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Ny Næring er Meløy og Gildeskåls eget reklameblad for nærings- og 
arbeidsliv, og produseres og gis ut av Mediehuset Meløy. Innholdet lages 
i sin helhet på oppdrag fra våre 21 faste samarbeidsbedrifter – du ser 
dem presentert på side 10-11. Formålet til Ny Næring er å formidle sat-
singer og suksesshistorier i noen av regionens aller mest solide bedrifter, 
gjerne fortalt av stolte ansatte. Ny Næring distribueres som månedsbilag 
i Framtia følgende datoer vinteren/våren 2018: 31. januar, 28. februar, 5. 
april, 2. mai, 30. mai, 27. juni.

Sommeren står for døra, og vi gratule-
rer hjertelig på forhånd alle arbeidsfol-
kene som har runddag! Lista gjelder fra 
i dag og til neste utgave av Ny Næring, 
som kommer onsdag 19. september.

Aller først: gratulerer med vel overstått 60-årsdag til Einar 
Håkon Pedersen ved Meløy videregående skole i Glomfjord – 
han hadde runddag 5. juni. Så til sommerens liste:

60 år
Sissel Myrvang, Meløy Utvikling, 11. juli
Helen Helgesen, Cargill Halsa, 22. juli
Mieczyslawl Pluciennik, Moldjord Bygg og Anlegg, 9. august
Kirsti Kvehaugen, Meløy vgs., 10. august
Kolbjørn Rendal, Terje Halsan AS, 1. september
Roger Kristensen, Bilfinger, 4. september
Leif Halsos, Solhaug Byggevare, 10. september 
Trond Fagerli, Meløy videregående skole, 18. september

55 år
Jan Erik Kristensen, Moldjord Bygg og Anlegg, 16. september

50 år
Christie Jumilla, Meløy vgs., 3. august
Stig Solhaug, Solhaug Byggevare, 5. august
Håvard Gjersvik, Norwegian Crystals, 30. august
Odd Inge Gundersen, Bilfinger, 2. september
Bent Ove Tollåli, Moldjord Bygg og Anlegg, 13. september

40 år
Kim Antonsen, Norwegian Crystals, 18. august
Ronny Evensen, Reipå Knuseri, 26. august

35 år
Chris André Halsan, Terje Halsan AS, 16. august
Thomas W. Moen, INVIS, 18. august
Walter Kristoffersen, Moldjord Bygg og Anlegg, 25. august
Gunnar Olsen, Moldjord Bygg og Anlegg, 20. september

30 år
Reidar Wenberg, Norwegian Crystals, 28. juli
Bent Norheim, Norwegian Crystals, 29. juli
Jørn Ove Antonsen, Bilfinger, 31. august
Mathias Drevvatne, Norwegian Crystals, 5. september

20 år
Adrian Asp, Meløy videregående skole, 9. august
Andreas Hansen, Cargill Halsa, 18. august

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i Ny Nærings faste samar-
beidsbedrifter – se oversikten side 10-11.  Redaksjonen tar forbe-
hold om at vi har fått inn korrekte opplysninger fra bedriftene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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VI GRATULERER!

- Interessen for havbruksbordene våre har 
vært veldig god - mange ble utsolgt tidlig! 
opplyser driftsleder Ruta Juskeniene.
Havrettsbord fra og med 8. juni og ut 
august – dette har vært det aller viktigste 
kortet i markedsføringen av ‘nye’ Arnøy 
Brygge sommeren 2018. Men, denne 

HEKTISK,  HEKTISK
Stor-utbyggingen av fiske-
turisme-anlegget er snart 
ferdig. Nå venter en særde-
les travel sommer for Arnøy 
Brygge-staben.

Travel 
stab under 
åpningen av 
‘nye’ Arnøy 
Brygge – nå 
venter en 
hektisk som-
mersesong. 
Fra venstre 
Rimantas 
Juske-
nas, Ruta 
Juskeniene, 
Karl-Arnt 
Andreas-
sen, Ildikó 
Zséliné, 
Evita Ozola, 
Aleksandra 
Francisz-
kiewicz og 
Gerd-Ann 
Andreassen.

fredagssatsingen blir bare en liten del av 
sommerjobben for Ruta og hennes stab.
- For det første er anlegget allerede bort-
bestilt til en god del lukkede lørdagsar-
rangementer både i juni og juli – dette er 
for eksempel sommertreff, vennefester og 
bursdager, opplyser hun.
- Dessuten skal vi i gang med åpen kafé 
hver søndag, og det blir lørdagspub minst 
én gang i måneden framover. Og, etter alle 
havrettsbordene fortsetter vi fredagskvel-
dene med grillmat og etter hvert julebord, 
forteller Ruta Juskeniene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg får ofte æren, men her er det mange 
som sliter hver dag og som spiller meg og 
hverandre gode. Og dette var faktisk mam-
ma sin idé! sa verten, han som selvsagt 
skulle og måtte spille hovedrollen denne 
helt spesielle kvelden på Nordarnøy.
- Og Basse, pappa: uten deg hadde jeg aldri 
klart dette. Tusen takk for den du er, og for 
partnerskapet vårt, fortsatte John Kristian 
Karlsen, og ble litt tykk i stemmen da han 
hedret faren Jon Gisle foran de om lag 60 
gjestene.

MANGE TAKKETALER
Vi skriver lørdag 2. juni, og etter nærmest 
sensasjonelt kort byggetid på tre måneder: 

TAKK OG TAKK OG TAKK!
Det ble en rørende kveld 
med varme tanker og tå-
rer i mange øyekroker. På 
tilnærmet rekordtid satte 
nemlig familien Karlsen 
med hjelpere opp et split-
ter nytt restaurantbygg. Nå 
skulle det takkes og feires 
ved Arnøy Brygge.   

Det sterke familielaget bak Arnøy Brygge inviterte leverandører og samarbeidspartnere til før-åpning av ‘ny’ brygge tidligere denne måneden. John Kristian Karlsen takket 
varmt til kona Nina (f.v.), faren Jon Gisle og moren Unni for uvurderlig hjelp og støtte gjennom mange år. På det andre bildet ser vi  Oddrun Skånøy fra  Sparebank 1 Regnskaps-
huset Nord-Norge AS – med mye glimt i øyet forærer hun John Kristian et ‘portett’ av ham, nemlig Rognan-kunstneren Bjørnar Meislers motiv av en steinbit. På bildet av Arnøy 
Brygge ser vi nybygget til høyre. Foto: Åge Larsen

1. mars i år sa jeg at åp-
ningen skulle være 2. juni. 
Ingen trodde på meg! Det 
har gått raskt – jeg tror 
byggelånet blir innvilget på 
mandag som kommer.

JOHN KRISTIAN KARLSEN

Brygge-sjefen inviterer leverandører, sam-
arbeidspartnere og ansatte til før-åpning av 
splitter nye Arnøy Brygge. Da den forrige 
åpningsfesten fant sted, 2. juni 2007, var 
det etter at mamma Unni Karlsen hadde 
ønsket seg ‘….ettpar rom overnatting’, sitat 
sønnen.
- Gutter: dere har gjort en sinnssyk jobb, 
utrolig bra! Og Ruta og Rimas, dere som 
må kommanderes til å ta ferie: dere er 

fantastiske folk! fortsatte John Kristian 
takkerunden, som foruten til håndverkerne 
også gav ros til bank- og regnskapsforbin-
delser, leverandører av materialer og vin-
duer og en rekke gode samarbeidspartnere.
Ekteparet Ruta Juskeniene og Rimas 
Juskenas fra Litauen – de var henholdsvis 
eksportleder i møbelbransjen, og snekker. 
I dag er de henholdsvis driftsleder og kokk 
ved Karlsen reiselivsanlegg. Et anlegg som 

bygges ut og oppgraderes for 15 millioner 
kroner i år.

SATTE KRISETEAM
Stemningen denne kvelden var slik den 
skal være når et sterkt lag feirer resultatet 
av et hardt stykke arbeid sammen: den stod 
i taket, under innvielsen av det særdeles le-
kre og romslige restaurantbygget.  Gjester, 
betjening og vertskap smilte om kapp.

- Vi satte ned et kriseteam i januar, med 
regnskapsfolkene våre, banken og de 
største investorene, sa John Kristian Karl-
sen (46) i én av flere små-taler i løpet av 
kvelden.
- Kriseteam fordi det ikke har gått så bra 
med Arnøy Brygge de siste årene. Litt for 
liten omsetning, dårlige resultater, mye 
arbeid på dugnad. Vi måtte velge: skulle vi 
kutte ned til nesten ingenting, eller skulle vi 

gi full gass? Vi gjorde det siste.
- 1. mars i år sa jeg at åpningen skulle være 
2. juni. Ingen trodde på meg! Det har gått 
raskt – jeg tror byggelånet blir innvilget på 
mandag som kommer, fleipet og gliste John 
Kristian, og utbragte nye skåler for alle 
som har bidratt i det rekordraske byggepro-
sjektet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Brakkeriggen leier ut 30 rom til anleggs-
folk, fra både inn- og utland. Karen Anna 
har ansvaret for booking, renhold, vedli-
kehold og er stedets selvdrevne alt-mulig-
kvinne. 
- Det skal være så rent og pent her, at jeg 
ville bodd her selv. De som kommer fra 
utlandet eller langveisfra har jo dette som 
sitt hjem. Da må vi bidra til at de trives her, 
sier hun.

TRAPPE NED
De siste årene har brakkeriggen vært helt 
fullbooket, og i år var første gang de ikke 

FLERE I BRAKKERIGGEN
Karen Anna Brun (64) 
har driftet utleievirk-
somheten i brakkerig-
gen til Terje Halsan AS i 
Glomfjord siden 2009. 
Nå får hun hjelp, og 
trapper ned.

Karen Anna Brun ser fram til å få mer 
tid hjemme, mens Vanida gleder seg 
til å slippe pendling til jobb. Begge 
skal nå jobbe deltid ved brakkerig-
gen til Terje Halsan AS i Glomfjord.

kunne ta imot gjester til revisjonsstansen i 
Yara. 
- Det var tungt å måtte si nei til gamle kjen-
te, men vi har henvist noen til naboriggen 
her, som eies av Moldjord, forteller hun. 
Økningen i aktivitet ved riggen har ført til 
større arbeidsmengde, samtidig som Karen 
Anna ønsker å trappe ned arbeidet litt. 
- Jeg ønsker mer tid hjemme, sammen med 
mannen min. Vi har hytte på Støtt og hus 
utenfor Skellefteå i Sverige, som vi ønsker 
å benytte mer, smiler hun. 
Karen Anna vil derfor gå ned til 50 prosent 
stilling, men skal fortsatt ta seg av booking 

og papirarbeid ved brakkeriggen. Før hun 
begynte ved brakkeriggen var hun kunde-
behandler i posten i 36 år, fram til de la ned 
kontoret på Ørnes. Hun er Reipå-jente og 
mor til Brian (40) og Svante (36).

