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   ARNØYBYGG AS

- På denne måten skal vi bli enda mer synlig 
i bybildet, med BoligPartner-drakten vår. Og 
vi skal bo vegg-i vegg med Gnist Arkitekter 
– dét blir også veldig bra! stor-smiler Morten 
Vågeng (35).
Arnøybygg-sjefen tar selfie i sentrum, 
sammen med salgsleder Solrunn N. Laastad 
(49). For i løpet av de neste ukene skal de to 
og resten av staben være på plass her i Sjøgata 

Større og stilig i sentrum
Det blir moderne, romslig og i 
samlokalisering med arkitekter. 
Nå skal Arnøybygg vokse fra 
allerede stor til enda større. I 
sin helt nye Bodø-base med 
Stormen og Scandic Havet som 
nærmeste naboer. Det er behov for enda en prosjektleder, og at vi styrker oss 

på salgssiden. Mens noen av håndverkerne som vi i dag 
leier gjennom Adecco, de planlegger vi å ansette fast.

MORTEN VÅGENG

5 – du vet, der det for noen år siden var 
bensinstasjon.
- Siden vi har både folk og aktivitet ute på 
Nordarnøy, blir det også veldig praktisk å få 
lokaler tett inntil Sentrumsterminalen med 
hurtigbåtene.

Større, bedre
Veksten bare fortsetter for Gildeskål’s of-
fensive bygg-entreprenør. Gasellebedriften’s 
årsomsetning er økt fra 10 til nær 40 millio-
ner kroner siden 2013, og Arnøybygg AS har 
siden sommeren 2016 eget salgskontor med 
fire ansatte i Dronningensgate i Bodø.
- Vi skal fortsatt øke, men kontrollert. Vi 
bygger boliger og næringsbygg i hele Salten, 
og de neste årene håper vi på enda flere bygg 
i Bodø enn i dag, røper Morten fra bedriftens 
strategier.

Men, for å oppfylle strategiene er det nød-
vendig med større og enda bedre lokaler.
- Dagens lokaler passet godt da vi flyttet inn, 
men de gir mindre mulighet for å innrede 
slik vi vil, og for å gjøre plass til flere. De nye 
lokalene er enda større, 180 kvadratmeter, 
og det blir plass til åtte 
ansatte i kontorfelles-
skap, pluss kjøkken, 
møterom, stillerom, 
lager- og bagasjerom. 
Moderne, og tilpas-
set vårt behov, fastslår 
Morten.

God plass, godt selskap
Og i godt selskap, altså. Gnist Arkitekter, 
med sivilarkitekt Lorens Urgård som eier og 
leder, har vokst i samme tempo som Morten 

& Co. siden 2014 – fra 1 til nær 9 millioner 
kroner i årsomsetning, og til 9 ansatte. Andre 
leieboere i Sjøgata 5 er både tannleger, frisø-
rer og de 11 i Angell Advokatfirma.
- Vi trengte mer plass og et enda bedre fysisk 
arbeidsmiljø for de ansatte. Vi hadde mulig-

heten til å forlenge leiekontrakten vår der vi 
er – den går ut i år – eller vi kunne bytte.
- Utenfor sentrum kunne vi sånn sett fått 
mer lagerplass, og enda bedre parkeringsfor-
hold. Men, på grunn av synlighet og sentral 
beliggenhet, blir dette bra. Og i tillegg til 

Gnist Arkitekter er det en interiørarkitekt 
som har kontoret sitt integrert i våre lokaler, 
og dét er også gunstig for oss, sier han.

Mer plass, mer folk
Ikke unaturlig har den dyktige entrepre-

nørvirksomheten kunnet 
legge egeninnsats på bordet i 
forhandlingene med utleier. 
Arnøybygg AS investerer om 
lag 800.000 kroner for å få 
lokalene perfekt tilpasset, og 
har dermed oppnådd lavere 

leiekostnad i den kommende femårsperioden. 
Så skal den bygges videre, dagens stab med 
21 håndverkere og de 4 på salg, prosjektering 
og administrasjon.
- Ja, vi skal bli flere, både ute og inne. Det 
er behov for enda en prosjektleder, og at vi 

styrker oss på salgssiden. Mens noen av hånd-
verkerne som vi i dag leier gjennom Adecco, 
de planlegger vi å ansette fast, opplyser daglig 
leder Morten Vågeng.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

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.

- Vi er i gang med del to, blant annet 
betyr det bygging av nytt basseng som 
skal kles med granitt. Det blir gan-
ske annerledes enn det gamle, forteller 
prosjektleder Frode Strand.
- Bassenget skal ha datastyring som 

Nytt basseng – 
gammel hvalross
Moldjord Bygg og Anlegg AS 
er i full gang med rehabilite-
ring av Solparken i Bodø.

Solparken er en av Bodøs grønne lunger, rehabilitering i full gang.

Solparken får nytt basseng, vi kan så vidt skimte hvalrossen bak i bildet.

skal følge tidevannet, slik at når det er 
fjære sjø blir det lavvann i bassenget, 
og høyvann på flo. Den gamle og fine 
hvalross-statuen skal følge med til det 
nye bassenget.
Det er ca 10 personer i arbeid for bedrif-
ten på dette prosjektet nå i sommer. 
- Hvis alt går etter planen er vi ferdige 
til jul.

Tekst: Astrid Berbusmel. Foto: Ed-
mund Ulsnæs

- Jippi! Nå flytter vi! jubler daglig leder Morten Vågeng og salgsleder Solrunn N. Laastad. 
Arnøybygg’s BoligPartner-kontor i Bodø flyttes nemlig til moderne, romslige kontorlokaler 
med Scandic Havet, Stormen og Sentrumsterminalen som nærmeste naboer.  
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Norsk Hydro bygde verdens nordligste 
produksjonsanlegg for mineralgjødsel 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 kraftverket 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 driften av gjødsel-
fabrikken var det på det meste om lag 630 
ansatte, før effektivisering, nedbemanning og 
utskillelse av verkstedvirksomheten har ført 
til at bedriften i dag har om lag 190 ansatte 

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 en markeds-
verdi beregnet til nær 90 milliarder kroner. 
I Glomfjord har Yara sin fullgjødselfabrikk, 
lageret og pakkeriet nede ved Glomfjorden, 
mens syrefabrikkene og administrasjonen er 
på øvre område. Bedriften ledes av fabrikksjef 
Øyvind Jenssen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

  YARA GLOMFJORD

  PSST!

- Så vidt vi kjenner til, er dette det tyngste 
løftet som noen gang er gjort her i indus-

triparken! sier 
Jonny.
- Veldig spen-
nende å være med 
på – det blir nok 
en stund til jeg 
får oppleve noe 
slikt igjen! smiler 
Jon Roger.
Etternavnet 
Pedersen har de 
til felles. Felles 
har de også hatt 
ledelsen av det 
langvarige, 
omfattende og 

spektakulære prosjektet. Nylig kunne nem-
lig Yara Glomfjord montere på kaia sitt 
splitter nye losseapparat, fraktet fra Italia 
med det 133 meter lange spesialskipet ‘MV 
Palmerton’. 
- 335 tonn, veier det nye losseapparatet 
– dét er mer enn dobbelt så mye som det 

gamle, på 160 
tonn, opplyser 
karene.
- Men, selv om 
det nye er stort 
for oss i Glom-
fjord, blir det 
bare en ‘tannpir-
ker’ i internasjo-
nal målestokk. 
Og se på kranene 
på dette skipet 
– de kan samlet 

løfte mye, mye 
mer, helt opp 
mot 850 tonn!

Mange ville se
Tannpirker eller ikke. Da sola steg på 
himmelen 29. mai, var det duket for en 
ikke hvilken som helst tirsdag i Glomfjord 
Havn. ‘MV Palmerton’ fra SAL Heavy Lift 
i Hamburg hadde klappet til kai kvelden 
før, og begynte fra tidlig morgen på det 
supertunge, men også superkontrollerte, 
løftet. Operasjo-
nen pågikk mye 
av arbeidsdagen, 
og svært mange 
skuelystne fra 
Yara-fabrikken 
stoppet opp for å 
se på dimensjo-
nene – både laste-
skipet, kranene og 
det nye losseap-
paratet. Som det 
gamle losseapparatet er også det nye levert 
av svenske Siwertell AB, og deres beste folk 
var på plass og koordinerte leveringen.
- Både SAL Heavy Lift og Siwertell er in-
ternasjonale og svært profesjonelle aktører, 
og dette har vært en trygghet for oss, både 

Det aller tyngste
Å se fagfolk i arbeid, dét er noe 
alle liker. Legg til at arbeidet 
er spektakulært og svært, ja, 
så blir det rene publikums-
magneten. Det er tidlig tirsdag 
morgen, på hovedkaia til Yara i 
Glomfjord.  

Jonny Pedersen

Jon Roger Pedersen

335 tonn – dét er mer enn dob-
belt så mye som det gamle. 

Så vidt vi kjenner til, er dette det 
tyngste løftet som noen gang er 
gjort her i industriparken.

JONNY PEDERSEN

Veldig bra at vi kan kjøre det 
gamle apparatet samtidig 

som vi sluttmonterer og setter 
i drift det nye. Dét gir oss flek-
sibilitet, og vi unngår å stanse 
produksjonen.

JON ROGER PEDERSEN

underveis i prosessen og under selve løftet 
over kai. Dette gikk meget bra og helt på 
planen, fastslår Jon Roger og Jonny.

Tung investering
Ingen virksomhet 
i Meløy-regionen 
har større drifts-
inntekter enn Yara, 
og når essensielt 
produksjonsutstyr 
skal skiftes, snakker 
vi store summer. 
Det nye losseap-
paratet koster 67 
millioner kroner 

inkludert reservedeler, men etter to år med 
prosjektering og forberedende investeringer 
er totalkostnaden nær 86 millioner. I 2017 
ble nemlig kaia forsterket, og i fjor ble det 
lagt ny skinnegang. Endringer er også gjort 
på strømtilførsel og mekaniske løsninger.

- Og med denne investeringen må vi se for 
oss at vi om noen år må oppgradere det som 
er blitt nye flaskehalser rundt losseapparatet, 
forklarer Jonny.
- Det nye losseapparatet 
har nemlig en kapasitet 
på opp mot 700 tonn i 
timen, mens innkjørings-
løypene bare klarer maks 
500 tonn i timen.

10 års tenking
To år med prosjektering, 
ja, men bytte av losseap-
parat har vært et tema 
for ham og bedriftsledel-
sen i 10 år før dette. På 
den tiden hadde man nemlig brukt rundt 3 
millioner kroner hvert år i mange år, bare til 
rent vedlikehold av anlegget.
- Og vi beregnet kostnadene ved en total 
rehabilitering av losseanlegget, pluss inves-

tering i alternativt lossesystem i perioden 
på 3-6 måneder. Dette ville blitt nesten like 
dyrt som å kjøpe nytt. Dermed ble det gjort 

en grundig og 
god jobb slik at 
vi kunne søke 
om midler fra 
konsernet, og 
dette fikk vi, 
slik at kai-for-
sterkningene og 
bestillingen av 
nytt losseapparat 
kunne gjøres, 
oppsummerer 
Jonny.
- Jeg har vært 

i bedriften lenge, men kan ikke huske et 
annet prosjekt der vi har vært gjennom så 
mange tunge momenter. Vi har fått delta i 
hele prosessen helt fra de første tegningene, 
verftsbesøk, samarbeid med befrakterne og 

fram til leveringen i dag.

Gunstig overlapp
Nå er altså 335 tonn nytt losseapparat godt 
installert, og ‘pilotene’ i Yara har fått opplæ-
ring. Den siste uka har prøvedrift vært gjen-
nomført. PKL-staben har gjort skrue-lossing 
i 40 år, og kan sine saker. Nå fin-innstilles 
ny-apparatet på det mest kompakte råstoffet 

- Kola-fosfat – slik blir andre råstoff-varianter 
lett å justere inn.
- Veldig bra at vi kan kjøre det gamle appa-
ratet samtidig som vi sluttmonterer og setter 
i drift det nye. Dét gir oss fleksibilitet, og vi 
unngår å stanse produksjonen, fastslår Jon 
Roger Pedersen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

De to kranene på ‘MV Palmerton’ kan løfte 850 tonn 
samlet, så 335 tonn ved Yara-kaia nå i mai var sånn sett 
ingen big deal. Underveis i løftet stabiliseres forresten 
skipet ved at vann forflyttes mellom enorme vanntanker. 
Ankomsten av Yara’s nye losseapparat tiltrakk som vi 
ser mange skuelystne arbeidere gjennom formiddagsti-
mene. Dronebildet: Nordic Industries.

Det gamle skrue-losseanlegget på Yara-kaia 
er 39 år gammelt i år. Nå skal det rives.
- En kjempefordel for oss at vi i en innkjø-
ringsperiode kan bruke både det gamle og 
det nye. Men, det gamle fra 1980 skal rives 
nå. Terje Halsan AS har fått oppdraget, og 

med hjelp fra sine underleverandører skal 
de bruke maks tre uker på arbeidet. Dette 
blir gjort i løpet av sommeren i år, opplyser 
vedlikeholdsleder Jonny Pedersen i Yara’s 
PKL-avsnitt.
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- I vår har vi vært der nede nesten hele 
tiden – både skipperen, matrosen og jeg. 
Det er utrolig mye som må tilpasses til 
vårt behov, så da jobber vi sammen med 
både snekkerne, sveiserne, elektrikerne 
og dem på hydraulikk. Og vi har fått 
opplæring, forklarer skolens prosjektleder 
Knut-Eirik Svendsen til Ny Næring. 

August-klar for elevene
For, nemlig, etter et halvt års forsinkelse 
i byggetiden, og en omfattende tilpas-
ningsprosess ved verftet Hvide Sande 
på Danmark’s vestkyst: ‘Oscar Sund’ er 
straks på vei til Gildeskål! Etter noen 
stopper på Vestlandet, beregner mannska-
pet ankomst Inndyr etter en uke.
- Gammelbåten vår, ‘Salthammer’, har 
lenge vært ute av drift på grunn av feil 
med gear og motor, så dette skoleåret har 
vi løst mye av praksisen ved at elevene 
er blitt utplassert på fiskefartøyer. Både 
forsinkelsen og all reisingen ned til verftet 
har gitt oss utfordringer.
- Men, nå blir det utrolig bra å ta det nye 
fartøyet i bruk sammen med elevene i 
august, smiler Knut-Eirik.

