190 an-
satte inkludert lærlinger. Da Hydro 
i 2004 solgte sin landbruksdivisjon, 
var det til det nye og børsnoterte 
selskapet Yara, som i produksjon 
av gjødsel og kjemikalier har nær 
16.000 ansatte over hele verden, og 
har en markedsverdi beregnet til nær 
90 milliarder kroner. I Glomfjord har 
Yara sin fullgjødselfabrikk, lageret 
og pakkeriet nede ved Glomfjorden, 
mens syrefabrikkene og administra-
sjonen er på øvre område. Bedriften 
ledes av fabrikksjef Øyvind Jenssen.

Å skru igjen krana er ikke vanske-
lig. Det som er en tøff jobb, er å 

kutte kostnadene på en klok måte. 
ØYVIND JENSSEN



Vi treffer de to nyansatte i arbeid med 
ledningsnettet. Emil har vanligvis sin base i 
Sørbygda, men akkurat denne dagen var han 
i jobb i Neverdal sammen med Jonas.
- Vi har strømstans her nå, så vi har en frist 
med jobben, sier de. 

- Men vi har tid til en liten prat.
For det er kundene som er i sentrum også for 
disse ungguttene. 
- I denne avdelingen av Meløy Energi er det 
sterk-strøm og ute i allslags vær og føre som 
gjelder. Vi var begge utplassert her på Meløy 
Energi under skoletida, og likte dette arbeidet 
godt, forteller Jonas. 
Emil forteller at han også var 16 dager i 
Tyskland på en el-bedrift mens han gikk på 
elektro-linja i Bodø.
- Da fikk jeg bekreftet at det er på høyspen-

Utejobb er best
- Vi liker å jobbe ute, det er 
bedre enn å krype under 
kjøkkenbenker eller styre på 
oppunder taket. Det sier de to 
lærlingene Jonas Brandtzæg 
(17) og Emil Seljevold (18), 
henholdsvis fra Ørnes og En-
gavågen. De to startet nylig sin 
læretid i Meløy Energi Nett.

Her har vi gode mentorer, vi 
trives veldig godt.

JONAS BRANTDZÆG OG EMIL SELJEVOLD

ning jeg trives best!
- Her har vi gode mentorer, vi trives veldig 
godt, sier Jonas som har skolegang i Glom-
fjord bak seg. 
Læretida for elektro-fagene er 2 ½ år, inklu-

dert 6 måneder skole. 
- For oss som skal ta energimontør-fagbrev er 
det Rognan som er stedet for de 6 måne-
dene på skole, sier to motiverte karer før de 
skynder seg tilbake til jobben. For kundene i 

byggefeltet vil gjerne ha strøm i ledningen før 
middagen skal gjøres klar!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

- Nå er alle skiltene oppdatert og følger en lik 
mal, sier Trond Trana som er innkjøpssjef hos 
Yara Glomfjord. 
Han har bistått produkt- og kvalitetsleder 
Stein Henriksen, og industriparkleder Leif 
Kristiansen med å få dette på plass. 
Piler og tekst viser tydelig hvor du skal kjøre 
for å finne frem dit du skal. Noen skilter inne-
holder også en del informasjon.
- Det var folka nede på kaiområdet som startet 
prosessen. De ønsket skilt som fortalte sjåfø-
rene i trailere hvordan de skulle ta kontakt, og 
få klarsignal før de kjører nedover bakkene mot 
kaia. Der er det lite plass og ikke heldig med 
opphopning av store biler.
Skiltsystemet er fleksibelt, så endringer kan 
enkelt gjøres om det blir nødvendig. 

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Nye veivisere
Hvordan finne frem i Glomfjord 
industripark? Nå som ny skilting 
er på plass, vil det bli enklere for 
de som ikke er veldig godt kjent 
der. Tydelig, enhetlig og moderne 
skilting ble ferdigstilt nå i vinter.  

Nye skilt med god info er på plass i og utenfor industriparken.
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Vi lager det 
som varer

Våre håndverkere lager kun vinduer som de selv ville hatt i sitt eget 
hus. Det er derfor vi bruker Sibirsk Lerk som materiale. Med solid 
erfaring i god, nordnorsk håndverkertradisjon og manuell kontroll 
i alle ledd,  lager vi vinduer som egner seg like godt for nybygg som 
for restaurering og rehabilitering.

Og, med vedlikehold varer de. Lenge. Mye lengre enn 30 år.