FLERE HENDER
For å avlaste Karen Anna, har Vanida An-
dersen (46) begynt i ny jobb som renholder 
ved brakkeriggen. Hun kommer fra jobb 
som kokk i kantina i industriparken, før 
hun begynte i kantina hos M3 Anlegg i 
Bodø for Rent a Chef. Der jobbet hun fram 
til M3 gikk konkurs på nyåret.

- Det passer meg perfekt å få en åtte 
til fire-jobb uten pendling nå, og jeg 
trives godt med arbeidsoppgavene. Jeg 
har alltid jobbet med mat tidligere, og 
har drevet litt med massasje i tillegg. 
Nå blir det faktisk litt godt å gjøre noe 
annet, sier Vanida.
Vanida kom fra Thailand til Norge 
i 2007 og bor på Jæra i Glomfjord. 
Datteren på 20 år studerer reiseliv i 
Lillehammer.

Tekst og foto: Rune Meosli
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Oppdraget ble landet den siste dagen i 
mai – det største siden firmaet ble etablert i 
2012. Kunden er et fransk selskap med 130 
fabrikker i 30 land.
- Ja, for oss er dette nærmest gigantisk. 
Nå erstattes jeg på andre oppdrag vi har, 
for å ha dette som heltidsjobb de neste 
sju månedene, 
opplyser Ronny 
Widerberg.
Han og partner 
Ulla Simonsson 
møter altså som-
meren med å lande 
konsulentbedriftens 
største kontrakt 
noensinne. Franske 
Consolis er blant 
verdens største 
produsenter av 
betongelementer 
til næringsbygg og 
boliger.

LEDER LEAN HOS GIGANT
- Det gikk utrolig raskt – bare tre uker fra 
første kontakt og til kontrakten var skrevet. 
De besluttet for ett år siden å innføre lean-
prinsippene i hele konsernet, og trenger 
både kompetanse og de rette folkene for å 
komme videre. Jeg blir ‘change leader’, og 
begynner med fabrikkene i Norge, forteller 
Ronny.
I praksis betyr dette at han er på farten til 
Verdal, og deretter Hønefoss. Fabrikkene 
jobber under navnet Spenncon, den største 
og ledende aktøren her i landet på byg-
gesystemer som er basert på pre-fabrikerte 
betongelementer. Sju fabrikksteder i Norge, 
800 ansatte og 1,1 milliard i årsomsetning 

Han er universitetsutdannet som 
økonom, men har aldri jobbet som 
dét. Unge Ronny Widerberg fattet 
tidlig interesse for forbedringsarbeid, 
og gikk gradene i Posten Produk-
sjon – etter hvert som lean manager 
på brevterminalen i Göteborg. Veien 
videre ble så senior lean manager hos 
stål-giganten Sandvik, før han fikk 
lære av de som virkelig kan forbe-
dring.
- I 2006 ble jeg ansatt ved Skandina-
via-kontoret til Japan Management 
Association, de som en gang bygget 
opp Toyota. Da fikk jeg flere turer 
til Tokyo, og jobbet med japanske 
toppkonsulenter, forteller Ronny.
Det var i denne perioden han kom i 
kontakt med både Volvo, Scania og 
REC. Han ble av tidligere fabrikksjef 
Tore Matre invitert på Toyota-inspi-
rert workshop i Glomfjord. I 2009 
ble svensken ansatt som lean-sjef for 
de to lokale fabrikkene, og kona Ulla 
produksjonssjef i monofabrikken. Da 
REC gikk overende, etablerte de eget 
konsulentselskap på sin kompetanse 
i forbedringsarbeid, spesielt de aner-
kjente lean-metodene.
- Det aller artigste med jobben er at 

jeg får bli kjent med så mange ulike 
bedrifter, både gigantene og de bit-
tesmå. Det er veldig lærerikt. Men 
uansett størrelse så kan jeg lese hele 
virksomheten ut fra verdistrømmen. 
Stedet der alt i bedriften smelter 
sammen, er i produksjonen, det er 
der verdiene skapes. Dette synes jeg 
er fascinerende.
- Hva er du aller best på?
- Jeg får ting til å skje. Når jeg har 
kjørt 30 lean-prosjekter i 15 land så 
er det ikke så mange problemstillin-
ger jeg ikke har vært borti. Men den 
første tiden i en bedrift bruker jeg 
bare til å lytte og lære, forstå deres 
businesscase.
- Kjenner du på forventninger?
- Jo, det er klart, men det er mest 
at jeg gleder meg, når jeg kommer 
til et nytt oppdrag. Jeg kan ikke 
gjøre underverker alene, det henger 
mest på teamet jeg jobber med, og 
ledelsen. Men hvis de har et system 
for forbedring på plass, så kommer 
forbedringene veldig raskt, nesten fra 
første dag.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Det aller mest interessante i en bedrift er pro-
duksjonen. Det er der alt smelter sammen.

KLAR FOR SIN STØRSTE JOBB
Simonsson & Widerberg 
har signert sin største 
kontrakt noensinne. Nå 
‘flytter’ Ronny til Verdal 
– han skal hjelpe verdens 
største produsent av be-
tongelementer til å sløse 
mindre, tjene mer.

Og det spiller ikke så stor 
rolle hvilken bransje det er – 
det er de samme prinsippene 
som gjelder. Jeg forventer å 
oppdage store forbedrings-
muligheter.

RONNY WIDERBERG

for få år siden.
- De har forbedringsledere og alt de de 
trenger av lean-verktøyer. Min jobb blir å 
sørge for at lean blir innført.

SAMME UANSETT BRANSJE
Ronny og Ulla er forbedringseksperter. 
Etter en årrekke i sentrale stillinger i store 
selskaper i Norge og Sverige, leier de fra 
2012 ut sine tjenester gjennom Simons-
son & Widerberg Lean Consulting AS. Ny 
Næring har skrevet om flere av oppdragene 
deres, der de lærer ledere og ansatte i alle 
typer bransjer å identifisere sløsing med tid 
og råvarer i produksjonen, og å bekjempe 
flaskehalser.
- Bransjen for produksjon av betongele-
menter er ikke spesielt sårbar for konjunk-

tur-svingninger, 
og nå ser eierne 
et stort poten-
siale for å bedre 

inntjeningen og 
resultatene sine. 
Da fikk de tips om 
å bruke oss.
- Ny bransje for 
deg?
- Ja, men heller 
ikke så ulikt hvor-
dan bedrifter som 
Polarplast og Finn-
eid Sveis jobber. 
Og det spiller ikke 

så stor rolle hvilken bransje det er – det 
er de samme prinsippene som gjelder. Jeg 
forventer å oppdage store forbedringsmu-
ligheter også hos Spenncon, mener Ronny.

SANNSYNLIGVIS MER
Nå har han vært på omvisning i Verdal, og 
bruker tid til å lytte og forstå bedriftens 
produksjonssystemer og planer.
- Konsernet har prioritert Verdal og Høne-
foss, der jeg blir forbedringsleder framover. 
Så får vi se etter dette – de sier allerede at 
det er sannsynlig at prosjektet utvides til de 
andre fabrikkene – de har seks i Sverige, 
også.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Ronny Widerberg   
Fra hovedbasen i Storvika i Gildeskål 
har Ronny Widerberg forhandlet i havn 
den største kontrakten Simonsson & 
Widerberg noensinne har signert. Kun-
den har 130 fabrikker i 30 land.
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‘COMING MAN’ I GIVENDE JOBB

- Å være tømrer er en intensiv jobb, men også veldig givende, mener Mikael Antonsen (t.v.). Her monterer han systemhimling sammen med kollega og sambygding Fredrik 
Skogli – han er fra i sommer også fagutdannet tømrer.

Bortsett fra sin klare rødfarge vekker den 
ikke mye oppsikt, bygningen ved havet 
i fredelige Vågsbotn ved Engavågen. 
Men, inne i det sju meter høye og over 20 
meter lange bygget har det kokt av byg-
geaktivitet, lenge. Nova Sea renoverer og 
total-ombygger nemlig sin viktige kom-

mandosentral for 
oppdrettsanleggene 
i Meløy-regionen. I 
hovedrollen: hånd-
verkerne fra Halsa 
Bygg. Og arbeids-
lederen, han heter 
Mikael Antonsen.
- Vi er en kjempe-
flott arbeidsgjeng 
her. Både ivrige 

Først ‘bare’ hjelpesmann, 
så fagutdannet tømrer og 
snart ingeniør i byggfag! 
Mikael Antonsen er ‘coming 
man’ i Meløys byggebran-
sje. Han elsker å realisere 
drømmer for kundene sine.  

Vi lager arbeidsplassen til 
noen, eller heimen til noen. 
Ofte er det drømmen til 
folk vi skal lage. Ja, det er 
rett og slett en veldig gi-
vende jobb.

MIKAEL ANTONSEN

og flinke og livlige – vi kaller oss bare ‘en 
gjeng med ungdommer’, smiler 30-åringen 
fra Halsa.
Åtte mann på oppdraget på det meste – i 
dag møter vi ham sammen med Jann Erik-
sen (60) og Fredrik Skogli (21).
- Jeg valgte først en annen yrkesvei, men 
har alltid hatt lyst til å jobbe med tømring 
og bygging. Vi lager arbeidsplassen til 
noen, eller heimen til noen. Ofte er det 
drømmen til folk vi skal lage. Ja, det er rett 
og slett en veldig givende jobb, sier Mikael.

LOVENDE MANN
Tobarnsfaren har etablert seg sammen 

med samboer Camilla i nabohuset til 
barndomsheimen sin. I likhet med sin far 
Nils bygger han nå yrkeskarriere i bygdas 
største private arbeidsplass, hos brødrene 
Kildal i Halsa Bygg. Der blir den dyktige 
tømreren satset på. Med tilrettelegging fra 
bedriften har Mikael gjennomført fire av de 
seks studieårene på vei mot bygningsinge-
niør. Fra i sommer tas han inn i bedriftens 
prosjektavdeling.
- Matematikk har alltid interessert meg, og 
konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk og 
dimensjonering. Jeg syntes det var dumt å 
ikke utnytte dette til mer utdannelse, og det 
frister meg å være enda mer med i proses-
sene rundt tømrerne, altså prosjekteringen, 
kundemøtene og markedsarbeidet, forklarer 
han.
- Men som tømrer får man også foreslå, og 
får mye ansvar. Det er en krevende, men 
veldig givende jobb. Bygget må opp, uan-
sett, og i enden er det alltid en kunde som 
er klar til å flytte inn. Dette gir meg energi, 
enten været er godt eller dårlig.