Har full pakke
Den er både lengre og bredere enn sin 
aldrende forgjenger. 23,99 meter lang, 8 
bred. Og ikke minst – særdeles velutstyrt.
- I motsetning til på ‘Salthammer’ får vi 
på ‘Oscar Sund’ alle de kjente redskapene 

Endelig på tur
Straks er den på vei fra Dan-
mark, skuta - topp moderne, 
påkostet og klar for både last, 
fiske og opplæring. Meløy vide-
regående skole’s nye undervis-
ningsfartøy 'Oscar Sund' skal 
døpes på Inndyr 21. august.

i fiskerinæringa – både garn, line, juksa og 
teine, men spesielt har vi tonet opp ring-
not, reketrål og snurrevad. I tre tanker på 
til sammen om lag 100 kubikk kan vi også 
frakte levende fangst, og båten har alle de 
moderne verktøyene for navigasjon og leting 
etter fisk, opplyser prosjektlederen.
- Vi skulle ikke bare ha en moderne laste- og 
fiskebåt. Båten må også kunne ha mye folk 
om bord og brukes veldig fleksibelt til opp-

læring, og alt dette i sum har gjort at både 
konstruksjonen og utstyrsjobben har vært 
omfattende og utfordrende.
Nordland Fylkeskommunes 50-millione-
rinvestering har også køyeplass til 12, slik 
at ‘Oscar Sund’ både kan ta mannskapet 
til Lofotfisket og andre langturer.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: privat

- Huset er ett av de få fra den byggeperioden 
som har beholdt sitt opprinnelige utseende. 
For å ivareta dette er vinduene veldig viktig, 
men så fant vi ingen som kunne kitte og 
reparere de gamle for oss….forteller Janne 
Sund til Ny Næring. 
- Men, Selstadvinduet i Meløy kunne levere 
– nye vinduer, og de er helt supre! smiler 
hun.

Viktig vindusvalg
Et ganske spesielt oppdrag, til et veldig spe-
sielt hus. 19 vinduer, til Fridthjof Anders-
sens vei i Bodø. 
- Joda, jeg var innom dem og tok mål – de 
originale vinduene er fra 1920-tallet, og selv 
om de er blitt modifisert noen ganger un-

Spesielt hus, spesielt oppdrag 

Da ett av Bodø’s eldste, peneste 
og mest særegne hus skulle 
utstyres med nye vinduer – ja, 
da ble henvendelsen rettet til 
Selstad i Meløy. 

Tord Selstad 

derveis, snakker vi her om kvalitetsvinduer, 
laget av kvalitetsmaterialer, sier Tord Selstad 
hos Selstadvinduet AS. 
- I dag er det ikke bestandig at huseiere 
tenker slik ved vindusbytter, og det settes 
ofte inn produkter som igjen må byttes litt 
for rask. I dette tilfelle har huseieren fått 
installert vinduer av samme kvalitet som de 
originale, sier Tord fornøyd. 
- Disse blir stående i minst 50 år, dét lover 
jeg!

Artig oppdrag
Janne Sund fra Leirfjord og ektemannen 
Peter Larsen fra Sørfold kjøpte det ærverdige 
bygget i Bodø sentrum for tre år siden. Det 
er oppført i 1924 av Hans Jensen fra Sør-
arnøy – byggmesteren i Bodø som hadde ry 
på seg som ‘bare det beste er godt nok’. Det 
vakre og solide bygget overlevde bombingen i 
mai 1940 da 420 av byens om lag 760 bolig-
hus gikk tapt. 95 år gammelt er det opprin-
nelige pensjonatet og spisestedet fortsatt 
ett av fylkeshovedstadens peneste og mest 
særpregede bolighus, der det ligger idyllisk 

til, nær Solparken og Nordlandsmuséet. 
- Veldig artig å kunne bidra med våre 
produkter når et så flott og spesielt hus 
skal renoveres! mener Tord. 
- I dag er det jo ganske mange som legger 
arbeid i å ta vare på eldre og spesielle hus, 
og dette er absolutt en type kunder som vi 
gjerne samarbeider med, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Topp moderne ‘Oscar Sund’ ved kai i Danmark – nå klar for Lofotfiske og 
tilværelse som opplæringsfartøy for Meløy videregående skole.

Janne Sund og Peter Larsen (innfelt. Foto: privat) er nåværende eiere av ett av de mer 
særegne og vakre bygningene i Bodø sentrum. Huset ble bygget i 1924 som pensjonat og 
spisested, og både eier, arkitekt og byggmester hadde opprinnelse fra Gildeskål. Nå har 
huset fått 19 nye og spesielle vinduer, levert av Selstadvinduet i Meløy.

Knut-Eirik Svendsen – prosjektleder som gleder seg til august når han kan 
ta skuta i bruk sammen med elevene.Foto: Edmund Ulsnæs

Gerda Olsen var datter av en velstående 
handelsmann og fiskekjøper på Nord-
arnøy i Gildeskål. Da han døde, flyttet 
hun og moren til Bodø. Gerda hadde reist 
utenlands, hadde god smak, og nå ville 
hun bygge pensjonat og et finere spisested 
i byen. Dette er bakgrunnen for at det ble 
reist, det gule og vakre huset i sentrum som 
lege Janne Sund og salgssjef Peter Larsen nå 
eier. Gerda engasjerte den anerkjente Oslo-
arkitekten Harald Sund, sønn av gamle 
lensmann Sund i Gildeskål – en arkitekt 
som lot seg inspirere av den eldste og beste 
bebyggelsen i Bodø. Så fikk Hans Jensen 
fra Sørarnøy – nå byggmester i Bodø – 
jobben med å bygge huset, og med bruk 
av de beste materialer. ‘Dette er en av de 
peneste husene i Bodø, og meget typisk for 
de fremherskende stilretningene da det ble 
bygget. Eierne fortjener ros for å ha forstått 
å ta vare på det uten å ødelegge det med 

De var fra Gildeskål og fikk bygget ett av de vakreste husene 
i Bodø.

upassende tilbygg, vindusutskiftninger 
osv., som svært ofte sees i dag’, leser vi i 
en historikk fra 1979, ført i pennen av 
ansatte ved Bodø Byplankontor. Huset 
er i dag også utstyrt med emaljeskilt fra 
Bodø Bys Vel (se under), som framhevet 
noen av byens mest markante bygg i 
forbindelse med byens 100-årsjubileum 
i 2016. 

Tekst: Edmund Ulsnæs 
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- Det er klart….hvis du plages, nede i 
grøfta her, da går tida j…lig fort! flirer 
Werner Haugen fra kahytten i grave-
maskinen, her på Burøya.
Vi kjenner alle til tidevannet, med 
røffli 6 klokketimer mellom høyeste 
høyvann og laveste lavvann. Men å 
jobbe der nede, i og under fjæra, med 
svære gravemaskiner?
- Når vi har full fjære, må vi jobbe raskt 
– legge og komprimere singel. Så må 
vi vente til neste fulle fjære med å legge 
rør. Og når rørene skal sveises, må det 
være helt tørt – det er en utfordring, 
forteller Werner og kollega Tormod 
Martinussen.
- De siste dagene, med lav veldig lav 
fjære, har det passet perfekt – men om 
noen dager, da 
blir det håpløst 
å både grave 
og sveise. For, 
vannstanden 
blir på det verste 
78 centimeter 
under det som 
kalles middel-
vann - og vi skal 
jo legge røret på 
1 meter og 20 
under middelvann!

Dag, natt, kveld
Så skal vi ikke gå mer i dybden på dette 
med tidevann. Poenget er: for de erfar-
ne Knuseri-karene Werner og Tormod 
er en plankejobb i Bodø blitt litt mer 
enn planke. På grunn av tidevannet. 
Oppdraget er ‘enkelt og greit’: legge 
ny, 80 centimeters utslippsledning fra 
Pelagia-fabrikken på Langskjæret og 
totalt 350 meter 
på land og ut i 
sundet mot Ny-
holmen. Men, 
likevel ikke helt 
enkelt og greit, 
når arbeidet sty-
res nådeløst av 
naturkreftene, 
altså tidevannet.
- Så da må vi 
benytte tida godt, når det er full fjære. 
Enten den kommer på morran, kvel-
den eller midt på natta, smiler de to.
Werner og Tormod har jobbet på 
Burøya siden påsketider i fjor, med 
røroppdrag for Bodø kommune. Den 
jobben de nå er i gang med, utføres for 
Kystverket. Som igjen har dette som en 
bare liten del av et stort oppdrag. For 
Bodø kommune – i indre og ytre havn.

Større skip til kai
- Reipå Knuseri legger utslippsledning 
lenger ut i sundet, slik at vi på innsiden 
kan etablere det godkjente deponiet for 
forurensede masser. Disse massene er 
hentet fra indre havn i Bodø og delvis 
utenfor moloen ved innseilinga, forkla-
rer Jan Arild Jenssen i utbyggingsavde-

Reipå Knuseri fra Meløy har en rolle i Kystverket’s omfattende mudring i Bodø’s indre og ytre havn. 
Tre grunner i innseilinga og et større felt inne i havna skal gjøres dypere og bredere, slik at større 
skip kan legge til kai i fylkeshovedstaden enn i dag. Werner Haugen og Tormod Martinussen på 
våre bilder har en utfordrende rørjobb i tidvis kappløp med tidevannet. 

Totalprosjektet er som så-
dant ikke komplisert, men 

slike oppdrag som i Bodø er 
ikke hverdagskost for Kyst-
verket.

JAN ARILD JENSSEN

De siste dagene, med lav 
veldig lav fjære, har det 

passet perfekt – men om 
noen dager, da blir det håp-
løst å både grave og sveise.

TORMOD MARTINUSSEN

Jobber mot tidevannet
De må grave og plaststøype rør i kamp mot klokka, og tidevan-
net. Erfarne karer fra Reipå Knuseri har en viktig rolle i en storstilt 
mudring og forbedring av Bodø Havn. Som skal gjøre plass til 
større skip. 

lingen hos Kystverket.
Kystverket under Samferdselsdepar-
tementet jobber typisk med å bygge 
moloer, utdype farleder og havner, 
samt nybygge og vedlikeholde større na-
vigasjonsinstallasjoner, som fyrlykter. I 
Bodø’s havn er et opprinnelige prosjekt 
på 120-30 millioner kroner delt i to, 
der den første delen med utbygging 
og sikring av kaia ved godsterminalen 
allerede er utført. I høst innledes den 
andre delen, der om lag 180.000 ku-
bikkmeter masse skal fjernes for å sikre 
seilingsbredde, for eksempel for større 
cruiseskip enn i dag. 

Rør og spuntvegg
Og i dette store havneprosjektet i 

fylkeshovedstaden 
er det altså at Reipå 
Knuseri spiller en 
viktig leverandør-
rolle.
- Vi har 4-5 mann 
på vår jobb, og 
planen har vært å 
være ferdig til fel-
lesferien, opplyser 
Knuseri-sjefen, 
Frank Robert 

Svendsgård – han deltar selv i an-
leggsarbeidet sammen med Werner og 
Tormod, og Rune Haugen.
Burøya-jobben som avsluttes i som-
mer har et omfang på om lag 10-mil-
lioner kroner. For Kystverket skal 
arbeidet fortsette med tildeling av neste 
entreprenør-oppdrag. Det nye mas-
sedeponiet i det samme sundet skal 
avgrenses.
- Her skal det spuntes fem sirkler – 

spuntceller - som 
hver har diameter på 
19 meter, og sidefyl-
linger mellom dem, 
forklarer Jan Arild 
Jenssen.
Spunting er å 
slå høye og val-
sede stålprofiler, kalt 
spuntnåler, ned i 
havbunnen - enten 

for midlertidig eller varig bruk. 
- Totalprosjektet er som sådant ikke 
komplisert, men slike oppdrag som i 
Bodø er likevel ikke hverdagskost for 
Kystverket.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

I april kunne Kystverket og Reipå Knuseri signere kontrakt i Kabelvåg. Fra venstre 
Kystverket’s anleggsleder Torfinn Zakariassen, prosjektkoordinator Jostein Bøhlerengen 
Moe, prosjektleder Jan Arild Jenssen, regiondirektør Fridtjof Wangsvik, og Knuseriet’s Frank 
Robert Svendsgård og Mats Swensen.

 

Etablert: 1970, dagens aksjeselskap i 
2000
Daglig leder: Frank Robert Svendsgård
Eier (e): Frank Robert Svendsgård
Ansatte: 22
Omsetning 2017: om lag 33 mill. kroner
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Stein og strøm – gode 
samarbeidspartnere 

Thomas Hind Wassvik i arbeid. 

Svein Roger Fagerli

Bilfinger-karene 
gjør en flott 

jobb og har an-
svaret for alt 
vedlikehold på det 
elektriske anleg-
get og utstyr.

SVEIN ROGER FAGERLI

10 11

- Dette er et fast oppdrag vi har, og vi er der 
gjennom hele året. Vi gjør alt av vedlikehold 
på diverse installasjoner som finnes der, sier 
Thomas Hind Wassvik, som gjerne drar 
sammen med Svein Kibsgård som ofte er den 
som utfører jobbene.
- Det er en fordel at det er de samme perso-
nene som er her, vi blir kjent med anlegget 
og vet hva som finnes rundt omkring.

Viktig og godt samarbeid
- Hvor ofte tar dere turen?
- Ja, sånn cirka en gang pr uke. Men oppstår 
det noe som gjør at de trenger oss sånn litt 
akutt, drar vi så snart vi kan.
Bilfinger har noen faste avtaler utenfor 
Glomfjord Industripark, og ikke så mange 
av dem ligger såpass langt unna. Selv om 
avstanden i luftlinje ikke er så stor, er kjøre-
veien forholdsvis lang. 
- Men det er ikke noe problem, det er fint å 
være her, vi samarbeider godt, og dette er en 
viktig avtale for oss.
Både små og store oppdrag utføres mel-
lom kvartsdungene og i bygningene. Alt fra 
lysarmaturer til feilsøking, og installasjon av 
større el-motorer. På området til bedriften 
er det både kaianlegg og knuseri, så det er 
mange ulike motorer, brytere og koblinger 
som trenger oppfølging og service.
- Akkurat nå er det arbeid på ei pumpe i en 
tunell der det må pumpes ut vann. Så da er 
det jobb under jorda! 

Tekst: Astrid Berbusmel. Foto: Edmund 
Ulsnæs

Elektriske installasjoner finner 
vi overalt hvor det drives indus-
tri. Bilfinger i Glomfjord leverer 
elektrikertjenester til mange, 
også til Mårnes kvarts på Sand-
hornøya.

Men det finnes stein og berg som kan 
ha industriell verdi. På Sandhornøya 
ligger Mårnes kvartsittbrudd. Siden 
1970 har det vært drift i dagbruddet 
som vises godt i landskapet.
- Her kan vi drive i overskuelig frem-
tid, sier Svein Roger Fagerli som er 
ansatt i Elkem og er leder på anlegget.

Industri-kunder
- Hvem er mottaker av det som hentes 
ut her?
- Vi leverer knust kvartsitt til prosess-
industrien, som må ha 
kvarts -silisium - for å 
kunne produsere metall-
legeringer av ulike 
typer. For tiden har vi 
kun eksterne kunder, 
men i perioder er det le-
veranser også til Elkems 
smelteverk avhengig av 
markedsforhold. 
På Mårnes kvartsitt-
brudd jobber det 6 
personer i tillegg til 
Svein Roger. 
- Disse er ansatt i Veidekke entrepre-
nør AS. 
Noen bor her på øya og andre pend-
ler. Og pendler, det gjør Svein Roger 
også. Han er bosatt i Dalen på Reipå.

- Det blir fort 100 pendler-mil i uka. 
Men jeg trives veldig godt her, kjø-
ringa blir en del av hverdagen.