La oss si at du bytter vinduer i 
boligen din – hvor lenge synes 
du de valgte vinduene bør vare?
I 5 år? I 10 år? Eller kanskje 
forventer du 30 år? 

Selstadvinduet AS
Selstadveien 65

8149 Neverdal 
Tlf.: 75 72 12 40

Epost: post@selstadvinduet.no
Web.: www.selstadvinduet.no

Emil Seljevold (t.v.) og Jonas Brandtzæg trives 
med høyspenning.
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Profilen
- I love people. I love to help people!
Ja, for hun er ett eneste stort smil, kelneren. 
Ulastelig antrukket i bedriftens arbeids-
antrekk sort bukse og hvit skjorte. Og på 
brystet Arnøy Brygge-logoen. For andre se-
song sprer hun smil, god 
stemning og god service 
her i øy-restauranten – 
den som i 2019 har vært 
like Salten-obligatorisk å 
oppleve som Fykantrappa 
i Meløy og Keiservarden 
i Bodø.
- Jeg vil si at hvis du 
er snill og har et åpent 
hjerte, så treffer du bra 
folk overalt. For du 
trekker til deg det du selv er, forklarer hun 
sin jobb-filosofi på engelsk, den tsjekkiske 
31-åringen.

Tryggere nå
Barbora Zivnickova mønstrer på jobb denne 
mandagen maaange timer før kveldsskiftet 
begynner. Til Profilen-intervju med Ny Næ-
ring, ja, men som hun sier
- Jeg kommer alltid ned på morgenen for å 
få med meg hva som skjer, enten jeg skal på 
jobb eller ikke. Må ha oversikt over det som 
skjer. 
Sammen med kjæresten Michal Figer (38) 
serverer hun oss iskaldt vann, kaffe og brede 
smil. Paret er inne i sin andre sommersesong 
ved John Kristian Karlsen’s opplevelses- og 
serveringsvirksomhet her på Nordarnøy, rett 
sør i havet for Bodø.

- Mitt favoritt-tidspunkt? Når 
gjestene og jeg klemmer hver-
andre og sier farvel, og jeg kan 
stenge døra og vite at de har 
hatt det veldig bra her! smiler 
Arnøy Brygges smilende kelner.

- Det er mye mer stabilt nå enn forrige se-
song. I fjor var laget vårt helt nytt og vi visste 
ikke helt hva vi kunne forvente – vi måtte 
føle oss litt fram på hva vi skulle tilby. Det 
eneste vi visste var at vi alltid gir 110 prosent 
for gjestene våre! 
- Nå vet vi mye mer. Og selv om det fortsatt 
kan bli en del små endringer, så er vi trygge 
nå, på at dette fungerer, og vi har gode ruti-
ner for å ta imot mye folk.

Glad i menneskene
Ved utsolgte havrettsbord. I rekken av 
bedriftsarrangementer. Og på travle søndager 
i stasværet.  Da stiller Arnøy Brygge AS med 

sitt stjernelag av kokker, kelnere 
og bartendere. Og trøkket for 
dette stjernelaget er noe helt 
annet enn før. For de nær 25 
millionene investert i om- og 
utbygging siden sommeren 2018 
har gitt et helt annet besøk og 
større oppmerksomhet.
- Det aller beste med jobben 
min? Det er å møte så mange 
forskjellige, snille og hyggelige 
mennesker fra så mange ulike 

land. Jeg elsker å få vite mer om mennesker - 
hva som er bak fjesene, skjønner du? forklarer 
Barbora.

- Jeg liker å få vite hvorfor de liker å reise, 
hvorfor de kom akkurat hit, hvilken mat 
de liker. Jeg er veldig glad i mennesker og å 
hjelpe mennesker, og jeg elsker at vi kan tilby 
dem den gode maten og den gode stemnin-
gen de er ute etter! 