INTENSIVT, GIVENDE
Det begynte altså helt annerledes. Rik-
tignok søkte han også på tømrerfag, men 
valgte mekaniske og elektromekaniske fag. 
Læretid og fagbrev i kjemisk-teknisk hos 
REC Wafer Mono, så prosessoperatør.
- Men jeg var egentlig bestemt på å bli 
tømrer, smiler Mikael, som i 2012 tok ett 
skritt tilbake og fikk hyre som hjelpesmann 
hos Halsa Bygg.
- En tømrer får oppleve noe nytt hver dag, 
og lager noe med sine egne fingre, isteden-
for å bare styre en prosess som lager noe. 
Vi er aktivt med og vurderer løsninger og 
veldig involvert i resultatet. Jo, det er et 
intensivt yrke, for det står alltid om, men 
jeg trives med dét.
Jobben for Nova Sea har pågått i flere 
måneder, og har vokst i omfang underveis. 
Bygget totalrenoveres utvendig og bygges 
kraftig om innvendig. Fra denne ‘kom-
mandosentralen’ skal det styres kompliserte 
prosesser i oppdrettsanleggene.
- Elektrodelen av dette oppdraget er 
komplisert, men selv om byggearbeidet er 
ganske omfattende, er det ikke så veldig 
komplisert, smiler den sympatiske fagman-
nen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs- Vi har en kjempeflott arbeidsgjeng - vi kaller oss bare en gjeng med ungdommer! Og 
Nova Sea har vært fantastisk å jobbe for! gliser Mikael sammen med Fredrik Skogli og 
Jann Eriksen.

Mikael Antonsen

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

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

.

Meløy Energi
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no
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Rødøyfjæringen Tor Erik er utdannet 
bilmekaniker, men har erfaring fra både 
industri og anlegg. Sist som ansatt i M3 
Anlegg, fram til konkursen i januar, før 
han tok et kort engasjement med byg-
ging av ny E6 på Saltfjellet. Så fikk han 
jobb på verkstedet til Terje Halsan AS i 
Glomfjord.
- Her skal jeg hovedsakelig ta meg av 
driften av verkstedet, og sørge for at 
maskiner og kjøretøy fungerer slik at 
de andre slipper å få ufrivillig stans i 
arbeidet. Jeg har egen servicebil, slik at 
jeg kan ta de aller fleste jobbene ute hvor 
maskinen er, men blir det store jobber 
må vi ta den inn på verkstedet her, sier 
Tor Erik.

TRIVES MED VARIASJON
Tor Erik Værang (36) har begynt som verksmester og 
mekaniker i Terje Halsan AS. 

Tor Erik Værang er ny mann på verkstedet til Terje Halsan AS. Her er han i  ferd med 
å plukke i stykker hydraulikken til bommen, for å fikse tilten.

I tillegg regner han med å måtte jobbe som 
maskinfører og sjåfør også, når det trengs.
- Jeg har alle kort og bevis som trengs, og har 
erfaring med de fleste maskiner. Dessuten 
skal jeg inn i containervakta og senere blir jeg 
en del av brøyteberedskapen her, sier han.
Tor Erik gleder seg nå over kortere avstand 
til jobben, og varierte arbeidsoppgaver.
- Jeg trives veldig godt med å jobbe ute. Jeg 
er ikke skapt for å stå på betonggulv hele 
dagen, og her får jeg mye variasjon i løpet 
av en arbeidsdag. 
Tor Erik flyttet til Halsa i 2003 og der bor 
han sammen med kona Ann Kristin Værang 
(31) og barna Benjamin (10) og Hedda (6).

Tekst og foto: Rune Meosli



- Det var på tide nå. De har lengtet etter 
dette, jeg synes de har ventet lenge nok. 
Per Wilhelmsen snakker ikke så høyt, men 
smilet er bredt. I flott vårsol i Storvika viser 
han Ny Næring drømmen. Ikke først og 
fremst hans egen drøm, men drømmen han 
nå har realisert for sine foreldre. Ruth (85) 
og Borge (84) Wilhelmsen står ved siden 
av ham, litt rørt og veldig fornøyd.
- Det blir fantastisk å bo her. Vi måtte gi 
opp drømmen selv, men ungdommen ord-
net det for oss! smiler Borge mot sønnen 

DRØMMEN STÅR FERDIG
84-årige Borge Wilhelmsen 
måtte gi opp hus-drømmen 
han hadde sammen med 
kona Ruth (85). Men så tok 
sønnen Per over som bygg-
herre, og nå er drømmen i 
Storvika blitt virkelighet!

- Vær så god, mamma og pappa, her 
er huset deres! smiler Per Wilhelm-
sen. Da foreldrenes husdrøm i Stor-
vika ble knust, overtok han bygge-
prosjektet sammen med Arnøybygg 
AS. Selv har han gjort det meste av 
elektrisk arbeid ( det lille bildet), 
og i sommer står det høye og smale 
huset ferdig.

Dette er det tredje prosjektet på samme tomta. Og man 
kan ikke være byggherre når man er over 80 år, så da 
måtte jeg overta. 

PER WILHELMSEN

sin.
- Feriehuset som vi hadde på Straumøya, 
dét solgte vi for noen år siden. For det var 
hit vi ville, til hjemstedet til Borge, forteller 
Ruth.
Vi står foran det 15 meter lange, fire og 
en halv meter brede og nesten seks meter 
høye feriehuset rett ved den fantastiske 
sandstranda i Storvika. Det er så godt som 
ferdig nå, stas-huset, og ting har gått radig 
siden Per begynte samarbeidet med entre-
prenør Arnøybygg for to år siden. Men, de 
4-5 årene før dette, da så husdrømmen til 
Borge og Ruth ut til å bli en drøm som ikke 
skulle gå i oppfyllelse. De hadde rett og 
slett gitt opp.

SMALT OG HØYT
- Ja, det er gjort flere forsøk uten å få det 
til. Dette er det tredje prosjektet på samme 
tomta. Og man kan ikke være byggherre 
når man er over 80 år, så da måtte jeg 
overta, fastslår Per.

Mange faktorer har komplisert bygge-
prosjektet, og han vil ikke snakke om alt. 
Men i praksis har ikke Gildeskål kunnet 
godkjenne planene deres i det tett bebygde 
feriehus-området langs hovedveien gjen-
nom Storvika.
- Det er en utfordring å bygge så smalt og 
høyt som vi måtte her, og å finne en plan-
løsning som fungerer. Til dette trengte vi 
en entreprenør som kunne ta hele prosessen 
til ferdig bygg. Og som har lokalkunnskap, 
vet hvordan ting fungerer her. 
Per oppsøkte boligmessa i Nordlandshallen 

for to år siden, på leting etter denne entre-
prenøren. Han møtte løsningsorienterte folk 
i Arnøybygg AS.
- Vi har jobbet sammen med tegninger som 
kan fungere. Nå er vi veldig fornøyd med 
jobben de har gjort, og det ferdige resulta-
tet, fastslår Per. 

FIRE GENERASJONER STORVIK
Wilhelmsens  - vi snakker ikke her om 
‘vanlige’ Bodø-folk som vil ha feriehus på 
vakkert sted. Nei, for det var her de vokste 
opp, Borge og storebroren Osvald (89), han 

som vi også treffer under besøket vårt.
- Faren vår, Oscar, drev fiske her med sild-
enot, sammen med Torrissen. Og bestefar 
Wilhelm, han bodde her og hadde flere 
fiskeskøyter – den siste forliste her ute på 
fjorden i 1934, forteller Osvald.
- Men det var oldefaren vår som først kom 
hit, fra Rødøy – han giftet seg med en av 
døtrene i storfamilien som drev gårdsbruk 
her i Storvika.
Brødrene er altså fjerde generasjon Wil-
helmsen i den lille bygda under de drama-
tiske fjellene. 
- Nå skal vi virkelig kose oss her de neste 
årene, sammen med Per og familien hans, 
storsmiler Ruth.

- BLIR BRA FOR ALLE
Hun er selv opprinnelig fra Steigen, og da 
hun pensjonerte seg for mange år siden 
var det fra jobben i bildeproduksjonen 
hos Johnson & Schjesvold. Ektemannen 
Borge gikk veien som elektriker, og jobbet 

I Arnøybygg AS var det salgssjef Solrunn 
N. Laastad som hadde førstekontakten med 
Per Wilhelmsen, sammen med daglig leder 
John Kristian Karlsen. Så ble bygnings-
ingeniør Jørgen Mortensen trukket inn i 
prosjektet, og et omfattende tegnings- og 
beregningsarbeid kunne begynne.
- Utrolig artig at vi kan være med og reali-
sere et prosjekt som de har prøvd to ganger 
før oss å få til! smiler Solrunn, som er på 
besøk på byggeplassen sammen med Ny 
Næring.

- ARTIG Å REALISERE

Spesielt, spennende og 
gledelig oppdrag for Ar-
nøybygg.

Nok et spennende byggeprosjekt er gjennomført for Jørgen Mortensen, Solrunn N. 
Laastad og de andre i Arnøybygg AS – denne gangen et helt spesielt feriehus i Storvika 
i Gildeskål…

- Dette ble et veldig spesielt prosjekt, inn-
rømmer Jørgen.
- I et så smalt hus må man tenke på mye – 
er det plass til dobbeltseng sånn og sånn? 
Og er det høyt nok for dusjen der og der? 
Slike ting. Og så er det veldig værutsatt her, 
så vi har måttet legge inn mye vindavstiv-
ning. Mye å tenke på, og en artig utfor-
dringfastslår han.
Rådgivende ingeniør Øyvind Kvalnes har 
også gitt verdifulle bidrag i prosjektet som 
ble innledet med støypearbeid i fjor høst, 
før det ble satt full fart med bygging fra 1. 
februar og fram til ferdigstillelsen i mai.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

i over 30 år som installasjonsinspektør i 
Bodø Energi til han gikk av i 1997. Per ble 
elektriker som sin far, før elektroingeniør 
og i dag jobben som flyplassinspektør i 
Luftfartstilsynet.
- Det er en overdrivelse å si at jeg har vært 
mye i Storvika gjennom årene, mener Per, 
som er oppvokst i Bodø.
- Å, joda, du var jo her på somrene under 
slåtta, og tok opp potet, og alle fjellturene! 
skyter mamma Ruth inn. 
- Joda, og jeg kjenner at dette blir bra. 
Vi skal nok få mange fine stunder her 
sammen, både med foreldrene mine og 
barna mine, i årene som kommer, smiler 
Per Wilhelmsen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

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

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

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

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

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

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

Ny Næring ble etablert i 2004, da med navnet IndustriFolk, og har i dag 21 faste samarbeids-
bedrifter. Ny Næring er profileringsblad for næringslivet i Meløy og Gildeskål, og alt innhold 
lages av Mediehuset Meløy på oppdrag for bedriftene som er presentert i oversikten under.