Godt samarbeid
- Og Bilfinger – de er en av de som 
gjør oppdrag for dere?
- Ja, de har vi et veldig godt samarbeid 
med! Bilfinger-karene gjør en flott 
jobb og har ansvaret for alt vedlike-
hold på det elektriske anlegget og 
utstyr. De er fleksible og kommer når 
vi trenger dem!

- Akkurat nå er det 
arbeid på ei pumpe i en 
tunell der det må pum-
pes ut vann. Så da er det 
jobb under jorda!

Vakker natur
Naturen rundt dagbrud-
det er vakker, og han 
som sitter i gravemaskina 
høyt oppe i anlegget tar 
gjerne bilder og sender 
til de andre.

- Det kommer bilder med den flotte 
utsikten fra Jon Håvard, og det må 
jo være en av de beste utsiktene som 
finnes!

Tekst: Astrid Berbusmel

Rike ressurser 
i berget
Fjell og vakker natur og utsikt er hverdagen for oss 
som bor her. Når vi strever oss oppover de bratte fjell-
sidene tenker vi nok ikke vanligvis på hva som ligger 
under føttene våre. 



 

 

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Oppvokst i Gamvik og Mo i Rana, bosatt i Vågaholmen 
i Rødøy siden 1994. Gift med Lisbeth – de har barna 
Jan Harald (f. 1976), Marit (f. -79) og Marius (f. -90). 
Yngve tok framhaldsskole og handelsskole og har 
jobbet som ekspeditør, sjømann, industriarbeider, 
anleggsarbeider, bussjåfør, hovmester, innehaver av 
gatekjøkken, kontormaskin-selger, butikkmedarbeider, 
kirkeverge, kokk og journalist. Har også gitt ut bøkene 
‘Kysttoktet’ i samarbeid med Kenneth Didriksen, og 
‘Fra purreløk til villsau...’, illustrert av Anfinn Myrvang. 

Er det fusjonerte selskapet etter nylig sammenslåing 
av Sundsfjord Smolt AS i Gildeskål (etablert 2007) og 
Helgeland Smolt AS i Rødøy (etablert 2012). Bedriften 
har om lag 35 ansatte i Sundsfjord og Reppen, og 
siden 2008 er det investert over 600 millioner kroner 
i bygging og utbygging av smoltproduksjonen i de 
to lokasjonene. Tor-Arne Gransjøen er daglig leder i 
begge selskapene, mens styreleder i begge er Odd 
Strøm, som også er daglig leder i Nova Sea. Helgeland 
Smolt AS eies av Nova Sea (73,6 prosent), Lovundlaks 
(16,4), Gildeskål Forskningsstasjon (5) og Selsøyvik 
Holding (5).

 HELGELAND SMOLT AS

 YNGVE BROX GULDBJØRNSEN (65)

- Ser du – bildet strekker seg fra odden mot 
Tjongsfjord og nesten til kraftverket – dette 
var ikke så enkelt, smiler Ynge Brox Guld-
bjørnsen.
Giga-bildet bak ham viser ikke 360 grader 
rundt, men det kan da ikke være mye om å 
gjøre?! Og når han på Ny Næring’s hoved-
bilde kan ‘favne’ hele greia med eget vinge-
spenn, ja, så er det fordi han står flere meter 
unna veggen!
- Bildet er 7,5 meter bredt, og er faktisk 
sammensatt av 1.375 små bilder, opplyser 
mannen som står bak den smått enorme 
bildeutsmykningen som møter besøkende til 
Helgeland Smolt i Reppen.

Hver uke i to år
Idéen til det som etter hvert ble et oppdrag, 
oppstod faktisk under utførelsen av et helt 
annet oppdrag. Siden anleggsstart i 2015 

- Sååååå stort er det!
Ja, det er stort og det er spektakulært. Lokale krefter fikk ta 
i bruk avansert robot-teknikk da inngangspartiet ved Helge-
land Smolt i Reppen skulle utsmykkes.

Det har vært mye arbeid, både 
med å ta bilder og med å re-

digere og klargjøre for montering. 
Men også veldig spennende.

YNGVE BROX GULDBJØRNSEN

hadde nemlig Helgeland Smolt engasjert 
Yngve, erfaren frilansskribent og -foto-
graf, til å dokumentere byggingen av det 
voldsomme smoltanlegget.
- I to år var jeg her inne og tok nye 
bilder, hver eneste uke. Et utvalg på 
omtrent 70 av dem skulle jeg samle i 
noe sånt som 30 installasjoner, altså med 
bilder i ulik størrelse. Og på ulike steder 
i byggene, forklarer han det opprinnelige 
oppdraget.
Raskt sidesprang: allsidige Yngve har 
også levert mer enn bilder gjennom 
anleggsperioden. Han serverte nem-
lig daglig middag til, på det meste, 30 
anleggsarbeidere! Til middagskokingen 
leide han Ågkroa på Ågskardet, og kjørte 
innover for å servere sultne arbeidere 
på brakka i Helgeland Smolt-tomta. 
Sidesprang slutt.

Svææært bilde…
- De omtrent 70 bildene, de hadde jeg klar til den 
offisielle åpningen i september i 2017. Men, så 
kom det opp en ny idé, smiler Yngve, som selv er 
bosatt i Vågaholmen.
Tidligere smolt-driftsleder Liza W. Isaksen hadde 
nemlig ved et annet anlegg sett en spesielt spennende 
utsmykning. Kunne Yngve levere noe av det samme?
- Så er det slik at jeg har en bror som er fotograf, 
Willy Brox. Jeg tok han med som konsulent, og 
vi  monterte en foto-robot ute på moloen her. Så 
begynte den å knipse 
– fra oppe til venstre 
og i rekker nedover 
– 1.375 bilder til 
sammen. Og her har 
du resultatet!
7, 5 meter bred og 
over 1 meter høy er 
faktisk bildemonta-
sjen – det sier seg selv at vegg-monteringen ble en 
utfordring i seg selv.
- Ja, jeg tok med meg flinke folk fra familien, og 
vi drev på noen timer. Det måtte lages en egen 
ramme som vi skråskjærte, tilpasset og snekret 
sammen her på stedet, forteller han.

Har tenkt bibliotek
Resultatet er blitt imponerende, og i høy-
este grad et blikkfang ved ankomsten til en 
av Rødøy-regionens aller største bedrifter. 
Og i den øvrige bilde-dokumentasjon-job-
ben – der har Yngve sammen med ledelsen 
tenkt ‘bibliotek’, på veggene.
- De forskjellige bildeinstallasjonene som 
er planlagt rundt i bygget viser historien, 
for eksempel helt tilbake til det ble brent 
ned, det gamle bolighuset som før stod 

her i Reppen. Eller da 
skogen ble saget ned, 
eller da den første 
rogna kom i hus.
- Det har vært mye 
arbeid, både med å ta 
bilder og med å redi-
gere og klargjøre for 
montering. Men også 

veldig spennende, så jeg ser absolutt for 
meg at jeg skal fortsette med samme typen 
oppdrag, smiler Yngve Brox Guldbjørnsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Yngve Brox Guldbjørnsen står bak den spektakulære 
bildeutsmykningen i det fortsatt ny-utseende produk-
sjonsanlegget til Helgeland Smolt i Reppen i Rødøy. 
Både gigabildet ved hovedinngangen, og de om lag 30 
installasjonene med noe sånt som 70 bilder, som skal 
spres i den voldsomme bygningen. Her signerer han 
stor-bildet, og viser også fram knipset der det tidligere 
bolighuset i tomta brennes ned – selve ‘startskuddet’ 
for byggingen.
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Wow. Lekkert.
Husker du Ny Næring’s oppslag 6. februar, der vi skrev om nok en spesialjobb, typisk Moldjord Bygg og Anlegg? Oppdraget bestod i å bygge en ny skibru for Bodø kommune, nokså dypt inne i Bodømarka. 
Vårt underveis-bilde ble knipset 31. januar. Men så: i forrige uke ble fiks ferdig og ganske lekker bru overrakt til Bodø kommune. Ferdigbildet er tatt av Moldjord’s prosjektleder Kåre Eggesvik, og viser kom-
munens byggeleder Bjørn Håvard Stamnes (t.v.) og Frank Stand fra uteseksjonen i Bodø kommune. Tekst: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

To lærlinger hos Halsa Bygg AS gikk 
opp til svenneprøven i juni, og begge 
bestod! Svenneprøven avlegges over 5 
dager, og består av ulike oppgaver som 
utvendig bordkledning, tak og vegger 
inne og innsetting av vindu.
Svenske Nils Henrik Lundmark (25) 
er født og oppvokst i Arvidsjaur. 
- Så traff jeg ei dame og flyttet til 
Meløy for seks år siden! 
Skolegang i Sverige og eksamen som 
privatist i Norge førte altså frem til 
svennebrev. Lærlingetida har han hatt 
i Halsa Bygg AS, og der ønsker han 
å fortsette. Nils har 2 barn og bor i 

Glomfjord.
Fredrik Skogli (22) fra Halsa er også 
glad og nybakt tømrer! 
- Veldig artig å klare dette, sier Fredrik. 
Han hadde en plan om å bli maskinist, 
det var vanskelig å få lærlingeplass, og 
han bytta over til tømrerfaget. 
- Jeg fikk sommerjobb på lageret hos 
Halsa bygg, og siden har jeg vært der. 
Nå har jeg fått fast jobb, og ønsker 
å bli boende på Halsa, men kanskje 
ikke hjemme hos ho mamma og han 
pappa, smiler Fredrik.

Tekst: Astrid Berbusmel

Ferske svenner i tømrerfaget

Nils Henrik Lundmark (t.v.) og Fredrik Skogli. Begge bildene: privat.

  ARNE WIIK (62)

- Du vet, det er den der gode følelsen, når 
du er med på å skape noe – for bedrifter, 
for lokalmiljøet. Og så er det et veldig godt 
miljø i denne bransjen, smiler den sympa-
tiske, 62-årige prosjektlederen og fagarbei-
deren foran oss. 
Arne Wiik fra Inndyr. Tett i tett i Salten 
står de - alle husene, næringsbyggene og 
solide konstruksjonene som denne mannen 
har ledet byggingen av. Med solid erfaring, 
inngående fagkunnskap og lunt smil.
- Joda, jeg håper og tror at folk lett får tillit 
til meg, fordi jeg støtter dem i faglige 
ting. Og, jeg setter min ære i at 
det jeg har lovt skal bli gjen-
nomført, svarer veteranen.

Husker hyggelig best
For nå har den allerede 
vart i godt over 40 
år, anleggskar-
rieren til han som 
selv er sønn av en 
byggmester, men 
som egentlig ville 
bli maskinist på båt. Men, 
tømrerfaget ble det, og deretter 
betongfaget. I arbeid for riksentrepre-
nører, lokale entreprenører, og de siste 12 
årene den regionale entreprenøren Mold-
jord Bygg og Anlegg. Der erfarne Arne 
Wiik leder andres arbeid.
- Alle dager er sjølsagt ikke like artige, og 
jeg har vært med på det aller verste, også, 
altså at en kollega ble hardt skadet på jobb. 
Og det er ikke så hyggelig med konflikt i 
forbindelse med oppgjør for et oppdrag, for 
dét kan også skje. Men, jeg husker best alle 
de hyggelige dagene, humrer Arne.
Opprinnelig fra Inndyr, bosatt i Bodø, men 
spesialisten på bygging av betongkaier er 
fortløpende på reisefot mellom bedriftens 
oppdrag under utføring – i hele Salten og 
nordover.

Respekt for erfaring
- Det kan være en en tøff tone i anleggs-
bransjen?

Travel i givende jobb
Han er fortsatt veldig travel, den 
svært erfarne anleggslederen 
hos Moldjord Bygg og Anlegg. 
Arne Wiik (62) vet ikke helt 
hvordan det skal bli å trappe 
ned, nei. 

Du vet, det er den der gode 
følelsen når du har vært 

med på å skape noe – for 
bedrifter, for lokalmiljøet.

ARNE WIIK

Joda, jeg håper og tror at folk lett får tillit 
til meg, og liker å jobbe sammen med 

meg. Og, jeg setter min ære i at det jeg har 
lovt skal bli gjennomført.

ARNE WIIK

- Joda, noen kan ha en tøff tone, men det 
venner man seg til. Og blir det for ille så tar 
jeg det opp – det viktigste er at man får til et 
bra samarbeid.
- Og erfaring kommer godt med?
- Absolutt – den tryggheten kjenner jeg mer 
og mer, og at jeg blir flinkere til å se konse-
kvenser over tid i et prosjekt, ikke bare ‘lever i 
nuet’. Man merker også respekt for den erfa-
ringen man har, men 
jeg er også selv blitt litt 
rundere i kantene med 
årene, sier han.
Anleggs- og prosjekt-
ledelse krever sin 
mann. For å kunne ha 
fulle batterier mandag 
morgen, har Arne med 
årene også blitt flinkere til å holde helgene fri 
for eposter, telefoner og prosjekttegninger.

Liker komplisert
- Din far var Alfons – bygg-

mester Wiik, med 
18 mann i arbeid 
på det meste. Skul-
le du ta over?
- Joda, jeg grun-

net en del på dét, 
og det var vel en stund 
litt sårt at jeg valgte noe 

annet. Men det var nok 
det rette for meg å ikke 

overta – han hadde jo aldri fri.

Mens eldstemann Arne jobber i bygg og an-
legg, er broren Jan Sverre byggeleder for SKS 
i Rødøy, Inger Marianne er lærer på Inndyr 
og xxxx er xxx.
- Moldjord Bygg og Anlegg liker de litt kom-
pliserte jobbene – de som krever litt ekstra?
- Ja, dette er vårt varemerke. Og jeg liker det, 
selv om det også har ført til et ganske omflak-
kende liv som anleggsleder og prosjektleder. 

Jeg har spesielt job-
bet med betongkaier 
– de siste årene kaier i 
Skjerstad, på Rognan, 
tre på Finnsnes og ei på 
Sommarøy. 

Ikke bare-bare
- Så jo eldre du blir, jo 

mer viktig blir du for bedriften?
- Haha, nei, alt har sin tid. Og det er beri-
kende med nye og yngre folk som kommer 
inn, og brenner for faget. Det blir ikke bare 
å bryte over og bli pensjonist, for jeg tror 
faktisk 70 prosent av det sosiale nettverket 
mitt er knyttet til jobb!
- Men, jeg har både hus, hytte og båt å ta 
vare på, så neste år skal jeg forsøke å jobbe 
bare fire dager i uka, avslutter Arne Wiik før 
helgen setter inn.
Og sender oss senere på kvelden bilde fra 
ferieparadiset. Den tidligere rorbua i det ned-
lagte fiskeværet Fugløyvær i Gildeskål…

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sønnen til Alfons og Bjørg er oppvokst på Inndyr, der han i ung alder bygde hus som han 
fortsatt eier og bruker. Storebror til Jan Sverre og Inger Marianne. Arne tok svenneprøve som 
tømrer og jobbet først for tidligere Byggmester Alfred Jørgensen i Bodø, deretter for Furuhol-
men og tok utdanning i betongfaget – som forskallingssnekker. Etter en arbeidsulykke om-
skolerte han seg ved å ta teknisk fagskole på Mo, og fikk jobb hos AS Anlegg i Bodø, der han 
blant annet var formann under byggingen av Bodø Lufthavn. Etter arbeidsopphold på Evenes 
og Andenes ble Arne ansatt hos Moldjord Bygg og Anlegg i 2006, der han har vært siden, som 
formann, anleggsleder og prosjektleder. Bor i Bodø med kona Torill, og de har barna Bjørn (f. 
1983, er byggeleder for hurtigbåter til Nordland Fylkeskommune), Tone (f. -86, er eiendomsme-
gler i Bodø) og Andreas (f. -91) – er montør hos Elektro i Bodø).