Eventyr med Michal
Praha, 2016: den unge ergoterapeuten har i 
fem år hjulpet skadde mennesker i hjemlan-
det Tsjekkia. De sitter i rullestol, er deprimert 
- hun hjelper dem å trene for å se en mening, 
kunne nyte et liv og ha en familie. Men, 
31-åringen liker ikke utviklingen i helsevese-
net i hjemlandet Tsjekkia. 
Hun sier opp, pakker rygg-
sekken og reiser på eventyr 
til Equador. Hun besøker 
venner, treffer en mann, 
forelsker seg.
- Han, altså Michal, likte 
også å reise, og hadde kon-
takter i hele verden. En 
av dem gjorde at vi reiste 
til Sverige og fikk jobb 
sammen, i en fjellrestau-
rant – jeg stod i oppvas-
ken, smiler Barbora.
Skandinavia gav mersmak for paret, og over 
den vinteren reiste de noen timer lengre vest 
og endte opp i Bodø. En restaurant-jobb der 
ble ikke det de trodde, men en i bransjen 
kjente en som satset, ute på en liten øy. Et 
møte den ene dagen førte i praksis til anset-
telse den neste, og fra og med i fjor vår er 
Michal og Barbora viktige brikker i storsatsin-
gen til John Kristian og Arnøy Brygge. 

Alle vil utvikle
- Jeg elsker utvikling, og her har vi en sjef, 
John Kristian, som er veldig aktiv og som 
også elsker utvikling. Så dette er veldig mor-
somt å være med på!
- Hvordan er en typisk arbeidsdag?
- Den er vanligvis ikke typisk i det hele tatt 
– her skjer nye ting hele tiden! Men helst 

begynner vi med et møte på kontoret, der vi 
fordeler oppgavene den dagen eller den uken. 
Så kontrollerer jeg at vi har varer og personell 
til arrangementene, før jeg tar en prat med 
kollegene på kjøkkenet og i restauranten for 
å forsikre meg om at vi har kontroll, forteller 
kelneren, som også avløser sjefen sin med 
bestillinger, svarer på henvendelser.
- På litt roligere dager jobber vi alle sammen 
med å utvikle ikke bare restauranten, men 
hele anlegget. Servicetilbudet ved Arnøy 
Brygge forbedres hvert år, og dette er bare 
mulig hvis alle sammen jobber med å forbe-
dre seg, hele tiden.

Det aller, aller beste…
- Hvilke planer har du for 
deg selv, da?
- Jeg tar én dag og én uke av 
gangen. Og jeg liker at små 
og store ting endrer seg, det 
er sånn jeg kjenner at jeg 
lever! 
- Men du liker deg godt i 
Norge?
- Ja, absolutt, og jeg liker 
nordmenn! For det første 

er de norske gjestene veldig, veldig høflige. 
Dessuten liker jeg den livsstilen jeg kan ha 
her. Og, jeg liker hvordan dere nordmenn tar 
naturen inn i livene deres – dere liker naturen 
og tenker på den for framtiden, for neste 
generasjon.
- Ergoterapeut – det er ganske annerledes enn 
kelner?
- Egentlig ikke. Jeg tenker på det som at dette 
også handler om å gi service, å hjelpe men-
nesker, sier Barbora Zivnickova.
- Jeg liker å snakke, smile, at dem jeg er 
sammen med har det bra. Ofte når jeg har 
hatt gjester her hele dagen, så klemmer vi 
hverandre når de drar. Det er mitt favoritt-
tidspunkt – jeg vil at alt skal være perfekt, 
så når jeg kan stenge restauranten og vet at 
gjestene reiser hjem, veldig fornøyd……
fantastisk!

 

Oppvokst i Tsjekkia nær grensen til Tysk-
land, men senere bosatt i hovedstaden 
Praha. Utdannet ergoterapeut og jobbet 
som dette i 5 år. Sluttet i jobben, reiste 
deretter til Equador som backpacker, der 
hun traff sin nåværende samboer Michal 
Figer. De to reiste til Sverige og arbeidet 
i en fjellrestaurant, før de flyttet til Bodø 
og ny restaurant-jobb sommeren 2017. 
Ble ansatt som kelner ved Arnøy Brygge 
sommeren 2018, og der jobber hun og 
Michal fortsatt.

Elsker mennesker

  BARBORA ZIVNICKOVA (31)

Barbora Zivnickova (31) på tsjekkisk, engelsk, litt spansk og litt norsk elsker å hjelpe, servere og smile til de mange gjestene til Arnøy Brygge. Kelneren er 
en viktig brikke på laget til Jon Gisle ‘Basse’ Karlsen og sønnen John Kristian, nå som de to har satset nær 25 nye millioner kroner på reiselivsanlegget. 

Jeg vil si at hvis du 
er snill og har et 

åpent hjerte, så tref-
fer du bra folk over-
alt. For du trekker til 
deg det du selv er.

BARBORA ZIVNICKOVA

Jeg er veldig glad 
i mennesker og å 

hjelpe mennesker, og 
jeg elsker at vi kan tilby 
dem den gode maten 
og den gode stemnin-
gen.