Våre samarbeidspartnere: 

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

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
Moldjord
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

SUNDSFJORD SMOLT
Sundsfjord
8120 Nygårdsjøen
Tlf. 75 09 19 00
Post: 8764 Lovund
http://www.novasea.no/
avdelinger/sundsfjord-smolt
post@novasea.no

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

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

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

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

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

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

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

Herulf Olsen

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

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   21 56 24 40
www.marineharvest.com

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

CARGILL HALSA
Feitsildfiskernes Sildesalgslag etablerte 
produksjon av sildolje på Halsa i 1949, 
og drev fabrikken til den ble nedlagt i 
1985. Etter to års stillstand kjøpte Odd 
Torrissen anleggene på nordøst-hjørnet 
av Forøya, og i 1989 ble den første 
produksjonslinja i fôrfabrikken satt i 
drift med 12 ansatte og årsproduksjon på 
10.000 tonn. I dag, med to produksjons-
linjer, er den årlige produksjonen på om 
lag 120.000 tonn, men har vært helt oppe 
i 220.000 (2005). Fra starten het bedrif-
ten FK Fiskefôr, men etter hvert EWOS, 
og det har vært flere eierskifter under-
veis. Fra høsten 2015 eies produksjons-
anleggene på Halsa, Bergneset og Florø 
av amerikanske Cargill. Laksefôr-fabrik-
ken på Halsa har i dag 30 heltidsansatte, 
der 13 tilhører produksjonen, sju jobber 
vedlikehold og seks er i administrasjo-
nen. Tidligere fabrikksjefer er Odd Svein 
Hjertø, David Reistad, Robin Dahl, Tor-
Arne Gransjøen og Steffen Kildal, og 
siden i fjor Herulf Olsen (bildet).
Tekst: Edmund Ulsnæs
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ARNØY BRYGGE AS

Arnøy Gård
8136 Nordarnøy
Tlf. 948 85 380
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
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Kjersti Svendsen (48) skal flytte til Bodø 
i sommer, og har derfor sagt opp stillingen 
ved skolen. I hele 12 år har Kjersti holdt 
orden på bøker og utlån ved bibliotekene 
i Glomfjord og Ørnes, og hjulpet elever å 
fine fram til riktig litteratur. 
- Jeg har stortrivdes her, og hatt en spen-
nende reise hvor jeg har lært masse, sier 
bibliotekaren som også har hatt ansvar for 
skolens websider og intranett.
Hun har ennå ikke fått ny jobb i Bodø, men 
regner med at det ordner seg.
- Jeg skal finne en leilighet sammen med 
kjæresten min, og siden datteren min skal 
begynne i ungdomsskolen til høsten passer 
det å flytte nå, sier Kjersti, som også bodde 
i Bodø før hun kom til Meløy.

Andrea Lillegård (20) er ferdig med 
sin læretid i barne- og ungdomsar-
beiderfaget, og i sommer slutter 
hun som lærling ved skolen. 
Men hun drar ikke langt. Fra 
høsten skal hun begynne på det 
nye tilbudet ved skolen, og ta ett 

påbyggingsår.
- Jeg ønsker et litt bredere og tryg-

gere utgangspunkt, slik at jeg har 
muligheten til å gå videre på høgskole 

eller universitet om jeg ønsker det, forteller 
hun.
Andrea bor på Reipå og har hatt sin læretid 
både i barnehage og her på Meløy videre-
gående skole, avdeling Ørnes.
- Det har vært en veldig bra læretid, og jeg 
har trivdes kjempegodt og lært mye. Det 
blir sikkert litt rart å gå forbi klasserom-
met til T-klassen, når jeg skal være elev her 
neste år. Jeg kommer sikkert til å stikke 
innom på besøk innimellom, ler hun.

Mari-Ann Sleipnes Sivertsen (55) slutter 
som spesialpedagog ved Ørnesavdelingen.
- Jeg har ukependlet og dagpendlet i to år 
nå, og jeg må innrømme at reisingen har 
vært slitsom. Men det har vært to fantas-
tiske år, hvor jeg har lært utrolig mye om 
mitt eget fag og blitt kjent med mange fine 
folk. De to årene har flydd alt for fort… 
sånn blir det når man trives. Jeg kommer til 
å savne både elever og kolleger ved skolen, 
sier hun.
Mari-Ann bor på Konsvik i Lurøy, hvor 
hun jobbet som lærer inntil hun begynte 
ved Meløy videregående skole. Nå skal 
hun begynne i ny jobb i kommunen, som 
spesialpedagog i en prosjektstilling.

Tekst og foto: Rune Meosli

SKOLESLUTT-ER

Kjersti Svendsen flytter til Bodø

Andrea Lillegård skal ta påbyggingsår

Mari-Ann Sleipnes Sivertsen skal til 
Lurøy

- Året som konstituert rektor har gitt meg 
mulighet til å finne ut av om dette er noe jeg 
trives med. Utfordringene har modnet meg for 
jobben, og det har på en måte blitt for seint å 
snu. Jeg vet dermed hva jeg går 
til og er klar for å gå ‘all-in’ for 
å gjøre en god jobb og ta ansvar, 
sier Elea.
I slutten av mai ble hun fast an-
satt som studierektor ved Meløy 
videregående skoles avdeling i 
Glomfjord.

VELDIG SYKEPLEIER
Elea er egentlig utdannet syke-
pleier, og hadde jobbet i seks år 
på Ørnes omsorgssenter da hun 
søkte jobb som lærer på helse- 
og oppvekstfag i 2003.
- Jeg var veldig sykepleier, og 
trivdes godt med det. Jeg hadde 
ikke sett for meg at jeg skulle gjøre noe annet, 
men med tre små unger hjemme ble det litt 
vanskelig at både jeg og mannen min arbeidet 
skift. Derfor begynte jeg som lærer, som en 
midlertidig løsning til ungene ble større, ler 
hun.

ELEA GÅR ‘ALL IN’
Da sykepleier Elea Blom-
stereng Tangstad (44) ble 
lærer i 2003, var det en 
midlertidig løsning. Nå 
har Elea blitt fast sjef for 
40 ansatte og 130 elever i 
Glomfjord. 

 - Å bli sjef for tidligere kolleger kan være litt spesielt, men det gir samtidig en trygghet å vite at jeg omgis av dedikerte og dyktige folk, som alle ønsker det beste for elevene, 
sier ny studierektor i Glomfjord, Elea Blomstereng Tangstad.

Vi må slutte å konkurrere med oss selv om 
elevene, men sørge for at vi får elevene inn 
på rett plass i stedet. Skal du bli lege eller 
veterinær, bør du gå studiespesialisering. 
Skal du gå her i Glomfjord eller på Inndyr 
bør du like den praktiske tilnærmingen til 
fagene.

ELEA TANGSTAD

Etter hvert ble jobben så givende at hun 
skrinla tanken på å vende tilbake til syke-
pleierjobben. Hun valgte tvert imot å styrke 
sin lærerkompetanse med etterutdanning i 
pedagogikk i 2006. 

GODT OG BLANDET MILJØ
Elea skal nå lede ansatte og elever i et svært 
sammensatt miljø, hvor myke hender og 
omsorg møter industri og elektrisitet. 
- Dette gjør skolen her i Glomfjord så spen-
nende. Et blandet elevmiljø, med mekanikk, 
elektro, helse og oppvekst – en spennvidde i 

fag og interesser som gjør alle godt, og elev-
ene utfyller hverandre, forteller hun.
Også de ansatte består av både akademikere 
og fagutdannede blant lærerne, i tillegg til 
administrasjon og service.
- Det virker som om elevene setter stor pris 

på denne variasjonen av voksne. Jeg er stolt 
av de ansatte, som strekker seg langt for å 
hjelpe hver enkelt elev, gjerne på tvers av 
eget fagområde, sier Elea.

ELEVENE PÅ RETT PLASS
Meløy videregående skole er i en positiv 
utvikling, med forsiktig vekst, til tross for 
synkende elevtall i området. Ved avdelingen 
på Ørnes tilbys nå påbyggingsår for de som 
har tatt fagbrev, og på Inndyr blir det en 
ekstra VG1-klasse på naturbruk fra høsten. 
Ved avdelingen i Glomfjord vil tilbudet være 

stabilt.
- Så langt ser det ut som vi har 

gode søkertall til VG1 neste 
skoleår, og det er vi veldig 
fornøyde med. 
- Å trekke til seg elever har vært 
utfordrende for alle avdelingene 
til Meløy videregående, og av-
delingene har kanskje konkur-
rert med hverandre?
- Ja, vi må slutte å konkurrere 
med oss selv om elevene, men 
sørge for at vi får elevene inn 
på rett plass i stedet. Skal du bli 
lege eller veterinær, bør du gå 
studiespesialisering. Skal du gå 
her i Glomfjord eller på Inndyr 

bør du like den praktiske tilnærmingen til 
fagene. Folk er forskjellig, og får vi gitt et 
godt tilbud her hjemme, blir det lettere å 
beholde ungdommene, sier hun engasjert.

Tekst og foto: Rune Meosli

SOMMERNYTT 
VED MELØY VGS
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I september begynner hun i ny jobb hos 
Marine Harvest i Glomfjord.
Som attenåring kom Henrikke til Bilfin-
ger som elektrikerlærling. Det var i 2004, 
og siden har hun jobbet der. I sine 15 år 
i bedriften har hun vært både elektriker, 
fagkoordinator og enhetsleder for auto-
masjon og elektro. 

SPENNENDE TID
- Tiden i Bilfinger har vært veldig spen-
nende og lærerik, og det blir veldig rart å 
slutte her hvor jeg kjenner alle de ansatte 
og har hatt det så bra. Men jeg føler at det 
er på tide å prøve noe nytt. Jeg tror jeg har 
godt av forandringer, hvor jeg får lære mer 
innen eget fagfelt og videreutvikle meg 
selv, sier Henrikke.
Siden 2014 har hun vært enhetsleder 
for automasjon og elektro i Bilfinger, 
hvor hun har jobbet med prosjektarbeid, 
anbudsberegning og ulike administrative 

PRØVER NOE NYTT
- Jeg kommer til å savne 
de gode arbeidskol-
legene og samholdet i 
ledergruppa her i Bilfin-
ger, sier Henrikke Kvam 
Fagerli (32). 

oppgaver. 
- Jeg liker nok best de store jobbene, hvor 
vi har fått være med på oppbygging av en 
bedrift eller en fabrikk. Jeg er nok glad i å 
planlegge og å ha oversikt, smiler hun.

PRODUKSJON
Hun går nå fra å selge tjenester, til å bli en 
del av et hektisk produksjonsmiljø i Marine 
Harvest. Hun skal være stedfortreder for 
teknisk leder, med ansvar for vedlikehold, 
innkjøp, HMS og kvalitet. I tillegg skal hun 
jobbe med prosjektarbeid.
- Oppdrettsnæringen er veldig spennende, 
og jeg ser fram til å bidra til vekst i en pro-
duksjonsbedrift og lære nye ting. Men en 
del av oppgavene vil være det samme som 
jeg gjør i dag. Bilfinger har solgt tjenester 
til Marine Harvest i lang tid, og jeg har 
derfor ganske godt kjennskap til bedriften 
jeg går inn i, sier hun.
Nå gleder hun seg til å bli kjent med de 
som jobber i Marine Harvest, med anlegget 
og produksjonen.
- Det kribler litt i magen, med tanke på 
å gjøre noe nytt. Det er en spennende og 
artig følelse, smiler Henrikke.