Han er erfaren, handle-
kraftig anleggsleder med 
spesielt godt renommé på 
bygging av betongkaier, 
Arne Wiik i Moldjord Bygg 
og Anlegg. Sammen med 
ham på det ene bildet 
ser vi Harry Kristensen, 
knipset i forbindelse med 
utbygging ved Fore Båt- 
og Motorservice. Foto: 
Astrid Berbusmel.
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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 22 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
 

Meløy kommunale elektrisitetsverk 
ble etablert i 1938, og hadde i 60 
år sin egen installasjonsavdeling. 
Høsten 1998 ble imidlertid denne 
avdelingen skilt ut og etablert som 
eget aksjeselskap. Dette var et 
samarbeid mellom elektrisitets-
verket – da med nytt navn Meløy 
Energi – og Elektro AS, Bodø-
selskapet som også har en lang 
historie i Meløy. I dag eies Meløy 
Elektro av Elektro AS (75 prosent), 
Meløy Energi AS (15) og Roger 
Stormo (10), der Roger er daglig 
leder. Forretningsområder for virk-
somheten er elektroinstallasjoner i 
privatboliger, butikker, kontorer og 
annen næringsvirksomhet som for 
eksempel industri og havbruk. 11 
av de 16 ansatte har fagbrev som 
elektriker,  4 lærlinger er i ferd med 
å ta slikt fagbrev, mens daglig leder 
har fagbrev som telemontør. Meløy 
Elektro leier lokaler hos Meløy 
Energi på Ørnes, leier dessuten 
lagerlokaler på Engavågen, og har 
11 leasede servicebiler. Styreleder 
er Ivar Karl Jørgensen (f. 1939), 
mens Einar Dagfinn Rosting (f. 
1963) og Roger Stormo (f. 1962) er 
styremedlemmer. Driftsinntektene 
i 2017 var 18,1 millioner kroner, 
og  de to foregående årene 17,4 og 
17,1.

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

Roger Stormo, daglig leder i Meløy Elektro AS

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

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

Alle besøkende skal altså registreres inn her, 
uansett om det er store grupper, planlagte 
møter eller spontane gjester. 
- Det mest effektive er at den som skal ha 
besøk registrerer dette på forhånd. Da er 
det enkelt for gjestene å finne seg selv på 
skjermen ved hjelp av mobilnummeret, 
og den som skal ha besøk får beskjed på 
sin telefon om at nå er gjesten på vei inn i 
parken, forteller Yaras Trond Trana som er 

prosjektleder. 
I første omgang er det altså kun besøkende 
som skal bruke dette nye systemet, men på 
sikt vil kanskje alle ansatt bli integrert her. 
Også registrering av biler inn og ut av parken 
vil være en del av fremtiden.

Tekst: Astrid Berbusmel. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Velkommen til 
Glomfjord 
Industripark! 
I løpet av sommeren installeres nytt elektronisk selvbetjent 
besøkssystem i vakta i Glomfjord Industripark. Da blir det slutt 
på den manuelle føringen av gjester i gjesteboka, og i stedet vil 
onVisit-systemet holde orden på hvem som er på besøk i parken 
til enhver tid.
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Meløy Elektro AS

Mowi Norway AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
Web.: www.mowi.com
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Vi har fulgt Nina Wiland, som er fungerende 
kantineleder, en arbeidsdag.
- Vi vet aldri helt hva dagen bringer, men det 
gjør jobben spennende og variert, sier Nina.
Men enkelte oppgaver må gjøres hver dag, og 
hun forteller at dagen alltid starter med at første-
mann på jobb setter på kaffen.
- Det er gjerne noen som skal ha kaffe til et 
møte eller kurs tidlig på dagen. 
- Og så er det å sjekke dagens bestillinger og 
forberede det som trengs for å få mat på alle fat. 
Her stekes wienerbrød, kanskje skal noen ha 
kurs-mat og fruktfat, en Pavlova eller annen god 
kake står gjerne på lista over dagens leveranser. 
Å komme inn i kantina når duften av nystekt 
brød henger over bordene gjør mange glade.
- Ja, vi baker grovbrød og 
speltbrød ganske ofte, og 
vi har noen som ønsker seg 
skorpa på det nystekte brødet, 
og da får de det!
Å drive med matproduksjon er 
ingen spøk, og det er strenge 
krav til alle bedrifter i mat-
bransjen.  Temperaturen i kjøl- 
og fryserom og salatbar sjekkes og registreres 
hver morgen, og god hygiene er en selvfølge.

Tradisjoner
Når klokka tikker mot halv elleve, kommer 
de første lunsj-gjestene. Menyen er delvis fast, 
tradisjonen med bacon på mandag, pølser på 
onsdag og karbonade på fredag tukler man ikke 
med!
- De andre dagene varierer vi menyen, og noen 
retter er mer populære enn andre. Pytt-i-panne 
er en favoritt, og lunsjkakene med fisk og potet 
har funnet sin plass etter hvert. Det er artig at 
kundene blir glade når de får noe de liker ekstra 
godt!
Innimellom kundene lages kaker, fruktfat, 
lunsjtallerkener, noen kommer for å hente de 
nystekte wienerbrødene, og MBS sin sjåfør brin-
ger mat-bestillinger rundt omkring i parken.
- En bedrift har fast leveranse av lunsj 3 ganger i 

- Jeg lagde ikke hovedretten men fikk desserten likevel!
Nina Marie Wiland (58) er født i Bodø, samboer med Tormod (55) og har 2 
bonusbarn, Christer (32) og Silje (29) som har gitt dem to barnebarn, Matilde 
Kanutte (5) og Ask Isak (1 ½ år). 
Hun vokste opp med mamma Gerd og pappa Harald, og småsøstrene Gunn Edith 
(f -67) og Tanja (f -71). Hun kom til Glomfjord i 1982, gikk kjemi- og prosesslinja 
på Meløy videregående skole -84/-85 og tok fagbrev i 1987. Hun er derfor et kjent 
ansikt i industriparken. Starten var i Hydros ammoniakkproduksjon der det ble 
slutt etter 8 år, 1993 til 2009 i PQ Silicates, og 2009 til 2012 i SiC Processing. Så 
ble det «sommerjobb» som varte i 2 år på kjøkkenet på Ørnes sykehjem før hun 
fikk jobb som laborant på Sintef Molab i 2014. Der var hun til plager med allergier 
gjorde at hun måtte slutte, og da fikk hun sjansen på kjøkkenet i kantina til MBS. 
Der startet hun høsten 2016.
- Æ ælska jobben min! Mat 
er min store lidenskap, og 
jeg er kjempeheldig som får 
ha hobbyen min til jobb! 
Og kjærligheten de ansatte 
i kantina har til jobben vi-
ses i det vi som matgjester 
får servert. MBS-kantina 
får mye skryt. 
Nina sier at hun alltid har 
trivdes i de jobbene hun 
har hatt. 
- Et bra arbeidsmiljø med 
humor og respekt for hver-
andre er grunnmuren på 
enhver arbeidsplass. Det er 
viktig å verdsett ulikhetene 
og mangfoldet kollegene 
våre byr på. Det må da 
være en styrke at vi har 
ulike ting vi er gode på? 
Hos MBS og i kantina har 
Nina funnet sin rette plass. 
- Jeg vet jeg kan lage mat! 
Og her får jeg prøve ut litt 
forskjellig, inspirasjon hentes jeg blant annet fra mine 2 årlige turer til Nice, jeg er 
veldig glad i det franske kjøkkenet!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Æ ælska jobben min! 
Mat er min store liden-
skap, og jeg er kjem-
peheldig som får ha 
hobbyen min til jobb! 

NINA MARIE WILAND 

Nybakt brød er populært.

Mat i magen, hele dagen! 
Nystekte wienerbrød, varm lunsj, middag, kursmat og fruktfat. Gjen-
nom alle omstillinger i Glomfjord Industripark har kantina alltid vært et 
stabilt samlingspunkt for alle ansatte. Fra tidlig morgen til utpå etter-
middagen er det hit de kommer med sultne mager.

Det er artig at kundene 
blir glade når de får 

noe de liker ekstra godt!
NINA WILAND

uka, vi strekker oss langt for å innfri ønskene som 
kommer.

Yrkes-hemmeligheter
I 12-tida dabber trafikken av, og da får Nina, 
Kurt-Ove og de andre ansatte sin velfortjente 
lunsj. Men selv i pausen betjenes kundene som 
kommer.
- Og når vi har fått opp blodsukkeret litt, er det 
bare å komme i gang med dagens middag. 
Den dagen vi var innom stod lapskaus på me-
nyen, og den lages fra bunnen av! 
- Et par yrkes-hemmelighet har vi, og lapskaus 
kokt på pinnekjøtt smaker ekstra godt! avslører 
Kurt-Ove.
Middagsmenyen varierer fra uke til uke.

- Både tradisjonskost og 
mat med inspirasjon fra 
andre verdensdeler blir 
godt mottatt.
Fra kl 15 er middagen 
servert, og det er stor 
variasjon i antall middags-
gjester.
- Alt fra 5 til 20 personer 

er vanlig, og det kan være vanskelig å beregne 
hvor mye vi skal lage. Men
under «stoppen» er det alltid ekstra mange som 
spiser her. 

Bruker helst alt
Når arbeidsdagen nærmer seg slutten, er det en 
kikk i boka om bestillinger til neste dag, og rester 
tas vare på. 
- Vi er opptatt av at matsvinnet skal være så lite 
som mulig, og lager gjerne retter av restemat. 
De tidligere omtalte lunsjkakene laget på rester av 
fisk og potet, ble møtt med litt skepsis, men har 
nå sin faste tilhengerskare.
- Det er kundene vi lever av, og de skal vi ta godt 
vare på! Vi kan ikke spise opp all maten vi lager 
sjøl, ler Nina.

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

    MELØY BEDRIFTSSERVICE AS
Overtok driften av kantina i Glomfjord industripark 2004. De driver to lokasjoner, på både 
øvre og nedre område. De er 5 fast ansatte, og leverer i tillegg til kantine-tjenester mye 
catering til bedrifter og private omkring i kommunen. Det er ekstra mange leveranser nå på 
våren i forbindelse med konfirmasjoner, men også ellers i året, til bryllup, dåp, stordager og 
andre markeringer. Fungerende kantineleder er Nina Marie Wiland. Tekst: Astrid Berbusmel

"
Foccacia til kursdeltagere, Nina får her 
hjelp av praksiseleven Ruben Strøm.

Jon Roger Pedersen er fast gjest, til høyre 
kokken Kurt Ove Strøm Andreassen.

Onsdag = pølser i lunsjen, og en tradi-
sjon man ikke rører ved.

Velfortjent lunsjpause, Kurt Ove Strøm Andreassen (f.v.), 
Lill Andersen, Mary Ann Selfors og Nina M. Wiland.

Nina med dagens bakst
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START-PRAT MED ANDRÉ TANK-PRAT MED KÅRE OG EINAR LEDERPRAT MED ØYVIND 
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- Men hvor er du nå?
- Jeg er på Fauske, på Finneid sveiseverksted. 
Her er jeg i full gang med nytt fagbrev, skal ta 
fagprøve i sveising etter sommeren.
Andreas forteller at han valgte å gå videre 
med et fagbrev i et «søsterfag» til industri-
mekaniker siden det alltid er greit å ha flere 
føtter å stå på.
- De to fagene henger liksom sammen, og 
siden jeg har det første fagbrevet er det nok 
med ett år læretid nå før jeg kan gå opp til 
prøven. Jeg søkte meg inn som lærling her 
og fikk jobben i fjor høst. Arbeidet er utrolig 
variert, ikke en dag er lik en annen! Akkurat 
nå er jeg på nybygg, artig å se hva som skjuler 
seg innerst i skjeletter av stålbygg.

Ønsker seg tilbake
Etter forhåpentligvis bestått fagprøve har 
Andreas muligheten til å fortsette på Finneid. 
Men han ønsker seg tilbake til Meløy eller 
Gildeskål.

- Hei, Håkon her!
Unggutten med Brønnøysund-dialekt havnet 
på snø- og isøya etter endt læretid på Cargill.

Reiste tilbake
- Jeg bodde her fra 2006 til 2012. Videregå-
ende tok jeg i Brønnøysund, og da læretida 
var over fikk jeg tilbud om ett års kontrakt 
her oppe. Deretter ble det et kort opphold på 
fastlandet før jeg igjen havnet her på somme-
ren i 2018. Nå har jeg fast jobb med turnus 2 
uker på og 2 uker av.
Håkon er ansatt i Leonard Nilsen & sønner 
avdeling på Svalbard – også kalt LNS Spits-
bergen.
- Jeg har fagbrev som industrimekaniker, men 
her gjør vi alt mulig fra stålarbeid til meka-
niske oppdrag, jobber på hus og hytter. Vi er 
60-70 ansatte totalt.

Brakketilværelse
- Så det er varierte arbeidsdager?

Hvor ble de av?

Andreas Hansen (22) fra Stor-
vika tok fagbrev som industri-
mekaniker på Cargill i 2018.

Andreas i arbeid på stålkonstruksjoner. Foto: privat

- Jeg stortrivdes på Halsa og Cargill! Det 
var en suveren bedrift å jobbe på, et spen-
stig miljø og mange flotte kolleger!
- Jeg ønsker å flytte heim på sikt, men må 
jo ha en jobb. Cargill er absolutt en plass 
jeg kan tenke meg å jobbe. Akvakultur er 
en voksende næring, så Cargill anser jeg 
som en trygg arbeidsplass.

Tekst: Astrid Berbusmel

Stemmen i telefonen er nær og 
klar selv om Håkon Wærstad 
svarer meg fra Svalbard. 

Håkon Wærstad på arbeidsplassen sin hos LNS 
Spitsbergen. Foto: privat

- Ja, jeg har blitt fortalt at til og med repara-
sjon av protese har vi gjort her! En turist som 
fikk problemer kom innom og de skrudde og 
ordnet så han ble hjulpen.
I friperiodene reiser Håkon til Bodø der han 
har sin bopel.
- Livet på brakkerigg her på Svalbard er greit. 
Siden jeg er fast ansatt har jeg eget rom og 
har installert både TV og play-station, rent 
hjemmekoselig, humrer Håkon.