BARBORA ZIVNICKOVA
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Fikk fast fisk
- Det er positivt at jenter ser at dette ikke er 
noen ‘mannejobb’. Ute på sjøanleggene er det 
mest gutter, men jeg synes det er enda mer 
spennende her – utrolig mye å lære seg og 
sette seg inn i, mener Marita Stavnes.

Tromsø ble utsatt
Vi sitter i det store og stilige nye kantine-

Oppvokst og fortsatt bosatt i 
samme nabolag i Meløy. Nå er 
to flinke damer også blitt gode 
arbeidskolleger – i nabokom-
munen Gildeskål.

Men, det er gjevt 
å få et fagbrev 

først, og på disse 
to årene finner jeg 
ordentlig ut om det er 
dette jeg vil satse på.

INGRID K. NYGÅRD

Her i Sundsfjord 
har vi tre ulike 

resirkuleringsan-
legg, så det er mye 
å sette seg inn i. 
Du må vite hva du 
holder på med og 
være våken.

MARITA STAVNES

rommet. Helgeland Smolt i Sundsfjord har 
bygget kraftig om og ut, og nå er det kort 
vei til alt, også over gangbrua til den splitter 
nye storsmolt-avdelingen dit vi straks skal 
gå. Vårt oppdrag er å møte to blide og gan-
ske fornøyde unge damer. Ingrid Køllersen 
Nygård (19) og Marita Stavnes (20).
- Gratulerer med ny læreplass, Ingrid!
- Takk! Egentlig skulle jeg vært i Tromsø nå, 
for jeg både søkte og kom inn på fiskeri og 
havbruksvitenskap ved universitetet der. Jeg 
liker å studere og lære mer, så dit skal jeg nok 
en dag.
- Men, det er gjevt å få et fagbrev først, og 
på disse to årene finner jeg ordentlig ut om 

det er dette jeg vil satse på videre, forklarer 
hun valget som gjør henne til en fast del av 
Helgeland Smolt-staben fra 12. august.

Fast fisk for Marita
- Gratulerer med fast jobb, Marita!
- Takk skal du ha! Jeg ante ingenting om 
dette faget da jeg begynte på skolen på Inn-
dyr. Men jeg likte både turnusen og lønna, 
og at jeg kunne bo hjemme. Og landbruk har 
jeg alltid likt – jeg har hester selv, og mamma 
har gård – dette likner jo litt, i hvert fall, 
smiler hun.
Marita er nettopp ferdig med løpet som 
Ingrid nettopp har begynt på, og gikk rett 

over i fast jobb fra i sommer. Da hun hadde 
sine første utplasseringer her, var hun først 
i familien i Helgeland Smolt-kjeledress, 
men etterpå har både storebror Richard og 
mamma Eli kommet etter – de har du tidli-
gere kunnet møte i Ny Næring.

- Du må være våken!
- Hva som krever oss mest i denne job-
ben? Kanskje at man må følge veldig med 
på utviklingen hele tiden. Det skjer veldig 
mye nytt hele tiden – nå gleder jeg meg 
for eksempel til at vi skal til Aqua Nor i 
Trondheim, som er verdens største messe for 
akvakultur-teknologi, forteller Ingrid.
- Krever oss mest….Da vil jeg nok si at det er 
veldig mye å passe på i denne jobben, mener 
Marita.
- Her i Sundsfjord har vi tre ulike resirkule-
ringsanlegg, så det er mye å sette seg inn i. 
Du må vite hva du holder på med og være 
våken.
- Du kan ikke stole på husken?
- Nei! Men vi har sjekklister, da, der vi går 
gjennom systematisk så ingenting blir glemt. 
Og så er det jo faste prosedyrer på det meste.
- Du kjenner på ansvaret, Ingrid?
- Ja, jeg tenker ofte på det, når jeg for eksem-
pel skal åpne en ventil eller noe. ‘Tenk hvis 
jeg åpner for mye nå, og fisken dør….’ Det 
er store verdier som kan gå tapt hvis man 
gjør feil. Så jeg er veldig konsentrert for å 
være sikker på at jeg gjør alt rett!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

To gode naboer fra Sandaa i Meløy er nå blitt to gode arbeidsvenninner i Sunds-
fjord i Gildeskål. Marita Stavnes (20, t.v.) har fått fast jobb i Helgeland Smolt-
produksjonen, og Ingrid Køllersen Nygård har fått læreplass.