Tekst og foto: Rune Meosli

Henrikke Kvam Fagerli gleder seg til å bli en del av produksjonsmiljøet 
til Marine Harvest, etter 15 år i Bilfinger.

Yara er den tidligere landbruksdivisjonen til Hydro, og er siden etableringen våren 2004 et av de største 
selskapene på Oslo Børs. Yara’s markedsverdi er beregnet til nær 90 milliarder kroner, og nær 16.000 
ansatte verden over produserer mineralgjødsel og kjemikalier. I Glomfjord ble det bygget gjødselfabrikk 
fra 1947, og de om lag 190 ansatte står bak en årsproduksjon av NPk-gjødsel og kalksalpeter på om lag 
800.000 tonn. Fabrikksjef er Øyvind Jenssen (bildet).

Vårt konkurransefortrinn skal være at vi aller best forstår hvor-
dan bonden skal få de beste avlingene, som igjen skal gi den 
beste kvaliteten på matprodukter fra landbruket. ØYVIND JENSSEN

.

YARA NORGE AS
Yara Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 
yara.glomfjord@yara.com 
www.yara.no  "
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Elea Tangstad
Elea Blomstereng Tangstad (44) 
kommer fra Neverdal. Hun jobbet 
som sykepleier på Ørnes omsorgs-
senter fra 1997 til hun begynte som 
lærer på Helse- og oppvekstfag i 
Glomfjord i 2003. Siden høsten 2017 
har hun vært konstituert studierektor 
ved skolen, og i mai i år ble hun fast 
ansatt i stillingen.
Elea er gift med Tommy Tangstad 
(48), som er skiftleder på Yara. 
Sammen har de har jentene Frida 
Kristianne (22), Annie Johanne (20) 
og Serine Maria (16). 
På fritiden liker Elea å gå fjelltu-
rer og sysle med kreativt hage- og 
håndarbeid. Hun har en fortid som 
trommeslager i Neverdal skolekorps.



I Meløy har det i juni vært mye positivt oppstuss rundt at Europris har flyttet inn i og åpnet forretningen i Spildra ved Ørnes. Ny Næring-samarbeidspartner Reipå Knuseri har 
hatt viktige oppdrag helt fra starten i byggingen, med utgraving av tomten. Men, også med å lage fine uteområder. Sånn heeeeelt i sluttfasen midt i denne måneden kom ‘pynten’ 
på plass, rettere sagt kantstein, rundt det 1.360 kvadratmeter store bygget. På bildene ser vi Knuseri-leder Frank Robert Svendsgård og sønnen Timo, som tok kveldsjobben med 
å plassere ut de om lag 100 steinene som hver veier rundt 40 kilo. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Joda, de bygger stort for Statkraft, Yara, 
Nexans og Nasjonale Turistveger. Men, 
nå skal de også bygge for seg selv, Finn 
Nikolaisen og hans menn i Moldjord Bygg 
og Anlegg. Det ene bygget løser et behov 

som er der i dag. Det 
andre bygget skal løse 
et behov som kommer.
- For det første har vi 
en stab som skal være 
tilgjengelig i hele 
Salten, og har behov 
for å overnatte. For 
det andre kommer ‘Ny 
by, ny flyplass’ – dette 
er noe Bodø har behov 
for, fastslår daglig 
leder Finn.

BEHOV? ABSOLUTT!
Hotell. Ja, faktisk, Moldjord Bygg og 

HER: BODØ’S NYE HOTELL!
Fra sitt mest omtalte pro-
sjekt på Grensen i Gilde-
skål, til bygging av hotell! 
Ikke for andre, men for seg 
selv…

Finn Nikolaisen  

Vi har stort påtrykk utenfra på overnatting – vi kunne 
glatt leid ut 40 rom i dag. Et arbeiderhotell i Bodø ser vi 
absolutt behov for, og marked for.

FINN NIKOLAISEN

Anlegg skal bygge sitt eget hotell. På sin 
egen eiendom, som du finner ved og rundt 
Alsgården – 100 meter nedenfor Jensvoll-
krysset.
- Kostnaden er ikke beregnet ennå, men vi 
eier tomta, og ja, vi skal bygge et arbei-
derhotell. For våre egne folk, så klart, men 
også for andre, tilreisende anleggsarbeidere 
til Bodø.
Moldjord har ansatte i nesten samtlige 
Salten-kommuner, og en stab som pendler, 
hele tiden. Nettopp derfor er bedriften for-
spent med 20 anleggsbrakker i Glomfjord, 
14 på Inndyr, 20 i Bodø og i tillegg 20 mo-
bile. Finn kan innlosjere hele 80 arbeidere.
- Vi har stort påtrykk utenfra på overnat-
ting – vi kunne glatt leid ut 40 rom i dag. Et 
arbeiderhotell i Bodø ser vi absolutt behov 
for, og marked for, opplyser han.

ALENE I NISJEN
Ståa er sånn røffli den at Bodø har massevis 
av brakkerigger – eiet av ulike entrepre-
nører og investorer. Men, kvaliteten er 
så som så – ofte fra middels og til dårlig. 
Moldjord kontaktes stadig av små og store 
entreprenører på jakt etter overnatting for 
anleggsarbeidere. De ønsker å tilby bedre 

boforhold.
- Salten Damp-bygget i sentrum er blitt 
et slags arbeiderhotell, et litt liknende 
konsept. Men, vi blir ganske alene i den 
nisjen som vi nå planlegger, mener Finn 
Nikolaisen.
Han tenker hotellstandard og -kvalitet, 
ordnede forhold. Inntil 40 rom med eget 
kjøkken og bad. Et datterselskap skal gjøre 
investeringen, som han beregner vil finansi-
ere seg selv.

KOMMER: STORT BEHOV
- Så standard har betydning?
- Absolutt. Skal du ha nordmenn opp fra 
Oslo, vil de ha ordnede boforhold – de vil 
ikke bo under elendige kår, slik som det 

finnes en del av i Bodø nå. Mens hotellene i 
sentrum – der kan kapasiteten og kostnaden 
bli et problem, slik at vår løsning vil bli et 
godt alternativ.
Byggestart blir ikke i år, men investeringen 
gjøres de neste årene. Finn Nikolaisen ser 
også et stort potensial i forbindelse med 
det voldsomme anleggsarbeidet rundt ny 
flyplass, som kommer til å prege Bodø de 
neste 8-10 årene.
- I år skal vi bygge oss et verkstedbygg 
med eget velferdsrom og vaskerom, her på 
Alstad, spesielt for tilreisende. Etter dette 
begynner vi med hotellplanleggingen, 
smiler Finn.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Det er på 
dette lagerområdet, ved og 
bak Alsgården i Bodø, at Moldjord Bygg og Anlegg 
skal bygge betydelig de neste årene. Aller først et 
stort verkstedbygg, deretter et fullverdig hotell for 
anleggsarbeidere.

Den kolossale containerveggen er borte, og 
tilbake står et elegant og moderne bygg i 
ulike gråtoner. 
- Hele oksygenfabrikken har blitt innebygd, 
og alt er gjort med tanke på støyreduksjon, 
forteller Bjørn Wiggo Eriksen. 
Invis-gründeren har vært innleid for å lede 
byggeprosjektet for det nye bygget.

NABOPROBLEMER
Helt siden Yaras nye oksygenfabrikk stod 
ferdig i 2016, har Yara jobbet hardt for å få 
bukt med støyen. Så stort var problemet, at 
produksjonen ble stanset etter prøveperio-
den, og en midlertidig vegg av containere 

ELEGANT STØY-STOPPER

- Ble det ikke fint? spør 
Bjørn Wiggo Eriksen reto-
risk. For visst ser det bra ut, 
nå når støyskjermingen på 
Yaras nye oksygenanlegg 
står ferdig.

Vi har hatt en god og jevn dialog med grendelaget og na-
boene om problemet, og vi har tatt saken på største alvor. 

HELGE HAMNEVOLL

I oktober 2017 skrev Ny Næring om støyproblemene fra det nye oksygenanlegget 
ved Yara-fabrikken. 

ble satt opp for å begrense problemet. 
- Vi har hatt en god og jevn dialog med 
grendelaget og naboene om problemet, og 
vi har tatt saken på største alvor, forteller 
Yaras prosjektleder Helge Hamnevoll.
Ved tidligere anledninger har han berøm-
met Yaras nærmeste naboer for tålmodighe-
ten og samarbeidsviljen de har vist.

25 MILLIONER 
Hele 25 millioner kroner ble satt av til å 
bekjempe støyproblemet, og de har brukt 
landets fremste eksperter på støy, Brekke 
Strand, som konsulenter.

Helge Hamnevoll, prosjektleder i Yara.

Bjørn-Wiggo Eriksen fra Invis har vært prosjektleder for innbygging av Yaras oksygenanlegg.

- Hele anlegget er nå innebygd i et totaliso-
lert bygg, med ekstra støydempende plater 
på veggene som vender mot boliger. I til-
legg har vi laget spesialvifter med tanke på 
god ventilasjon og begrenset støy, forteller 
Bjørn Wiggo.
Bygget er kledd med vanlige Paroc-ele-
menter, samme type som Europris-bygget, 
men det er lagt ekstra isolasjon på innsiden.

SPESIELT PROSJEKT
Innbyggingen av anlegget har pågått siden i 
høst, og det har vært en omfattende prosess.
- Det er litt ekstra utfordrende å sette opp 

en bygning rundt en fabrikk i full drift. Det 
krever god planlegging og presise bereg-
ninger, siden mange av elementene måtte 
lages ferdig, før de ble satt på plass. Vi 
satte opp stålskjelettet først, som ble boltet 
fast til grunnen, før vi heiste de ferdige 
veggelementene på plass, sier Bjørn Wiggo.

NYE MÅLINGER
Det gjenstår fortsatt å se om støyproblemet 
blir borte. Erfaring fra tidligere viser at 
forhåndsberegninger ikke gir gode nok svar 
på dette. Bygget ble ferdig og lukket like 
før revisjonsstansen, og når det igjen blir 
full aktivitet i fabrikken vil man kunne få 
de svarene man trenger.
- Da skal vi skal ta nye støymålinger på 
ulike steder i Glomfjord, for å kunne sam-
menligne med tidligere. I tillegg må vi lytte 
til de som er berørt av støyen, siden den 
oppfattes ulikt fra sted til sted, sier Helge 
Hamnevoll.

Tekst og foto: Rune Meosli
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Siden 2011 hadde INVIS gjort det godt 
med å lage 3D-skanninger og tegningsun-
derlag til olje-bransjen, med oppdrag fra 
Lindesnes i sør til Melkøya i nord. I 2013 
kom over halvparten av omsetningen fra 
denne virksomheten, og fremtiden så lys 
ut. Men så kom smellen, i form av massiv 
nedgang i offshoreindustrien.
- Sluttføringen av vårt største enkeltopp-
drag, for Songa Offshore i 2014, ble også 
sluttstreken for vårt engasjement i olje- og 
gassindustrien, forteller daglig leder Pål 
Einar Olsen. 