Tekst: Astrid Berbusmel

- Her er det vaksinering og røkting av smolt, 
litt annet enn jobben i Statkraft. Der var det 
veldig variert, mye farting både på og inni 
fjellet. Jeg kjente at nå var det på tide med et 
skifte. Her jobber vi turnus som gjør at vi har 
friperioder, passer godt i livet mitt nå.
- Jeg har faktisk jobba her før. Jeg var her og 
sveisa gangbruer for en del år siden.

Langt hjemmefra
Kenneth har gjort ganske mye forskjellig i lø-
pet av sine arbeidsår så langt. Etter videregå-
ende skole fikk han læreplass på Aker Stord.
- Det var ganske skummelt å reise så langt 
hjemmefra. Vi var to fra samme klasse som 
dro nedover, og det føltes litt tryggere da. 
Men det var tøffe tider, var ikke hjemme 
første høsten og syntes det var tungt. Men jeg 
angrer ikke på at jeg valgte å ta læretida der, 
det var en flott bedrift med et veldig interna-
sjonalt miljø.

Nordover igjen
Etter ett år i militæret, var han tilbake på 
Stord i noen måneder før reisa gikk til Stavan-
ger.
- Der jobbet jeg i et firma som drev med me-
kanisk vedlikehold for oljeindustrien. Jeg fikk 
prøve meg på off-shore-livet, noe som var en 
drøm. Men jeg har nå funnet ut at det er best 
å komme heim til familien hver dag!
Neste stopp ble Bodø og prosjekt på metall 
og gjenvinning.
- Der demonterte jeg feltvogner for forsvaret, 
ødela kanoner og skrudde ut motorer.
Så ble det muligheter i Meløy, og Kenneth 
var innom Marine Harvest før han fikk jobb 
i REC.

Nye utfordringer
- Der var jeg vel ett år, men så dukket det 
opp en annonse der Statkraft søkte etter 
fagarbeider. Dagtidsarbeid var gunstig, for da 
hadde vi fått den første dattera vår. Men etter 
11 spennende og givende år var det altså rett 
for meg å bytte, og jeg var heldig å nå opp i 

Fra skiftenøkkel til småfisk
Kenneth har byttet plaskedam. 
Som nylig ansatt i Mowi som 
driftstekniker er det enda en 
del å sette seg inn i. 

Nå har jeg lagt fra med skif-
tenøkkelen og jobber med 

noe levende!
KENNETH LORENTSEN RENDAL

søknadsbunken her.
- Nå har jeg lagt fra med skiftenøkkelen og 
jobber med noe levende! Men innimellom 
gjør jeg også andre ting, glemmer jo ikke det 

jeg kan fra før, smiler Kenneth.
- Du har jo også startet bedrift sammen med 
kona?
- Ja, det har vært en travel vår med ny jobb 

og treningsstudioet! Det er bare å stå på!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

 

Når læretida er over og fagbrevet i boks, hva skjer med 
nybakte fagarbeidere da? Noen av dem er svært et-
tertraktet i arbeidsmarkedet, mens andre sliter litt mer 
med å finne faste jobber. 

Vi har snakket med to unge karer som etter endt 
læretid på Cargill forlot Meløy, og som valgte to 
ulike retninger - i hvert fall geografisk.  

Gift med Marita (36). Sammen 
har de 3 jenter; Sophia (12), 
Ada (10) og Live (4) og hunden 
Ailo – «måtte ha et mannfolk 
til i huset!» Kenneth er sønn av 
Ernst Rendal og nå avdøde Eva 
Lorentsen, og vokste opp på 
Selstad. Han har to brødre; Kjetil 
(50) og Kurt Even (35). Etter 
grunnkurs mekanisk på Meløy 
videregående skole gikk han 
plate/sveis i Bodø før han fikk 
lærlingeplass på Aker Stord. Har 
to fagbrev; sveiser og industri-
mekaniker.

 KENNETH 
LORENTSEN 
RENDAL (40)

Nyansatt driftstekniker hos Mowi, 
Kennet Lorentsen Rendal

20 21



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

 

Stiftet 17. desember 2008 på Arnøy Gård 
- som fortsatt er hovedbasen – men der 
virksomheten drives ved Arnøy Brygge. 
Normal årsomsetning har vært 4-5 millioner 
kroner, men etter fjorårets investering/
utbygging for nær 20 millioner kroner er 
2019-budsjettet på 12 millioner kroner. 
Sysselsetter i år om lag 12 fulle årsverk, og 
eies av John Kristian og Jon Gisle Karlsen’s 
Arnøy Holding AS.

   ARNØY BRYGGE AS

Det er både lettelse, mestringsfølelse og sterk 
lagånd i stemmen vi hører i telefonen. John 
Kristian Karlsen kan allerede nå gi staben og 
seg selv toppscore, før høysesongen egentlig er 
ordentlig i gang. Ved ‘nye’ Arnøy Brygge.

Fjoråret passert
- Vi solgte 50-100 middager hver dag i det 
meste av mai, og havrettsbordene er utsolgt 
nesten hele sommeren. Omsetningen vår 
de første fem månedene var på 4 millioner 
kroner, altså det samme som vi hadde på et 
helt år før!
Daglig leder John Kristian kan altså notere 
innertier og slippe skuldrene litt ned, allerede 
lenge før fellesferien er i gang.  Det selges 
mat, drikke, tilstelninger, bedriftsarrangemen-
ter og overnattinger som aldri før ved hans 
Arnøy Brygge, sentralt i Salten.
- Nå har vi et mer komplett reiselivsanlegg, 
der økningen kommer i person- og bedrifts-
markedet, ikke nødvendigvis på fisketurisme. 
Alt dette gjør at det er enda artigere å jobbe 
med!

Satsing som innfrir
- Hm. For så vidt følger det jo 
bare den planen vi la. Men, jeg 
er helt utrolig begeistra for at vi 
ser ut til å klare de planene!

Ny Næring 5. april 2018

Tredobler omsetningen
Det var i Ny Næring 5. april i fjor at du 
kunne lese nyheten. Karlsen-familien med 
samarbeidspartnere skulle investere over 
15 millioner kroner i sitt reiselivsanlegg 
generelt – og i nytt restaurantbygg spesielt. 
Etter flere år med grei drift med hovedfokus 
fisketurisme, men med små marginer, ville 
John Kristian & Co. satse det remmer og tøy 
kunne holde. En intens byggeaktivitet pågikk 

gjennom vinteren og våren, og på denne 
tiden i fjor stod den offisielle ny-åpningen.
- Samlet ble det nok investert over 20 millio-
ner. Og mens årsbudsjettet vårt har vært på 
4-5 millioner før, er det nå 12 millioner. Så 
langt er vi i rute, og vel så det, så jeg er veldig 
optimist for fortsettelsen, smiler han.

Blant de store
Uten å ha samlet tallmateriale fra hele reise-

livsbransjen i Salten, kan vi likevel slå fast: 
Arnøy Brygge er blitt, ja, én av de virkelig 
store i regionen. Stella Polaris AS, som blant 
annet frakter 
hurtigrutepas-
sasjerer i rib til 
Saltstraumen, 
omsatte i 2017 
til sammenlik-
ning for under 
9 millioner. 
Støtt Brygge 
2,1, Tuvsjyen 
3,8, mens 
Saltstraumen 
Brygge var 
større, med 
13 millioner, 
altså i 2017.
- Veldig 
artig at 
næringslivet 
for alvor har oppdaget oss. 
Bak oss har vi en vinter der vi har jobbet mye 
med marked både innenlands og utenlands, 
og med enda bedre rutiner, for å takle en 
større drift, forteller John Kristian.
- Når vi har bestemt oss for å ha åpent hver 
eneste dag, trenger vi mye folk, og nå er 
vi oppe i rundt 20. Dette er en gjeng som 

jobber hardt for 
at vi skal lykkes, 
hver eneste dag, 
og uten dem 
hadde dette aldri kunne vært gjennomført.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Karlsen-familien og deres stab har satset 
det remmer og tøy kan holde, og nå kommer 
resultatene. - Årets budsjett er tre ganger 
høyere enn tidligere år, og så langt er vi 
på planen, og vel så det, sier John Kristian 
Karlsen (til høyre på lagbildet, og med sin 
driftsleder Ruta Juskeniene helt til venstre).

Alltid travle John Kristian Karlsen kan konstatere at muskel-satsingen på familiens 
Arnøy Brygge AS gir resultater.
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Bygging er begynt 
Kundemøter er gjennomført i 
store norske byer, selskapets 
første Glomfjord-ansatte er 
på plass. Nå skal XPO Arctic 
bygge et marked for sin sterke, 
lettere og mer miljøvennlige 
plastduk.

- Produktet begynner å bli stort interna-
sjonalt, og jeg har sterk tro på at det vil bli 
stort i Norge, fastslår daglig leder Camilla H. 
Lindh i Glomfjord-selskapet XPO Arctic. 
- Og veldig artig at vi nå har fått vår første 
ansatte i Glomfjord, der vi ønsker å bygge 
opp produksjonen vår!

Nytt i Norge
Ett år etter stiftelsen i juni i fjor, var eiere 
og ledere i XPO Arctic nylig samlet til 

styremøte i Glomfjord Industripark. I 
dagene før: kundemøter i både Oslo, 
Bergen, Trondheim og Bodø. Selskapet, 
der Terje Halsan AS, Polarplast AS og 
Sane Invest AS er eiere, vil etablere lokal 
produksjon av duk i det industrielle 
plastmaterialet xpo. Materialet veier 
langt mindre, er mer skånsomt og miljø-
vennlig enn tradisjonell PVC-duk. 
- Landbruket i Australia bruker duk 
til å beskytte avlinger, og 80 prosent 
av denne duken er nå xpo. I Norge er 
dette produktet relativt nytt, men vi ser 
at dette kan bli stort her, og retter oss 
spesielt mot olje/offshore, havbruk og 
industri - ikke minst ikke bygg-industri-
en, forklarer Camilla.

Respekt for kundebehov
Selv er hun bosatt i Skellefteå, i likhet 
med medeier Håkan Jonsson og styre-
medlem og medeier Håkan Forsström. 
Disse to eier 5 og 10 prosent av aksjene, 
Camilla eier 30, mens Inndyr- og 
Glomfjord-baserte Polarplast, samt 
Terje Halsan AS, eier 15 prosent hver. 
Eierpost har også Sane Invest AS - eien-
domsselskapet til INVIS-gründer Bjørn 
Wiggo Eriksen – han er også styremed-
lem i XPO Arctic. Medeier er også Ja-
mes Park i koreanske Polytech – sentral i 
teknologiutviklingen bak produktet. 
- Til nå har vi gjort en ordentlig mar-
kedsundersøkelse. Jeg har stor respekt 
for at det tar tid å studere hvilket behov 
kundene har, sier Camilla, som selv har 
om lag 15 års bakgrunn fra lederroller i 
plastindustrien i Sverige. 
- Produksjonsstart i Glomfjord ligger 
et stykke fram, men her har vi alt vi 
trenger i form av lager-areal, nærhet 
til viktige kunder og teknologi- og 
fagkunnskap. Jeg er veldig fornøyd med 
at vi nå har kunnet ansette Edward som 
vår markedssjef – han er veldig dyktig 
og har en spennende bakgrunn!

Edward ‘hjem’
For som tidlig nevn: XPO Arctic har altså 
nå bemannet virksomhet i Glomfjord In-
dustripark. Edward Fitzgerald (44) er født 
og oppvokst nær Bristol i sørvest-England, 
og har universitetsutdannelse innen 
business and finance. Dette førte ham til 
jobber i byggebransjen, senere lederjobber 
i Midt-Østen for aktører innen olje-, gass- 
og forsvarsindustri. 
- De senere årene har jeg arbeidet i Dubai, 
Irak og Iran for British Petroleum, men 
da denne jobben i XPO Arctic dukket 
opp, virket det veldig interessant. Og, jeg 
får muligheten til å tilbringe mer tid med 
familien min, sier Edward. 
Han er nemlig bosatt på Sørfinnset med 
samboer Irene Granberg, og de to har tvil-
linger på 5 år.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sentrale fjes i XPO Arctic, som har fått sin første ansatte i Glomfjord, Edward Fitzgerald. Fra venstre styreleder Håkan Fors-
ström, styremedlem Bjørn Wiggo Eriksen, daglig leder Camilla H. Lindh, markedssjef Edward og medeier James Park. 

Camilla H. Lindh Edward Fitzgerald 



Pål Hestad
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I hele vinter har oppføringen av et nytt 
leilighetsbygg på Storjord i Beiarn vært 
oppdraget Tor og snekker-laget skulle 
løse. 
- Jeg trives veldig godt med dette arbei-
det, sier Tor. 
- Aller best liker jeg sånn småsnekring, 
trapper og arbeid der jeg må finne løs-
ninger mens jobben pågår. Jeg synes ei 
fin trapp og en fin gang er veldig viktig, 
det gir et godt førsteinntrykk av huset! 

Moped-drømmen
Tor har ikke alltid vært snekker, og 
startet sitt arbeidsliv som kirkegårds-
arbeider da han var 
16 år. 
- Det var sommer-
jobb, skulle jo tjene 
penger til moped!
Med mopeden i 
boks ble det ett år 
på steinknuseren 
hos Reipå Knuseri 
før han startet på 
yrkesskolen på «maskin og mek». Og 
etterpå gikk han til sjøs!
- Livet på havet var veldig bra! Jeg tok 
fagbrev som motormann og jobbet i 
utenriksfart frem til 1985. Men i de 
årene mistet mange norske sjøfolk job-
ben, og jeg måtte gå på land. Da fikk 
jeg omskolering til snekker, jeg satt på 
skolebenken i 3 år.

Fiskeglede
- Jeg var lenge hos Brødrene Brun, i 

Tor med hammeren
Tor Hansen (58) har slått inn 
mange spiker i sin tid som 
snekker. Nå er han ansatt 
hos Moldjord Bygg og Anlegg 
AS, og jobber på både store 
og små prosjekter.

Å drive for seg selv 
ble ensomt, jeg 

jobba alene og jeg 
savna det sosiale i å 
være i et snekkerlag.

TOR HANSEN

20 år, var blant annet med å bygge 
firemanns-boligene i Nermarkveien på 
Ørnes. 
Det ble også tid til andre prosjekter. 
- Jeg satte opp mitt eget hus her på 
Reipå i 1996, tegnet det selv. Og vi 
har bygd hytte i Sundsfjord, også. Vi 
er glade i å fiske, så det har blitt noen 
timer i elva med stanga. 
Yngstejenta Maiken fikk sin første laks 
i Reipå-elva i fjor, den var ca 2 kilo, det 
var stor stas!
- Min største laks så langt er 10 kilo, 
den tok jeg på stang i Fykan.

Savnet samarbeidet
Så startet han eget firma - Tor med 
hammeren, og var selvstendig i en 
periode.
- Å drive for seg selv ble ensomt, jeg 
jobba alene og jeg savna det sosiale i å 
være i et snekkerlag. Da jeg fikk tilbud 
om ansettelse i Moldjord bygg og an-
legg AS, takket jeg ja. 