BETENKT 
INVIS mistet 10-12 oppdragsgivere på kort 
tid, og satt tilbake med en bemanning på 
topp, og en ordrereserve på bunn. En veldig 
dårlig kombinasjon hvis man skal drive 
lønnsomt. 
- Før jeg kom til INVIS hadde jeg opplevd 
nedleggelse av både multi- og monofabrik-
ken til REC. Nå fryktet jeg at dette skulle 
bli min tredje store nedtur, forteller Pål 
Einar.
Bedriften måtte permittere nesten halve 
staben, og ta tak i utfordringene ved å rette 
blikket inn mot andre bransjer. 
- Vi brukte aldri ordet ‘krise’, men det var 
et solid spark i leggen, som gjorde oss 

INVIS-SJEFEN OM:     

flinkere til å jobbe mot markedet. Inntil da 
hadde oppdragene kommet til oss, men nå 
måtte vi legge planer for hvordan vi skulle 
selge oss inn. Det har gjort at vi i større 
grad jobber med å være synlige, både i 
lokalsamfunnet og innen bransjene hvor vi 
ønsker oppdrag, sier Pål Einar.

TEKNIKK-NERDER
Pål Einar kommer opprinnelig fra Sortland 
i Vesterålen og har mastergrad i mikrotek-
nologi fra NTNU i Trondheim. 
- Jeg er en ordentlig realist, og er opptatt av 
detaljer, systemer og problemløsning. Jeg 
har alltid vært glad i å regne og få riktig 
svar. I studietiden brukte jeg mye tid iført 
hvit frakk på laboratorium, mens jeg skrev 

masteroppgaven, sier han. 
Alle de ansatte i INVIS har teknisk bak-
grunn, og de aller fleste har også et fagbrev 
i bunn. 
- Det at vi er så like gir oss en stor styrke 
innad, men kan kanskje være en ulempe 
når det gjelder å selge oss ut. Ingen av oss 
er typiske selgere, og vi er sikkert alt for 
beskjedne. Men etter hvert som vi har sett 
ulike løsninger innen vår bransje, har vi fått 
bedre selvtillit. Vi har kommet fram til at vi 
rett og slett er djevelsk gode på det vi gjør, 
og vi er aldri underlegne i forhold til andre, 
smiler han.

SNAKKER SAMMEN
I 2016 overtok Pål Einar stillingen som 

daglig leder i INVIS. 
- Det var veldig greit, egentlig. Jeg trives 
med å ha personalansvar, og jeg har fått 
gode tilbakemeldinger fra de ansatte. Som 
leder er jeg inkluderende, strukturert og 
god til å kommunisere. Vi snakker mye 
sammen i bedriften. Det er viktig for 
trivselen at de ansatte får uttale seg og 
bli tatt med på råd. Det er viktig å være 
‘snakkanes tell’. Man må kunne lytte, 
men avgjørelsen er til syvende og sist mitt 
ansvar, sier han.
Som en følge av personalansvaret, har han 
nettopp byttet kontor, for å få plass til små 
samtaler med de ansatte. Han er fortsatt 
i ferd med å pakke ut. Men bannere for 
fotballklubbene Arsenal og Tromsø, de er 

allerede på plass.
- Da jeg vokste opp så jeg på Tromsø som 
det ‘nordnorske’ laget, og likte spillestilen 
deres mye bedre enn Glimts Rosenborg-
stil. Jeg følger godt med på fotballen, og 
har drevet med mosjonsfotball fram til i 
fjor. Nå dreier det seg om å overføre denne 
interessen på barna, og sikre at de får favo-
rittlag som gjør at vi kan bo i samme hus 
en stund til, ler han.

SATSER MOT UTVIDELSE
INVIS satser nå mot bransjer som pro-
sessindustri, havbruk og bygg/anlegg, og 
har ambisjoner om å strekke seg langt 
utenom Meløy-området. De har i dag eget 
kontor i Mo Industripark, de er medlem i 

INVIS var nykomlingen 
som steg til værs med sine 
løsninger for olje- og gass-
industrien. Så falt plutselig 
bunnen ut av markedet, og 
både oppdrag og ansatte 
måtte ut.

Lederen
PÅL EINAR OLSEN,
INVIS "

Bodø Næringsforening og deltar i Bodøre-
gionens Utviklingsselskap (BRUS). I det 
siste har de hatt stort fokus på mulighetene 
som ligger innen bygg og anlegg, og har 
høstet anerkjennelse for prosjekteringen av 
stålkonstruksjonene til det nye rådhuset i 
Bodø. 
- Dét var et vanskelig og artig prosjekt som 

viser at vi kan det vi holder på med. Om 
fem år ser jeg for meg at alle kontorene i 
Glomfjord er fullbooket, og kanskje har vi 
et fast bemannet ‘distriktskontor’ i Bodø i 
tillegg til det vi nå har i Mo, sier Pål Einar.

YARA ER VIKTIGST
Men Yara er fortsatt viktigste kunde for 

INVIS. I 2017 omsatte de for 8,85 
millioner, hvor 57% kom fra oppdrag 
hos Yara. Året før var hele 74% av 
omsetningen derfra.
- Yara vil alltid være den viktigste kun-
den vår. Oppdragene for dem holdt oss 
gående da oljekrisa rammet. De kjenner 
oss så godt, tør å utfordre oss og sier 
fra dersom de ønsker ting gjort på 
andre måter. Dette er veldig god læring 
for oss, og bidrar til at vi hele tiden blir 
bedre. Selv om oppdragsmengden for 
Yara har gått litt ned, kommer vi aldri 
til å si nei til oppdrag for dem. Helst 
ikke til noen andre heller, smiler han.

Tekst og foto: Rune Meosli

Industrivisualisering 
AS (INVIS) 

Industrivisualisering AS (INVIS) 
ble etablert i 2006 av Bjørn-Wiggo 
Eriksen, som det eneste firmaet i 
Nord-Norge som spesialiserte seg 
på tredimensjonal laserskanning 
og industrimåling. Allerede i 2008 
mottok de NHO Nordlands Nyska-
pingspris, og året etter Sparebank1 
Nord-Norges Næringspris. ISO-
sertifisert i 2013. 
Satset mot offshoreindustrien fra 
2008, og fikk et gjennombrudd der, 
med store avtaler om levering av 
tegninger i 2011. Ble hardt rammet 
av nedgangen i oljenæringa i 2013, 
og måtte permittere seks ansatte. 
Fant nye markeder innen havbruk 
og økt satsing på industri, og i 
2018 er de ti ansatte, har distrikts-
kontor i industriparken i Mo i 
Rana og er ledende innen bruk av 
VR-teknologi til bruk i 3D-model-
ler for industri og næringsliv.
Industrivisualisering AS eies av 
Bjørn Wiggo Eriksen (85%) og 
styret består av ham selv, Søren Jo-
han Solvang og Wenche Elisabeth 
Olsen. Daglig leder er Pål Einar 
Olsen.
I toppåret 2013 omsatte INVIS for 
11 millioner kroner. I 2017 lå de på 
gode 8,8 millioner. 
Bedriften er registrert i Storvika i 
Gildeskål, men har kontorlokaler 
i eget bygg i Glomfjord Industri-
park, og et kontor i industriparken 
i Mo i Rana.

Pål Einar Olsen (38)

Pål Einar kommer opprinnelig 
fra Sortland i Vesterålen, og etter 
videregående skole gikk han på 
NTNU i Trondheim, hvor han tok 
mastergrad innen mikroteknologi. 
Etterpå jobbet han som lagerar-
beider på et bakeri i Sortland, 
mens han søkte jobber. Han kom 
til Meløy som prosjektingeniør på 
multifabrikken til REC, før han ble 
vedlikeholdsingeniør i monofa-
brikken. Han tok selv kontakt med 
INVIS-eier Bjørn-Wiggo Eriksen, 
for å høre om mulighetene for 
jobb der, og da monofabrikken ble 
stanset i 2012, hadde Pål Einar 
fått ny jobb, som administrerende 
direktør i INVIS. I 2016 overtok 
Pål Einar som daglig leder for 
bedriften. Han er bosatt i Barvika 
og gift med Marthe Barvik (39). 
Sammen har de barna Eskil (6) og 
Sigrid (4). 

Nedtur med olje og 
gass

Å selge seg inn

Forholdet til Yara

Vi har kommet fram til at vi er djevelsk gode på det vi gjør.
PÅL EINAR OLSEN, INVIS

Det er viktig å være ‘snakkanes tell’. Man må kunne lytte, 
men avgjørelsen er til syvende og sist mitt ansvar.

PÅL EINAR OLSEN
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Vi har utstyret, kompetansen og en 
glødende interesse som gjør at vi 
skal være ledende innen den fjerde 
industrielle revolusjon (Industri 4.0). 
Utfordringen ligger i å komme fram til 
hvordan dette skal selges inn. Klarer vi 
det, kan det gi oss noen gode mulig-
heter, forklarer Pål Einar.



Større smolt krever mye mer plass, og da må 
det investeres. Marine Harvest satser, og det 
er helt naturlig for oss å planlegge investerin-
ger i Glomfjord.

TORE EVJEN

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET
UTVIKLING AV ENKELTMENNESKER OG BEDRIFTER

www.kompetansehusetmeloy.no

KOMPETANSEHUSET MELØY

KOMPETANSEHUSET
MELØY

Ta kontakt med opplæringskontoret OKMBS for en uforpliktende prat, hvis din bedrift vurderer å ta inn lærling!

Opplæringskontoret søker
 lærlinger i fagene:
- Kjemiprosess
- Institusjonskokk

Dét var oppgaven førsteklassingene på 
Meløy videregående skole, studiespesia-
lisering skulle løse. Og etterpå skulle de 
presentere svaret for hverandre.

ÉNDAGSPROSJEKT
- Det er veldig greit å bruke en dag på 
dette, på den tida da vi kanskje ikke er 
aller mest motiverte for å følge forelesnin-
ger, sier Maria Myrvoll fra Tjongsfjord. 
Hun er i ferd med å ta rede på hvordan hun 
kan bli barnehagelærer.
- Jeg hadde arbeidsuke i barnehage, og 
syntes jobben virket interessant. Med en 
slik utdanning har man faktisk mange mu-
ligheter, og det er en av utdanningene som 
også gir lederkompetanse, forteller hun.
Ingrid Baraa fra Ørnes har tenkt å bli vete-
rinær, og har allerede valgt fag som vil gi 

HVA SKAL JEG BLI?
Finn ut hva du skal bli, 
hvordan du kan bli det og 
hva du kan jobbe med når 
du har blitt det. 

Lissbeth Hovdal veileder elevene Maria Myrvoll, Amalie Willumsen og Ingrid Baraa, 
når de finner fram til informasjon om sine yrker.

spesiell studiekompetanse. 
- Det er bare universitetet på Ås som 
utdanner veterinærer i Norge, men det 
finnes jo muligheter i utlandet også, sier 
hun.
Hun ser for seg en framtid som dyrlege, 
forsker eller noe innen mat og helsekon-
troll.
Mens Ingrid vil jobbe med dyr, er Amalie 
Willumsen fra Inndyr mer opptatt av 
mennesker. 
- Ja, jeg vil jobbe med mennesker. Jeg 
driver og finner ut hvordan man blir 
sosionom, og hvilke muligheter et slikt 
studium gir, sier hun.

BEVISSTE ELEVER
- Denne prosjektdagen er et av de faste 
innslagene i skolens karriereveiledning, 
forteller rådgiver Lissbeth Hovdal.
Dagen er med hensikt lagt til juni, for å 
bryte opp litt i ordinære skoledager før 
sommerferien.
- Vi ser nok at elevene er mer bevisste 

på hva de skal bli, enn de var tidligere. 
Men det er fortsatt slik at mye av denne 
forberedelsen må de gjøre på egen hånd. Vi 
kan ikke undervise dem i alle yrker, men 
bidra til at de kjenner til hvordan de selv 
kan oppsøke den informasjonen de trenger, 

sier hun.
- Det beste er at man får nye impulser og 
ser nye muligheter, gjennom det de andre 
elevene presenterer.

Tekst og foto: Rune Meosli

- Større smolt 
krever mye 
mer plass, 
og da må det 
investeres. 
Marine Har-
vest satser, og 
det er helt na-
turlig for oss 
å planlegge 
investeringer 
i Glomfjord, 
forteller Tore 
Evjen.

Han er Marine Harvest’s produksjons-
sjef for de seks ferskvannsanleggene for 
smolt i Region Nord. En region som fra 
i år er utvidet sørover til og med Roan i 
Sør-Trøndelag. I dag 72 ansatte på seks 
anlegg, og på Skjervøy helt i nord i regio-
nen bygges akkurat nå det sjuende. 

RIVER, BYGGER NYTT
Ny Næring får spennende investeringsprat 
i forbindelse med produksjonssjefens ny-
lige besøk i Glomfjord. Fra sitt 580 meter 
lange og 35 dekar store område nede ved 
fjorden har daglig leder Rose Olsen og 
staben et meget godt omdømme i verdens 

INVESTERER I 
LOKOMOTIVET
Smolten skal i framtida 
være større, og vannet i 
produksjonen skal resirku-
leres. Dette kan åpne for 
store investeringer i Glom-
fjord.

Produksjonssjef Tore Evjen leder pra-
ten om framtidig smoltproduksjon ved 
Marine Harvest-anlegget i Glomfjord. Fra 
venstre rundt møtebordet teknisk leder 
Bjørn Magne Johansen og biologisk con-
troller Anders D. Torrissen i Region Nord, 
deretter driftslederassistent Eirik Falk 
og daglig leder Rose Olsen i Glomfjord-
avdelingen. 

Tore Evjen

største fiskeoppdrettsselskap. 8,2 millioner 
kvalitetssmolt leveres hvert år til konser-
nets sjøanlegg langs kysten fra Trøndelag 
til Troms.
- Nå river vi først C-hallen vår, med de 
tre karene der. Dette er nødvendig, for det 
er utslitt utstyr, og blir viktig HMS for de 
ansatte. Men når nytt bygg kommer opp, 
med fire kar, øker vi også kapasiteten med 
30 prosent, opplyser Rose, og fyller i som-
mer en ny stilling ved anlegget – staben 
skal vokse til 19 ansatte.

GLOMFJORD UNIK
Vannressursloven begrenser stadig stren-
gere hvor mye vann som kan hentes fra 
vassdrag, og Marine Harvest satser tungt 
på RAS, altså recirculating aquaculture 
systems - resirkulering av vannet i produk-
sjonen. Glomfjord-anlegget er som kjent 
allerede spesielt gjennom samarbeidet 
med Yara, der kjølevann fra fabrikkene 
gjenvinnes av Marine Harvest.
- Vi har ikke så langt tatt i bruk RAS-tek-
nologien her, men framtidig utvikling av 
anlegget vil basere seg på dette, understre-

ker Tore.
Nå er han i Glomfjord for å diskutere 
langtidsproduksjon, perioden til 2023. 
Hvordan produksjonen skal endres og 
økes for at Region Nord skal ha tilgang til 
nok smolt.
- Glomfjord er ‘lokomotivet’ vårt, fastslår 
han.

UTVIKLER, UTVIKLER
Glomfjord er allerede det sjuende største 
smoltanlegget i Norge på kar-kapasitet – i 
dag om lag 14.700 kubikkmeter. Med 
konsernets satsing på postsmolt vil dette 
øke. Anlegget, som har eksistert i over 30 
år, utvikles i takt med Marine Harvest sitt 
behov på sjø, altså større smolt. Og ønsket 
om mer resirkulering.
- Glomfjord er også veldig spesielt ved at 
det ligger i en industripark med tett sam-
arbeid med Yara. Her har man en kompe-
tanse som er viktig for oss å bygge videre 
på, mener Tore Evjen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

Ny Næring er profileringsblad 
for det sterke næringslivet i 

Meløy og Gildeskål. Vi fortel-
ler suksesshistorier og møter 
stolte ledere og arbeidsfolk i 
bedriftene som gir trygghet 

og vekst i hele regionen.

Ny Næring kommer månedlig 
i 2018, minus en sommerpause, 

og distribueres til sam-
arbeidsbedriftene og som 

bilag til Framtia. Artikkelstoffet 
finnes også fritt tilgjengelig 

på nett. Utgivelser i 2018: 
31. januar, 28. februar, 5. 

april, 2. mai, 30. mai, 27. juni, 
19. september, 17. oktober, 

14. november, 19. desember.

Er du bedriftsleder og ønsker 
mer informasjon om profilering 

i Ny Næring? 

Kontakt bilagsansvarlig 
Edmund Ulsnæs 
på tlf. 99299908 

eller epost 
edmund@framtia.no

Entreprenør med ansatte i nesten samtlige Salten-kommuner!
Moldjord Bygg og Anleggkan innlosjere hele 80 anleggsabeidere

REGION-LAGET
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SOMMER-GLIMT

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Vårt siste sommer-
glimt er fra Holands-
vika i Meløy. Her er 
turistsesongen så 
desidert i gang ved 
porten til Engen-
breen, en av Salten-
regionens største 
attraksjoner for 
sommerbesøkende. 
Gjennom seks år 
med omstilling etter 
REC-kollapsen har 
Meløy satset sterkt 
på utvikling innen 
reiseliv, og hele 19 
nye virksomheter 
har sett dagens lys. 
Navet i satsingen 
skal være Svartisen, 
der kommunens 
driftsselskap Svart-
isen AS nå koordine-
rer et eget bedrift-
snettverk med 16 
reiselivsbedrifter 
som på ulikt vis er 
knyttet til isbreen.  

Redaksjonen bak Ny Næring tar nå en sommerpause, og er tilba-
ke med ny papirutgave i september. Her deler vi noen glimt fra 
oppdrag vi var ute på rett før denne utgaven gikk i trykken.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Vårt første glimt er 
fra Glomfjord, der 
så mange som 33 
inspirerte deltakere 
møtte til spennende 
workshop på etter-
middagstid. Det var 
tilflytting- og profi-
leringsprosjektet i 
Meløy som samlet re-
presentanter fra gren-
delag, egen styrings-
gruppe, næringsliv 
og politikk. Målet er å 
stanse tilbakegangen 
i folketallet og øke 
viljen til å bo, besøke 
og etablere i Meløy. 
Idémyldringen ble 
ledet av Jofrid Bergsli 
og Brita Bjørnbakk fra 
Riktig Spor, design- 
og kommunikasjons-
byrået i Bodø. De skal 
hjelpe Meløy å bygge 
sin merkevareplatt-
form.

Så til Inndyr, der en 
av Ny Nærings faste 
samarbeidspartnere 
fikk mange gode ord 
og pris, i Gildeskåls 
kommunestyre. 
John Kristian Karl-
sen, daglig leder og 
eier i Arnøybygg AS 
og Arnøy Brygge 
AS, fikk tildelt årets 
næringspris for sitt 
byggearbeid og vik-
tige innsats for vekst 
i Arnøy-samfunnet. 
En tydelig rørt John 
Kristian gav stor 
ære til sine ansatte 
og kone Nina. - For 
at de er så dedikert, 
ærekjære og gjør en 
så fantastisk innsats. 
Jeg vet ikke om 
noen som har så lo-
jale folk, med en så 
sutrete sjef, som de 
jeg har, sa prisvinne-
ren, til humring fra 
de folkevalgte. 
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Noen tar ut velfortjent pensjon etter 
lange karrierer i bedriften, mens andre 
søker nye utfordringer. Dermed er det 
blitt en del endringer i lagoppstillingen 
til vedlikeholdsleverandør Bilfinger 
akkurat denne våren. Ny Næring har 
oversikten.

TAKKET FOR SEG
Først tre karer som har hatt lange og 
arbeidsomme karrierer og takker for seg 
av helsemessige årsaker. Fagarbeiderne 
Harald Bjerga, Odd Nikolaisen og Jan 
Bertheussen har alle blitt takket av på 
ulike tidspunkter i vinter og vår. Mens 
Alan Shave, kjent fjes i bygg-avdelin-
gen, han er blitt 62 år, og valgte å gå av 
med afp-pensjon 30. april i år. Per Arne 
Stark sluttet 30. juni, mens Jan Roger 

LAGET ENDRES
Våren 2018 ble våren for 
mange bytter på laget til 
Bilfinger. Mange ut, man-
ge inn – kabelen legges i 
hele sommer.

To unge fagarbeidere som nå får fast jobb i Bilfinger er Veronika Skjellstad (23) og Tine Korsnes (28). Veronika kommer fra 
dobbel fagbrevutdanning i bedriften, mens Tine gjør overgang fra Meløy Elektro.

Geir Johnny FagerliSindre Fallmyr Vidar Wallmann

Og prosjektlederen fra Trondheim takker 
samtidig Solhaug Byggevare, Terje Halsan 
AS og Ørnes Blikk. For du husker kanskje 
Ny Nærings artikkel fra desember i fjor? 
HENT trakk riktignok lengste strået i kam-
pen om 29-millioneroppdraget for Meløy 
kommune, men siden HENT spesialiserer 
seg på utvikling og administrasjon av store 
byggeprosjekter, trenges lokal hjelp. Der-
med innledet de fire nevnte et samarbeid 
der de delte oppgaver mellom seg – samlet 
gjorde dette at om lag halve oppdragssum-
men tilfalt lokale selskaper. Aller mest 
arbeid fikk Halsa Bygg, som har levert all 
tømring.

GODT OG KJAPT JOBBET
Flotte fasader, fornøyde 
karer! – Takk for samarbei-
det, Halsa Bygg! smiler Tore 
Vold hos stor-entreprenø-
ren HENT. For nå står de 
ferdig og kan tas i bruk, de 
åtte splitter nye omsorgs-
leilighetene på Mosvold 
ved Ørnes.