Siden august 2018 har han 
derfor pendlet til Storjord 
i Beiarn.
- Jeg trives veldig godt! 
Så selv om pendling og 
brakkeliv egentlig ikke er 
drømmen, går det bare 
fint. Vi jobber lange dager 
slik at vi får lengre helg.
Nå er bygget på Storjord 

ferdigstilt og klart for innflytting, og 
Tor med hammeren er i gang med nye 
prosjekter for sin arbeidsgiver.
PS: Tor Dagfinn er gift med Lillian 
(50), de har barna Line (f. 1990), 
Stine ( -94) og Maiken (2005), og 3 
barnebarn; Ludvik 8 år, Liam 4 år og 
Maylinn på 8 måneder.

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Tor Hansen klar for nye oppdrag 
for Moldjord Bygg og Anlegg.

 

Etablert i 1950 som Moldjord Maskinstasjon, og er fra 2004 aksjeselskapet Moldjord Bygg og 
Anlegg, som igjen eies av Moldjord Holding AS. Anleggsentreprenøren har forretningsadresse på 
Moldjord i Beiarn, og avdelinger i Bodø, Glomfjord og Inndyr, med aktivitet og ansatte i de fleste 
kommunene i Salten. Moldjord Bygg og Anlegg hadde i fjor driftsinntekter på 143,7 millioner kro-
ner, etter 121 millioner i 2017 og 93 millioner i -16. Bedriften har noe over 50 ansatte, og har Finn 
Ingar Nikolaisen (f. 1970) som daglig leder og Svenn Are Jenssen (f. -64) som styreleder.

 MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS 

Viktig rolle: 
prosjektleder for 
Moldjord Bygg 
og Anlegg, Kåre 
Eggesvik.

Snakk om forvandling fra før til nå, og snakk om 
spesielt oppdrag! Slik gjorde Moldjord Bygg og 
Anlegg et falleferdig fjøs om til moderne undervis-
ningslokaler…

Fagfolk er fagfolk, er du ikke enig? 
Våre bilder fra den gamle fjøsbyg-
ningen ved Nordland Kultursenter 
i Bodø viser hva flinke folk kan få 
til med et…tja, vi må vel nesten si 
…råttent utgangspunkt? 
- Ja, dette gikk problemfritt, og 
resultatet ble veldig bra! smiler 
sivilingeniør Helge Danielsen på 
låvebrua på utsiden. 
- En småavansert jobb, ja, og 
ganske spesiell. Men det er jo 
sånne oppdrag vi liker, gliser Kåre 
Eggesvik.

Utfordring til Moldjord
Ok, så dette var utfordringen. I 
det svært forfalne fjøset i Bo-
døsjøen bestemte Nordland 
Fylkeskommune 
at Moldjord Bygg 
og Anlegg skulle 
få lage om lag 
300 kvadratmeter 
undervisningslo-
kaler for videre-
gående skole-
elever. Verksted 
for reparasjoner, 
et lokale for tømring og produk-
sjon av ved, undervisningsrom, 

spiserom og 
garderober, 
opplyser Helge 
– byggher-
reombud for 
fylkeskommu-
nen. 
- Altså….
det var et 
fjøs - vi så til 
og med spor 
etter dyrene 
som hadde 

gnudd i båsene. Alt måtte rives, 
og vi så det var altfor lavt under 
taket. Helt fra starten ble opp-
draget spesielt og krevende, både 
grunnarbeidet, tømringen og 
betong-jobben, forteller Kåre om 
totalrenoveringen som ble avslut-
tet og overlevert i fjor høst. 

Utenom vanlig, ja
Eldgammelt og skjevt treverk, et 
tak som må løftes 70 centimeter, 
og der det nye taket både skal gi 
delvis usynlig bæring, og være gulv 
for framtidige kontorlokaler, oppe 
på låven. Puh! Man trenger ikke 
mye innsikt i renovering bygg for 
å skjønne at dette, dét var et opp-
drag langt utenom det vanlige. 

- Bygget er 100 
år gammelt, 
og fylkeskon-
servatoren har 
hatt overordnet 
oppsyn med 
oss i prosjektet, 
og for eksem-
pel godkjent 
vinduene, sier 

Helge. 
Han er rådgivende ingeniør i 
eget firma siden 1976, og brukes 
hyppig som byggeleder Nordland 
Fylkeskommune, blant annet i 
bygging av tannklinikker. Nå viser 
han oss rundt i de åpne og flotte 
undervisningslokalene – det er 
klin umulig å kjenne seg igjen fra 
bildene Moldjord-Kåre knipset da 
rivingen inne i fjøset begynte.

De liker avansert
Det var høsten 2017 at Moldjord 
fikk tilliten og utfordringen. Etter 

En småavansert 
jobb, ja, og ganske 

spesiell. Men det er jo 
sånne oppdrag vi liker.

KÅRE EGGESVIK

tre måneders grundig planlegging og valg av 
de rette løsningene, kunne en ni måneder 
lang spesialjobb begynne. Tre mann i grunn-
arbeid, fire mann på betongjobben og seks 
tømrere – Kåre & Co satte sine beste menn 
på saken. 
- Mange entreprenører vil ikke regne på 
denne typen jobber. For hvis man er usikker 
på om man har folkene og kompetansen, så 
betyr det risiko for å gå på en økonomisk 
smell, og da er det likegodt å la være å levere 
tilbud, forteller Kåre. 

- Men vi i Moldjord Bygg og Anlegg liker 
slike prosjekter spesielt godt. For oss gikk 
dette helt greit økonomisk, og når vi ser på 
bildene før og nå, så ser vi jo virkelig hva som 

har skjedd. Det ble ganske bra! smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Så lekkert ble det, da Moldjord Bygg og Anlegg gjorde falleferdige fjøslokaler om 
til moderne undervisningslokaler ved Nordland Kultursenter i Bodøsjøen i Bodø.

Viktig rolle: byggherreombud for Nordland 
Fylkeskommune, Helge Danielsen.

Ekstrem renovering 
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Anette Myrvang Gammelgård holdt foredrag om stressmestring 
på Yara’s helse- og sikkerhetsdag i vår. Hun ledet Yara-staben gjen-
nom avspenningsøvelser. 
- Stress er normalt, det er kroppens måte å gjøre seg klar til å yte. 
Men stress over lengre tid er negativt og kan gi helseplager.
Det er forskjell på press og stress. Alle trenger vi et visst press 
for å gjøre en god jobb, men blir presset for stort og man mister 
mestringsfølelsen, gir det stress.
- Folk opplever stress når det blir en ubalanse mellom det som 
kreves av dem og det som de fysisk eller mentalt er i stand til å 
utføre, sier Anette. 
- Det er viktig å ha balanse i kroppen, noen aktiviteter lader opp 
mens andre bruker energi. Og her er ingen like, vi må selv finne 
ut hva som lader oss opp. Men felles for alle er at dagslys virker fra 
første sekund, og er med på ladesiden. Aktivitet ute er bra for alle!
Anette førte tilhørerne gjennom noen avspenningsøvelser. Også 
fabrikksjef Øyvind Jensen deltok her, og virket veldig fornøyd og 
avslappet etterpå.
- Det er viktig å passe på dette med balanse i livet som Anette 
snakket om her. Vi er ett menneske og trenger å finne balanse 
mellom jobb og fritid. 

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Stress er nor-
malt, det er 
kroppens måte 
å gjøre seg 
klar til å yte. 
Men stress 
over lengre tid 
er negativt.

ANETTE M. GAMMELGÅRD

Hvordan takler de så dette presset, eller 
stresset? Frode Johansen som vanligvis er 
skiftleder i Fullgjødselfabrikken:
- Nå er jeg AT-ansvarlig. Vi har veldig mange 
innleide arbeidere her pga revisjons-stansen, 
og vi utsteder arbeidstillatelser - ATer - til 
ulike jobber de skal utføre. I dag har vi noe 
over 40 ATer, så det er ikke på det verste. 
Men med god planlegging ser vi at det går 
veldig bra. Vi er bra i rute! 
- Ekstra mye akkurat nå altså?
- Ja, det er det, men vi fordeler ansvaret på 
flere og føler ikke at vi stresser mye. Men det 
blir lange dager, og da er det greit at vi kan 
dele på det.

Stressmestring i fokus
Kan stort press og stress være en sikkerhetsri-
siko på jobb? 
- Ja, helt klart, sier Veronica Berg Andreassen 
som jobber i Yaras bedriftshelsetjeneste.
- Og enda viktigere: stort press over tid kan 
gi alvorlig helseplager og sykdom, som igjen 
kan føre til sykemeldinger. Dette er ikke 
ønskelig for noen parter.
Nettopp derfor hadde Yara fokus på stress-
mestring med et miniseminar på helse- og 
sikkerhetsdagen som ble arrangert i april. 
Yaras Nord-Europa-sjef Pål Hestad holdt 
innledning på seminaret.
- Vi ser hos oss, som det kanskje er i de fleste 
store selskaper, at stressnivået kan være for 
høyt. Vi ser også en tendens til alt jobben blir 
altoppslukende, det er stadig nye krav, nye 
endringer, ting skjer i veldig høyt tempo.
Hestad påpekte videre at det blir stadig van-
skeligere å holde tritt med alle endringene.
- Før fikk du en jobb og hadde den i kanskje 
40 år, slik er det ikke lenger. Derfor er det 
veldig viktig for oss som arbeidsgiver at vi 
tar vare på de ansatte. Det er viktig å ha en 
balanse mellom livet på jobb og utenfor. 

At revisjonsstansen betyr 
mye ekstra å holde styr på og 
mange innleide arbeidere, er 
kjent for de som jobber i Yara 
Glomfjord. 

På mange måter er det en 
fordel å jobbe skift, de er 

gode til å ta vare på hveran-
dre, og mange kaller skiftet 
sitt for sin andre familie.

VERONICA BERG ANDREASSEN

Folk skal ikke brenne seg ut på jobb! Men 
dessverre ser vi en tendens til dette også her 
på Yara.

Kollegastøtte er bra
- Mange faktorer kan føre til stress, sier 
Veronica.  
- Vi har en del som har utfordringer knyttet 
til dette med å gå skift, mangel på søvn, snu 
fra dag- til nattskift. Mangel på søvn kan i 
noen tilfeller sammenlignes med rus og kan 
føre til dårlig konsentrasjon. Så det er helt 

klart at dette kan bli en utfordring på jobb.
Videre sier Veronica ar det er forskjell på det å 
jobbe turnus og det å jobbe skift.
- På et skift jobber de samme personene sammen 
hele tiden, gjerne over flere år. På mange måter 
er det en fordel å jobbe skift, de er gode til å ta 
vare på hverandre, og mange kaller skiftet sitt for 
sin andre familie. Her løses ofte tilrettelegging 
internt på skiftet dersom det er nødvendig. De 
blir veldig godt kjent, og fanger gjerne opp end-
ringer hos kollegaene ganske kjapt. Jobber man 
turnus har man ikke denne faste arbeidsgjengen. 

Etterlevelse = mindre risiko
- Gode rutiner som alle er kjent med og etterlever, 
minsker risikoen for at feil oppstår. Spesielt i tider 
med høyt tempo og press er det viktig at dette er 
på plass, sir Veronica. 
- Yara har mange arbeidsoppgaver med skadepo-
tensiale, og her må man være på plass mentalt og 
fysisk! Derfor er balansen mellom påfyll og tap-
ping av energi viktig for alle innenfor gjerdene her!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Hva med en tur til Glomfjord Industrimuseum i sommer? 
Glomfjord Industrimuseum ligger i Nordhaug-veien 1, 
og huset er et av de eldste i Glomfjord, bygget i 1918. 
Det rommer en viktig del av industristedets historie. En 
historie som strekker seg helt fra smelteverkstiden på 
1920-tallet, via Hydros virksomhet fra 1947 og fram til 
Yaras drift i dag.

Vi har ikke faste åpningstider i sommer, men åpner døre-
ne dersom du tar kontakt med en av museumsvertene. 

”
- Det er viktig å huske at 
Glomfjordsamfunnet har 
sitt fundament i det som 
startet her i 1920-årene.

ÅSE FLAAT

Besøke oss? 
Ta kontakt med en av våre verter:

Gjelder fra 15. juni til 20. august

Terje  414 58 850
Åse  957 73 362
Kari   907 40 230
Finn  402 48 789
Stein  909 63 288

Glomfjord Industrimuseum
Anette M. Gammelgård og Øyvind Jenssen
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"
Frode Johansen hadde mange lister å holde styr på under 
«stoppen». Veronica Berg Andreassen med ryggen til.

- Det er viktig å ha en balanse mellom 
livet på jobb og utenfor. Folk skal ikke 
brenne seg ut på jobb! mener Yara-
topp Pål Hestad. Foto: Edmund Ulsnæs

Ikke veldig stresset. 
Geir Brun og Viola 
Johannessen Hansen – 
to gode kolleger.

Magne Bergli har blitt god på 
multi-tasking, og mestrings-
følelsen er på plass. Her i 
samtale med Veronica.
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Vil begrense presset
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Denne gangen var det en øvelse, men like fullt er 
dette noe som kan skje. For første gang ble det 
arrangert redningsøvelse med «mann-i-karet» på 
smolt-anlegget.
Og det å få Bjørn opp av karet var ikke helt 
enkelt. Både teleskopstang med løkke, dregg og 
tau måtte tas i bruk før han var trygt oppe på 
gangbrua. 
Mens Bjørn ble berget opp, gikk diskusjonen i 
gruppa med ansatte om løsninger og muligheter 
dersom dette hadde vært virkelighet.
- Vi har aldri opplevd at noen har falt i karene her, 
men dette er jo en tankevekker for oss alle! Vi ser 
utfordringene med å berge opp en person fra van-
net, og vi gjør jo også arbeid her når de er tomme. 
Hva om noen trenger å berges opp da? sier Lise 
Wallmann som er driftsoperatør.
Spørsmålene var mange, og de var enige om at 
risikovurdering av verst tenkelig-scenarier er en 
nyttig øvelse.

Teori og praksis
- Det er veldig nyttig for oss og prøve ut dette, 
sier Per Frøskeland som er leder for beredskapen 
i Yara. 
- Vi har aldri hatt verken ulykke eller øvelse 
her, og hadde en idè om hvordan vi skulle løse 
dette. Men det viste seg at vi måtte improvisere 
underveis. En utfordring i all redning er å de ulike 
omgivelsene, så avgjørelsen for hvordan å gjøre 
bergingen må kanskje tas der og da. Ikke alt kan 
øves ned detaljer, men det viktigste er å gjøre noe 
dersom uhellet er ute!

Øve er viktig
Både ambulansen, beredskapen på Yara og de 
ansatte var involvert i øvelsen, og ikke bare red-
ning fra karet var tema. Det ble også gjennomført 
en bil-åpning og alle ansatte fikk førstehjelpskurs. 
Planleggingen stod beredskapen for i samarbeid 
med ledelsen på MOWI. 
- Vi har vært på øvelse i Trondheim før. Vi ønsket 
å gjennomføre dette her på anlegget så det blir 
mer realistisk. Det er jo her vi må øve for å sjekke 
ut om vi er klare dersom noe skulle skje.
Det sier Eirik Falk (24) som assisterende driftsle-
der. 
- Dette er viktig læring for alle, ansvars-avklaring, 
hvem gjør hva og hvordan reagere i slike situasjo-
ner.
Lærling Julie Drevland var fornøyd med dagen.
- Veldig spennende og artig å se hvordan de reddet 
Bjørn ut av karet. En veldig bra og nyttig dag!
Bjørn ble berget, han hadde tørrdrakt og var ikke 
kald – heller litt svett – etter øvelsen. Så er det 
bare å håpe at en slik hendelse ikke blir virkelig-
het. 

Tekst: Astrid Berbusmel. Foto: Edmund Ulsnæs

Øvde på beredskap 
-Han Bjørn har dotte i karet! Alar-
men går, i karet på Mowis anlegg 
i Glomfjord flyter Bjørn, det er 4 
meter dypt, og vannet er 6 grader 
kaldt!

Vi ønsket å gjennomføre dette her 
på anlegget så det blir mer rea-

listisk. Det er jo her vi må øve for å 
sjekke ut om vi er klare dersom noe 
skulle skje. 

EIRIK FALK

Bor på Ørnes og er samboer med 
Oddbjørg Sneland. De har barna 
Mikael (14) og Joakim (12). Han har 
jobbet som fisker, tømrer, hos Ørnes 
blikk og de siste årene i butikkbran-
sjen. Bernt Ole er opprinnelig fra 
Reipå, foreldre er Oddbjørn Jensen 
og Eva Britt Eliassen, storesøsken er 
Arnt Even, Nina og Bente. 

 BERNT OLE JENSEN (37) 

- Det føles veldig godt! De har tatt meget 
godt imot meg her, sier Bernt Ole som 
hadde vært i butikken 
i et par uker da vi slo 
av en prat. 
- Jeg er veldig glad for 
å ha fått fast jobb, det 
er ikke enkelt for en 
som ikke har noe for-
mell utdannelse. Nå 
har jeg forsøkt meg i 
butikk-bransjen i 4-5 
år og kjenner at dette 
er det rette for meg. Så nå er målet å ta 
fagbrev i butikk-faget! 

Variert bakgrunn
- Jeg vet hva som ligger over takplatene 
her, sier Bernt Ole. 
- Jeg jobbet på Ørnes Blikk ei tid, og 
var med å lage ventilasjonsanlegget i 
butikkbygget.
Bernt Ole har erfaring fra litt ulikt, han 
har vært fisker, tømrer, og de siste årene 
har vi møtt hans blide ansikt på to av de 
lokale Coop-butikkene. 
- Jeg brukte litt tid på å bli voksen, smiler 
han. 
- Jeg og samboeren har 2 gutter som nå 
er 12 og 14 år, og jeg har vært hjem-

Fikk fast plass
Montér Solhaug har fått en 
ny mann med på selger-
laget. Mellom skruer, rørde-
ler og malerkoster finner vi 
Bernt Ole Jensen som ble ny-
lig ansatt som butikkselger.

Det føles som at dette 
yrket er det rette for 

meg! Ingenting er bedre 
enn smilet fra en fornøyd 
kunde!

BERNT OLE JENSEN

mearbeidende i flere år mens de var små. 
Etter et jobb-kurs via NAV hos Bodø 
Industri kom jeg inn på butikk-bransjen, 
og har siden ikke sett meg tilbake. Det 
føles som at dette yrket er det rette for 
meg! Ingenting er bedre enn smilet fra en 
fornøyd kunde!

Bratt læringskurve
- Mye nytt og ukjent?
- Ja, litt har jeg jo med meg fra tida på 

Byggmix, men det er 
veldig mye å lære. Bare 
på trevare-lageret – 
alle dimensjonene på 
materialer, jeg ante ikke 
at det er så stort utvalg! 
Så her er det bare å suge 
til seg ny kunnskap som 
en svamp, og jeg håper 
jeg kan få ha «under 
opplæring»-button 

lenge!! Jeg ønsker å være her for kundene, 
og da må jeg vite hva jeg selger!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel
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Daglig leder Anita Taraldsen og Bernt Ole – 
to like blide fjes hos Montér Solhaug.

Ingen små-fisk i karet, kun en mann i 
tørrdrakt som må berges.

Diskusjon og evaluering etter øvelsen, fungerte dette? Siv Kristin Bjørnvik (f.v.), Jan Magne 
Berglund, Per Frøskeland, Isabell Føre Anthonsen, Birger Skogsås, Andreas Hagland, Jørn-
Are Pedersen, Lise Wallmann og Alf Helmer Nilsen.

Tony Benjaminsen fra Yara brann og redning fikk 
Bjørn med et godt grep på dregg og tau fikk heist 
opp Bjørn Abel fra det iskalde vannet.

- Veldig nyttig, og artig å se hvordan brannvesenet testet 
ut ulike løsninger, sier lærling Julie Drevland. Foto: Astrid 
Berbusmel

Bernt Ole i sitt rette miljø!
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Bor i Glomfjord og er 
gift med Kim Ray-
mond Dahl (28),som 
jobber i Nova Sea 
som røkter. Julie har 
2 barn, William (8) og 
Aud Helen (6). Julie 
vokste opp på Ågskar-
det og er datter av 
Jan Helge Vangstad 
og Gunn Volden, og 
er storesøster til 
Sigurd, Iselin, Aurora, 
Henriette og Linas.

  JULIE THERESE    
VOLDEN DAHL (29) 

- Jeg vokste opp med pappas lastebil, var tid-
lig med ham på anlegg. 
Og pappa er Jan Helge Vangstad, han tok 
jentas si med på Glomfjellet da han jobbet 
på Svartisen-anlegget med lastebilen.
Dermed ble lastebiler og anleggsmaskiner 
en naturlig del av oppveksten for Julie fra 
Ågskardet. 
- Jeg var 3-4 år da jeg var med ham opp 
på fjellet, og jeg husker det var stor stas. 
Jeg husker alle de små veien og tunellene 
som var på demninga mens den var under 
bygging. Det ble noen timer i lastebilen der 
oppe.
- Det ligger en kassett en plass i steinene, 
kanskje i demningen. Den forsvant i hvert 
fall på byggeplassen ved demninga, forteller 
Julie, som nå er ansatt i Terje Halsan AS. 

Den trygge lukta
Julie føler seg hjemme i hjullasteren. På 
spørsmål om hva som er det beste med å 
jobbe med nettopp dette, sier hun etter å ha 
tenkte seg litt om;
- Tenk deg at du 
står i veikanten og 
en lastebil passerer. 
Den lukta av diesel, 
vei, olje – ja da er 
det sånn det skal 
være! Det er ei lukt 
som henger igjen fra 
barndommen, det er 
ei trygg lukt!
Hun kan kjøre hjul-
laster og dumper, 
men er tydelig på hva som er målet.
- Når jeg får tatt lastebil-lappen åpner det 
seg enda flere muligheter, og det er det jeg 
jobber mot.

Fysisk utfordrende
Karrieren i tung-bil-bransjen startet som 
hjelpemann på søppelbil. Deretter ble det 
maskinførerbevis for hjullaster og dumper, 
og Julie dro til Bodø der hun var brøytesjåfør 
i 3 år. 
- På sommeren var det fiber-graving, noe 
som var fysisk tungt. Det er nå en gang 
slik at det er forskjell på muskelstyrken hos 
kvinnfolk og mannfolk, og jeg så det ikke 
som et nederlag å overlate spaden til en 
mann når det ble for tungt.
Men så tok livet ei ny vending, kjæreste og 
giftermål, og Julie flyttet tilbake til Meløy og 
Glomfjord. 
- Jeg har flyttet litt rundt, men kommer 
bestandig tilbake til Meløy, så da er det vel 

Tenk deg at du står i veikan-
ten og en lastebil passerer. 

Den lukta av diesel, vei, olje – ja 
da er det sånn det skal være! 
Det er ei lukt som henger igjen 
fra barndommen, det er ei trygg 
lukt!

JULIE VOLDEN DAHL

- Det er her i hjullasteren jeg er «hjemme» 
og her vil jeg jobbe! Julie Volden Dahl (29) 
styrer Terje Halsan AS sin hjullaster med 
trygg hånd omkring på byggeplassen. 
Blant betong og sand er hun i sitt rette 
element.

her jeg skal bo! Og jeg skal fortsette å jobbe i 
store maskiner og biler!

Ikke typisk jente
Julie har jobbet i barnehage, i dyrebutikk – 
såkalte kvinneyrker. Men hun forteller at hun 
ikke fant seg helt til rette der.
- Jeg er en smule rastløs, smiler Julie. Og 
nettopp derfor passer det meg godt å ha en 
jobb der det stadig skjer noe, det er fysisk 
arbeid og jeg får brukt kroppen. Det liker jeg 
godt!
- Men finnes det likheter mellom barnehage 
og anleggsbransjen?
- Å kunne kommunisere er like viktig her 
som i barnehagen, det er uansett viktig når 

man jobber sammen 
med andre. Og støy-
nivået er det ikke stor 
forskjell på.
- Jeg trives best i dette 
miljøet. Det er lite da-
mer i anleggsbransjen, 
men den litt tøffere 
sjargongen passer meg 
bra. Det er en annen 
humor her, og klare 
meldinger.

Kjøreglede
- Jeg er veldig glad i å kjøre, og i fjor rullet 
bilen vår 30 000 km på asfalt i løpet av som-
meren. 
Kanskje ikke så rart, for campingvogn og 
spikertelt står på Namsskogan ved Namsens 
bredde, og laksefiske er ektefellens store 
lidenskap.
- Det blir en del turer dit, og på vinteren er vi 
på is i Valnesfjord. Scooter-turer tar vi gjerne 
også.
På spørsmål om skruing av motor er noe hun 
holder på med, svarer Julie følgene:
- Nei, det er egentlig ikke noe for meg, er alt 
for mye prikkel! Det er kjøringa som er min 
ting! 
Og kjøringa skal helst skje i en Volvo.
- Pappa hadde alltid Volvo, og 940 turbo er 
favorittbilen for meg!

Tekst: Astrid Berbusmel. Foto: Edmund 
Ulsnæs
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Tøff, mjuk dame

- Tenk deg at du står i veikanten og en lastebil passerer. Den lukta av diesel, 
vei, olje – ja da er det sånn det skal være! Julie Volden Dahl er anleggsmas-
kinfører hos Terje Halsan AS, og liker store maskiner og diesellukt.

- Ikke noe problem å være dame på en mannsdominert ar-
beidsplass, sier Julie. Her sammen med Kolbjørn Rendal.

Julie der hun trives best, i hjullasteren.



Reipå Knuseri AS har i vinter jobbet seg 
langs traseen til de gamle betongmastene 
fra uttakshuset i Glomen til linjelageret i 
Haugvik i Glomfjord. Mastene er revet, 
og landskapet blir litt forandret. 
- Vi er ferdige med det aller meste av 
jobben, har noe grunnarbeid igjen nede 
i Glomen der uttaks-huset stod, forteller 
Jan Tore Svendsgård.
- Har jobben bydd på spesielle utfordringer?
- Ja, vi har jobbet i veiløst område, så vi 
måtte bygge en del veier for å komme 
frem til mastene. Men vi har ryddet opp 
og sådd på nytt, så det skal ikke bli store 
sår i naturen etter oss.

Tekst: Astrid Berbusmel. 
Foto: Edmund Ulsnæs

 
 

 

Ferdig, ferdig – nesten!

Linjelageret er borte, og gir varig nytt landskap.Bilde tatt høsten 2018 da riverarbeidene startet.

Da vi slo oss 
ned i Stor-

vika i 2010, var vi 
veldig bevisst på 
avstanden til nær-
meste flyplass. 
For flyplasser, de 
bruker vi mye i 
vår jobb! 

ULLA SIMONSSON

Jeg er vant til 
at det er slik 

jobben min er. Når 
man skal hjelpe 
internasjonale 
selskaper med 
forbedringsarbeid, 
så må man jo reise 
dit de holder til.

RONNY WIDERBERG

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Da vi slo oss ned i 
Storvika i 2010, var vi 
veldig bevisst på avstan-
den til nærmeste flyplass. 
For flyplasser, de bruker 
vi mye i vår jobb! smiler 
Ulla Simonsson og 
Ronny Widerberg.
Vi møter forbedringsek-
spertene i hjemmebasen, 
i ‘Gammelskola’ her 
under Storvikskaret, 
den 1.043 meter høye 
Høgnakken og den 
karakteristiske Finne-
sjura. Det 
svenske 
konsu-
lent-paret 
er bestemt 
på at 
akkurat 
dette 
skal være 
basen for 
virksom-
heten. 
Men, når 
jobben 
skal gjø-
res, da må det reises.

Storvika-Sverige t/r
- Jeg er vant til at det 
er slik jobben min er. 
Når man skal hjelpe 
internasjonale selskaper 
med forbedringsarbeid, 
så må man jo reise dit de 
holder til, mener Ronny.
Han er den av dem som 
reiser aller 
mest. På 
farten i 
hele Norge 
og hele 
Sverige – 
hjemme i 
Storvika 
i helgene. 
Ny Næ-
ring har 
tidligere 
skrevet om 
hans Lean-
hjelp til 
svenske Trioplast og dan-
ske Consolis – nå er det 
det svenske transport-

selskapet Green Cargo, 
som siden 2016 også 
har virksomhet i Norge, 
som trenger Ronny for å 
identifisere flaskehalser 
og nye rom for effektivi-
sering i produksjonen.
- Mens jeg har i større 
grad jobbet for små og 
mellomstore bedrifter, 
også her i Meløy, Gilde-
skål og Bodø, forteller 
Ulla.
- Nå for tiden reiser jeg 
også mye til kunder i 

Sverige. Så 
vi er mye 
på farten, 
før vi møtes 
i Storvika 
i helgene, 
smiler hun.

Lite Meløy-

region
Ulla, Ronny 
og Linus 
– tredje-
mann i 

selskapet – hjelper alle 
typer virksomheter med 
forbedringer. All pro-
duksjon gir ulike former 
for sløsing – sløsing 
med tid, råstoffer eller i 
form av nedetid. Og alle  
virksomheter har sine 
flaskehalser. Å eliminere 
flaskehalser og redusere 
sløsing – dette gir økt 

produk-
sjon og 
effektivi-
tet. Som 
synes på 
bunnlinja 
i regnska-
pene, og 
som er 
musikk i 
ørene for 
enhver 
daglig 
leder.
- Selv om 

vi har en god kom-
petanse på lønnsomt 
forbedringsarbeid, har 

Fra Storvik 
til verden
Det var en selvfølge å etablere 
konsulentvirksomhet i lille Storvik 
i Gildeskål. Men, like selvsagt for 
Simonsson & Widerberg Lean Con-
sulting er det å reise - langt og uten-
lands. For det er der kundene er…

Green Cargo AB er et svensk, statlig transportsel-

skap som frakter gods med tog i Sverige og til og fra 

utlandet. Omsetningen er om lag 4 milliarder svenske 

kroner, og selskapet har ca. 1.800 ansatte, 360 lokomo-

tiver og 5.000 godsvogner.

- Kontakter fra mitt forrige oppdrag, hos den franske 

betongelement-fabrikanten Consolis, gjorde at vi nå er 

engasjert av Green Cargo, forteller Ronny.

- I vedlikeholdsverkstedet deres i Eskilstuna jobber 60 

personer, og med 360 lokomotiver er dette en stor virk-

somhet. Nå vil de effektivisere – de ser et forbedrings-

potensiale de ikke har klart å ta ut til nå. Jeg hjelper 

dem å lage en ‘diagnose’ på dagens situasjon, før vi lager 

‘medisin’, altså lager nytt design og nye planer. Så skal 

forbedringene oppnås innenfor sikkerhet, lederskap, 

standardisering av arbeidsoppgaver, kapasitetsplanleg-

ging, kvalitet og 5S, forklarer han.

5S er ulike systematiseringsmetoder på en arbeidsplass 

for å eliminere sløsing og forbedre flyt.

- Dette er et artig oppdrag, for ledelsen kan Lean, 

og vet hva som må til. Sammen har vi identifisert at 

kanskje 20-25 prosent av operatørenes tidsbruk er 

unødvendig – så som mye gåing, leting etter verktøy og 

dødtid.
- Mye reising, og utenlands, i jobben din?

- Ja, men det er slik jeg alltid har jobbet – jeg har hatt 

om lag 30 oppdrag i 15 land gjennom årene. Vi reiser 

dit kundene våre er, og slik må det være, smiler Ronny.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: privat

Jobber utenlands: Ronny Widerberg

Oppdrag juni 2019: Green Cargo, 

Eskilstuna

Svensk næringsliv henter i dag hjem en del produk-sjon som tidligere ble gjort utenlands, i lavkostland. Gjennom det nasjonale prosjektet Smart Industri skal svensk industri ta nye steg for bedre lønnsomhet. Jämtland Härjedalen øst for Trøndelag er en tung region.
- I fjor deltok 12 av regionens bedrifter i vår modul-baserte Lean-opplæring, og nå videreføres prosjektet med meg som prosjektleder, opplyser Ulla.- Disse bedriftene er alle leverandører til en stor virksomhet som lager tilt-rotatorer, altså den delen som gjør at for eksempel en gravemaskin-skuffe kan tiltes i flere retninger. Denne virksomheten skal vokse kraftig, og for å oppnå dette må bedriftens underle-verandører være med på et omfattende forbedringsar-beid, forklarer hun.

- Nå gjennomfører vi work-shops ute i bedriftene, der det jobbes i grupper med emner som 5S og ma-terialflyt. I tillegg har vi egen coaching-dag tilpasset den enkelte bedriften. Bedriftene jobber også med andre emner, men vårt hovedfokus er å øke produk-tiviteten. En bedrift har for eksempel fem dagers le-veringstid på sitt produkt, mens konkurrenten klarer det på tre dager – så der kan det forbedres.- Mye reising, og utenlands, i jobben din?- Ja, slik jobber vi alle tre. Så vi møtes i helgene, i Storvik!

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: privat

Jobber utenlands: Ulla SimonssonOppdrag juni 2019: Region 
Jämtland Härjedalen

Hallströms er et svensk selskap med om lag 370 

millioner kroner i årsomsetning og om lag 150 

ansatte. Bedriftens hovedprodukt er ventilasjons-

systemer.
- Bedriften har tidligere deltatt i modul-opplæring 

i Lean, og har fått på plass et grunnlag. Nå er det 

mitt oppdrag å hjelpe vedlikeholdsfolkene deres 

å oppnå mest mulig oppetid på maskinene – pro-

duksjonslinjen deres er veldig robotisert, så oppe-

tid er svært viktig, forklarer Linus om oppdraget.

Han hjelper også datterselskapet NVI, som lager 

modulskorsteiner. Målet er å redusere sløsing med 

tid, i form av nedetid.
- Det er vanskelig å anslå det nøyaktige potensia-

let de har, men de har mye å ta tak i – det er mye 

å gå på, så mye kan jeg si.
- Mye reising, og utenlands, i jobben din?

- Ja, men det er slik jeg liker det, og jeg har jobbet 

utenlands før jeg kom til Simonsson & Wider-

berg, også. Jeg har ikke familie, og da kan jeg bo 

her i Åre eller i Storvika, men reise til jobbopp-

drag for eksempel i Sverige, forteller Linus.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: privat

Jobber utenlands: Linus Larsson
Oppdrag juni 2019: Hallströms 
Gruppen

selskaper i Meløy-regionen til 
nå ikke benyttet våre tjenester 
i stor grad. Dette kan virke 
litt pussig for oss, på én måte, 
men jeg tror det har med 
historie og tradisjon å gjøre, 
mener Ronny.
- Sverige har lange tradisjoner 
på industriell produksjon, 

og alle de store selskapene 
jobber med Lean, som er vårt 
arbeidsområde. I Norge er nok 
ting i større grad bygget på 
råvareutnyttelse, som fisk, gass 
og olje, tror han.

Tekst og foto: Edmund 
Ulsnæs

Ulla Simonsson Ronny Widerberg
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Profilen
-  Vernebrillene er liksom en del av meg, jeg 
går med dem nesten hele tida her sier Rudi.
Og det er ikke så rart, for en av rollene Rudi 
har på Mowi, 
er verneombud 
på den tekniske 
avdelingen. 
- Vi ønsker at det 
å jobbe trygt skal 
være et person-
lig ønske. Det er 
viktig å huske at 
vi har den samme 
kroppen som skal brukes hele livet. Vel-
dig dumt å skade seg på jobb så man ikke 
får kvalitetstid på fritida og med familien. 
Verneombudets rolle tas på alvor her, både av 
ledelsen og de ansatte. Det er jo viktig med 
fokus på ergonomi og luftkvalitet også, men 
hver enkelt må ta ansvar for egen helse og 
sikkerhet.

De viktige lærerne
Rudi hadde sin barndom flere steder i Meløy. 
Ungdomsskolen gikk han i Trøndelag – i 
Hommelvik. 
- Læreren min der syntes det var greit at jeg 
bannet, hun mente det var en del av den 
nordnorske dialekten og kulturen. Men jeg er 
veldig glad for å flytte nordover igjen, Meløy 
er kommunen min!
Vedlikeholds-mannen på Mowi har hatt 
samme arbeidsgiver i 13 år. Her tok han også 
fagbrevet som industrimekaniker, og fikk 

Med gule vernebriller på nesen 
møter Rudi Nordli meg på Mo-
wis anlegg helt nede ved havet i 
Glomfjord.

tilbud om fast jobb etter læretida. 
- Jeg gikk grunnkurs mekanisk først, tror vi 
var det siste kullet som gikk på den gamle 
skolen der REMA 1000 er nå. Så tok jeg 
et friår og jobbet på lageret til ScanWafer. 
Jeg kjente at mer skole lokket, og jeg tok 
VK1 plate/sveis. Men det var vanskelig å få 
læreplass, derfor ble det enda et år på skole, 
da valgte jeg VK1 elektromekanisk. Nettopp 
det at jeg hadde begge de videregående årene 

gjorde at jeg fikk læreplass 
her.
- Hva husker du best fra 
videregående?
- De flotte lærerne, både på 
det faglige og personlig plan! 
De lærte oss å ta ansvar for 
egen utdanning, og gav oss en 
god ballast å ha med videre. 
Som en av dem sa: «Jeg er 

ferdig med skolegang, og har jobb. Det er 
opp til dere å ta ansvar og gjøre jobben her 

på skolen og få en utdanning». Det var en 
oppvekker for mange av oss tenåringene. Så 
jeg vil si at de var voksne rollemodeller som 
satte spor!

Ordensmenneske
- Jobben på vedlikehold er rett for deg?
- Ja, her trives jeg veldig bra! Det at jeg har 
ganske bred kompetanse gjør at jeg kan utføre 
mange ulike oppgaver. 
Det er det forebyggende 
vedlikeholdet som er 
fokus. Litt sveising, 
sandblåsing, skruing – ja 
det er veldig variert. 
På Mowi i Glomfjord 
har de i overkant av 20 
ansatte, de produserer 
millioner av smolt hvert 
år.
- Dette er ei stor næring 
med forholdsvis få ansatte, så det er en fordel 
med allsidig kompetanse.
Ny Nærings utsendte ble veldig imponert 
over det ryddige verkstedet der alt så ut til å 
ha sin bestemte plass.
- Beklager at det er litt rotet her nå! Travelt i 
går, så vi har ikke rukket å «shine» opp enda. 
I løpet av dagen blir det bedre! Det er viktig 
for meg å ha det ryddig og rent rundt meg, 
både her på jobb og privat. Da føler jeg at jeg 
har kontroll! 
Sier Rudi, som er veldig stolt av å jobbe på 
Mowi.
- Jeg er glad i arbeidsplassen min, har et 
eierforhold til den, det føles som mitt andre 
hjem. Og det man er glad i, tar man vare på! 

Frilufts-glede
På spørsmålet om fritids-sysler, sier Rudi 
følgende – om enn med et lite sukk: 

- Jeg har jo hus og hage som skal ha stell. 
Men aller beste liker jeg å ha musikk på 
ørene, ta terreng-sykkelen og trø på! Det er 
bra trening!
Glomfjellet, skog og mark – i det hele tatt 
plasser der det ikke er vei - er yndlingsplas-
sene på fritida. 
- Dessuten er fritid kjedelig uten dattera mi 
Tuva! Hun betyr utrolig mye for meg, og 

vi finner på mye artig 
sammen. I løpet av 
et par år er hun stor 
nok til å få sin egen 
terrengsykkel, og da 
kan vi dele den gleden 
også. På vinteren er det 
nedoverski som er topp, 
og vi er mye i slalåm-
bakken i Glomfjord. Vi 
er heldige som har det 
flotte anlegget så nært.

Rudi forteller at sikkerhets-tanken er med 
utenom jobb også.
- Jeg er opptatt av at Tuva skal lære seg å 
tenke sikkerhet, men hun skal også prøve ut 
ting. Jeg har ikke tro på å polstre ungene, 
men de bør lære å ta forholdsregler. Hun 
er veldig opptatt av å huske sykkelhjelmen. 
Unger må få klatre i trær, spikke med kniv, 
og hjelpe til på kjøkkenet. Et plaster og et 
skrubbsår er en naturlig del av oppveksten.
Nå som sommerferien nærmer seg, har Rudi 
investert i ny campingvogn.
- Vi skal på campingtur, det er en egen frihet 
i det. Men det blir en tur til Namsskogan 
familiepark, og til Sverige. Der er det fint 
for både Tuva og meg, mange aktiviteter og 
muligheter og velge mellom. 

Tekst: Astrid Berbusmel

    RUDI NORDLI (33)

Bor på Ørnes – «til daglig bare mæ 
og katta», har dattera Tuva på 7 år. 
Han er sønn av Ann Marlen Nordli og 
Trond Nordli, har ei storesøster; Tonje 
(37), og tre yngre brødre; Kevin (30), 
Krister (27) og Michael (27). Han har i 
oppveksten bodd flere steder i Meløy 
samt i Hommelvik der han gikk på 
ungdomsskolen. Gikk grunnkurs me-
kanisk på Meløy videregående skole, 
deretter to VK1-kurs; plate/sveis og 
elektromekanisk. Tok fagbrev som in-
dustrimekaniker etter læretid på Mowi 
der han har siden har vært ansatt.  

Trygge Rudi

Jeg er glad i arbeidsplas-
sen min, har et eierfor-

hold til den, det føles som 
mitt andre hjem. Og det man 
er glad i, tar man vare på!

RUDI NORDLI

Sandblåsing, og brillene er på plass!
Foto: Astrid Berbusmel

Rudi er vant til å jobbe med både små og store 
dimensjoner. Foto: Edmund UlsnæsRudi Nordli blant tanker og rør, der trives han veldig 

godt! Foto: Astrid Berbusmel

Dessuten er fritid kjede-
lig uten dattera mi Tuva! 

Hun betyr utrolig mye for 
meg, og vi finner på mye 
artig sammen.

RUDI NORDLI
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Perlebryllup med jobben 

 

Gift med Kristin Stavnes (52). De har to 
sønner, Marius (31) og Bendik (22), og 3 
barnebarn, Noah 8 år, Linus 5 år og Sanna 
2 år. Marius med sin Renathe og barna bor 
på Ørlandet, Bendik bor på Halsa. Finn job-
ber også i Salten Brann, stasjonsansvarlig 
og utrykningsleder ved Halsa brannkorps, i 
tillegg er han lokalleder av veteranforenin-
gen Nvio avd Meløy med omegn.  

 FINN STAVNES (55) 

- Det har vært veldig fint å få 
være med på denne reisa! Byg-
get opp fra null til det vi har i 
dag! Det sier Finn Stavnes (55) 
som nå har vært ansatt hos 
Cargill – og tidligere EWOS – i 
30 år.

Jeg tror jeg kan påstå at jeg 
kjenner hver krinkelkrok og 

hver duppeditt!
FINN STAVNESSom kjent var det Odd Torrissen som startet 

med fiskefôr-produksjon på Halsa, selskapet 

Forøy Fiskefôr AS ble registrert i februar 
1989. 
- Da jeg begynte her som 25-åring var vi ikke 
så mange ansatte. Vi var på mange måter pio-
nerer i denne indus-
trien. Min første sjef  
var Erling Tostrup fra 
Meløya. Jeg har vært 
med på alt opp gjen-
nom årene, har vært 
skiftformann, deltatt 
i prosjekter, vært lean-koordinator og 20 år i 
produksjonen. Nå er jeg i råvareavdelingen, 
og er dessuten både industrivern- og brann-
vernleder. Jeg har også hatt flere tillitsverv.

Stor utvikling
- Jeg tror jeg kan påstå at jeg kjenert hver 
krinkelkrok og hver duppeditt! Men nå 
begynner det å bli mye nytt! 
Utviklingen siden oppstarten har vært stor. 
- Den teknologiske utviklingen er enorm, 
oljeplattformer er nok mindre avansert enn 

produksjonen her.  
Finn sier at for Cargill er det viktig med 
fokus på det bærekraftige.  
- vi satser på forsyningskjeder som møter 

både dagens og 
morgendagens behov, 
samtidig som det gir 
Cargill konkurranse-
fordeler. 

Stolt og glad
I disse dager vokser staben på Cargill, og 
Finn synes dét er positivt. 
- Jeg er stolt over mine mange år her! Det har 
på mange måter føltes som «min» bedrift. 
Men det er bra at vi får mange unge og nye 
krefter inn. Jeg håper de tar over og videre-
fører bedriften som vi med mange år bak oss 
har bygd opp. 
Finn er vokst opp i Bodø, faren kom fra 
Stavnes på Åmøya. Fritidsboligen de har der 
nå benyttes flittig. 
- Det er jo fin utsikt over fjorden. Jeg kan jo 

se rett over til anlegget på Forøya!

Tekst: Astrid Berbusmel. 
Foto: prikkenoverien 
 

Finn Stavnes – stolt 30-årsjubilant. 