Før jul stilte 22 karer fra 
Halsa Bygg med spett, 
ishakker og trillebårer. 
50-70 kubikk med blåis 
ble lempet ut, og vi kunne 
starte opp etter nyttår. Bra 
jobba, kort byggetid.

TORE VOLD

- Dere har gjort en veldig fin jobb. Og på 
en del ting der vi har et strengere regime 
enn dere er vant til, har dere vært veldig 
lærevillige, roser Tore Vold.

ISKALD JOBB
Vi er altså på omvisning i nye, trivelige og 
tilpassede leiligheter, like før HENT skal 
gå sluttbefaring med Meløy kommune, og 
gjøre selve overleveringen. Tore viser vei 
sammen med Halsa Byggs bas Espen Enge-
bretsen. Halsans menn var aller først ute i 

prosjektet, da det ble ryddet skog, gravd ut 
tomt og byttet grunnmasse på sensommeren 
i fjor. Samme firma bygget høye kantmurer 
mot naboeiendommene, og selve betong-
arbeidet ble gjort fra slutten av september, 
tømringen fra november – bygget var tett til 
jul. Solhaug leverte byggemateriell, Ørnes 
Blikk plater, takrenner og beslag.
- Vi fikk jo en utfordring med is, da, husker 
Tore og Espen tilbake med et smil.
- Før jul stilte 22 karer fra Halsa Bygg med 
spett, ishakker og trillebårer. 50-70 kubikk 
med blåis ble lempet ut, og vi kunne starte 
opp etter nyttår. Bra jobba, kort byggetid, 
sier Tore.

- HELT NYTT FOR OSS
Men det var ingen selvfølge at Halsa Bygg 
skulle bli med i prosjektet. Bjørn Kildal 
var skeptisk til jobb for en stor og fremmed 
entreprenør. Håvard Jentoftsen anbefalte 
imidlertid HENT, og kontrakt ble skrevet - 

erfaringen har vært positiv.
- Dette var en veldig ny arbeidsmåte for 
oss. For mens vi selv har hånd om det 
meste selv når vi har hovedentreprise, så 
henter jo HENT inn alt fra leverandører. Da 
blir det strammere tidsplaner på mye, sier 
Espen.
- Ja, vi må ha et strengt regime på framdrif-
ten, det er lite som skal til før framdriftspla-
nen sklir ut. Generelt har nok distriktene 
også litt større utfordringer på HMS og 
kvalitetssikring enn på store byggeplasser 
i byene – dette gjelder i hele landet. Men 
dere har vært veldig flinke, mener Tore 
Vold.

HÅPER PÅ LOKALT
Som ikke forlater Meløy selv om Mosvold-
prosjektet nå er gjennomført. HENT vant 
nemlig også kampen om det virkelig store 
byggeprosjektet på Ørnes, nemlig det nye 
omsorgssenteret som har oppstart i høst.

- Der skal det på det meste jobbe 120 mann 
samtidig, så vi har jo forståelse for at de 
lokale vil ha utfordringer med å finne folk 
nok til å ta store oppdrag der. Men, jeg 
håper absolutt at vi kan forholde oss mye til 
disse fire på dét prosjektet, også, sier Tore 
Vold.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Krokstrand og Thomas Pedersen, de så du 
kanskje artikler på i Ny Næring i mai – Jan 
Roger er blitt INVIS-mann og Thomas tok 
nye utfordringer i Statkraft.

NYE UTFORDRINGER
Litt lengre enn til Fykan reiste Birger 
Haftor Nilsen. Den tidligere fagkoordi-
natoren på mekanisk verksted sluttet hos 
Bilfinger i februar, og bor nå i Bodø med 
jobb for bedriften Vikan Sveis, der han er 
teknisk koordinator og HMS-ansvarlig. En 
annen tidligere fagkoordinator, Henrikke 
Fagerli på automasjon og elektro – jeg sier 
ikke mer om hennes nye jobb her – les 
heller intervjuet med henne på side 4. Mens 
elektroingeniør Sindre Fallmyr, han har fra 
juni meldt overgang til  Bravida, som har 
egen avdeling i Meløy, og Rune Knudsen, 
tidligere fagarbeider på verkstedet, er blitt 
operatør hos Norwegian Crystals. Tidligere 
har vi meldt at Vidar Wallmann er blitt 
Forsvarets mann i Novika, og til Gildeskål 
har også Geir Johnny Fagerli dratt – elektri-
keren jobber nå for Gildeskål kommune.
- Nå er vi midt i prosessen der vi ansetter 
nye folk, og har gjennomført ganske mange 

intervjuer, opplyser administrasjonssjef 
May Venke Vangen.

LAGET SKAL BYGGES
- Nøyaktig hvor mange ansettelser gjør, 
er litt opp til kandidatene. Finner vi de 
rette, så ansetter vi – her er det mye som 
spiller inn. På grunn av revisjonsstansen 
hos Yara er vi ikke helt i mål med dette, 
men målet er at alle jobb-tilbud skal 
være sendt ut fra oss den første uka i juli.
Men hun kan allerede røpe at to unge 
fagarbeidere er klar for videre karriere i 
Bilfinger. Veronika Skjellstad, som etter 
fagbrev som automatiker nå fullfører det 
samme som elektriker, har fått fast jobb. 
Mens Patrik Johansen, som vi møtte i 
forrige utgave av Ny Næring, gjør som 
Veronika – automatikeren går løs på 
fagutdanning som elektriker.
- Og så har Tine Korsnes takket ja til 
jobb som elektriker hos oss, avslutter 
May Venke gjennomgangen.
Tine tok fagbrevet i fjor, og kommer fra 
jobb hos Meløy Elektro.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Samarbeidet har vært godt, og byggeti-
den ble kort. Dere har gjort en god jobb! 
roser HENT’s prosjektleder Tore Vold  
(t.h.). Espen Engebretsen har vært bas for 
Halsa Bygg på prosjekt omsorgsboliger 
på Mosvold ved Ørnes.



- Jeg har tenkt på dette i mange år, men 
har trivdes så godt i Halsa Bygg, at det 
har blitt med tanken – til nå, sier Marius.

ERFAREN
Nokså unge Marius har allerede lang er-
faring som snekker og arbeidsleder innen 
bygg og anlegg. Som attenåring begynte 
han i jobb for entreprenørkonsernet 
Skanska i 2002. Senere var han seks år 
hos Solhaug Byggevare, før han begynte 
hos Halsa Bygg AS i 2011. 

- Ved fabrikken her i Canada driver de 
også produksjon av ammoniakk, og har 
derfor revisjonsstans hvert 3. år. Det blir 
en stor stans hvor det er kolossalt mye 
arbeid som skal gjøres, på kortest mulig 
tid, forteller Leif på telefon fra Canada.

VIKTIG OPPGRADERING
Fabrikken i Canada er svært viktig for 
konsernet, med en stor og lønnsom 
produksjon, på grunn av lave gasspriser. 
Den ble kjøpt av Yara på begynnelsen av 
2000-tallet, og produksjonen er utvidet i 
flere omganger, uten at infrastrukturen har 

MARIUS GÅR SOLO
Etter syv år som bas og 
byggeleder hos Halsa 
Bygg AS, har Marius 
Indergaard (32) bestemt 
seg for å starte for seg 
selv.

Marius Indergaard forlater Halsa Bygg AS og starter Byggmester Indergaard 
AS 1. juli.

- Jeg har trivdes best i de små firmaene, 
hvor man får være med på, og skaffe seg 
erfaring fra, alle deler av byggeprosessen. 
I Halsa Bygg har jeg vært stort sett alltid 
vært bas, og har fått være med på utrolig 
mange spennende prosjekter, sier han.

SMÅJOBBER
Han trekker fram byggingen av funkisbo-
ligen i Torsvika og ombyggingen av huset 
i Svingen i Glomen som ekstra minnever-
dige fra tiden i Halsa Bygg.
- Det var ikke de største prosjektene, men 
de var veldig spesielle begge to. Helt for-
skjellig utgangspunkt, men utfordrende og 
spennende på hver sin måte, sier han.
Byggmester Indergaard AS starter opp 1. 
juli i år, og vil konsentrere virksomheten til 
rehabilitering, utbygg, og mindre nybygg. 
Men han vil ikke bryte alle bånd til sin 
gamle arbeidsgiver.

GLOMFJORD HJELPER CANADA
I fem uker har Leif Kristi-
ansen fra Yara Glomfjord 
vært utlånt til Yaras fabrikk 
i Canada. For å bistå under 
deres revisjonsstans.

Leif Kristiansen bidrar til 
forbedringer i Canada.

hengt helt med. De har derfor hatt utfor-
dringer knyttet til kraftforsyningen, og hatt 
lite å gå på dersom det har oppstått feil. Nå 
skal tre transformatorer mot hovednettet 
erstattes med to. Dette for å sikre at hele 
fabrikken kan driftes på en transformator. 
Tidligere måtte alle tre hovedtransforma-
torene være i drift for å forsyne fabrikken, 
men med denne investeringen oppnås full 
redundans i kraftforsyninga fra hovednettet.
- En liten stans i produksjonen her borte 
koster fort 10-15 millioner kroner, så dette 
er en viktig og lønnsom investering på 
fabrikken, sier Leif. 

STORT OG HEKTISK
Arbeidet som skal gjøres på kraftforsy-
ningssiden ligner mye på det som er gjort i 
Glomfjord. Leif har derfor reist over for å 
bidra med kunnskap og erfaring som trengs 
for å rydde opp i problemene de har.

- Dette er ett av mange prosjekter som 
utføres under denne revisjonsstansen. Det 
er over 1000 personer inne i fabrikken 
akkurat nå. Det er aggregater, kraner og 
maskiner og folk over alt, og det jobbes 
veldig lange dager. Yara bruker 7-800 
millioner bare på denne driftsstansen, så 
det er utrolig mye som skal gjøres, fortel-
ler han.
Selv har han bidratt med å fullføre sin del 
av prosjektet på under normert tid, og har 
så vidt klart å få med seg noen inntrykk 
fra det som ligger utenfor fabrikken også. 
- Jeg har sett en kamp i amerikansk 
fotball, med stadige reklameavbrudd. I 
tillegg har jeg betraktet det flate, evige 
landskapet som er her… og kjenner at det 
skal bli godt å komme hjem til fjellene i 
Glomfjord, ler han.

Tekst: Rune Meosli Foto: Edmund Ulsnæs 

- Jeg kommer til å bruke Halsa Bygg 
som leverandør av alt utstyr og mate-
rialer, så jeg kommer nok til å holde 
kontakten, forteller Marius, som i 

første omgang skal være eneste ansatte i 
sitt eget firma. 

Tekst og foto: Rune Meosli

Meløy har mistet noe sånt som 4-5 prosent 
av sin befolkning siden omstillingsårene 
ble innledet sommeren 2012. Tallet ser ikke 
så dramatisk ut, men innebærer langt over 
10 millioner kroner i tapte inntekter fra sta-
ten hvert år. Meløy vil ikke miste flere, og 
vil stå støtt på egne ben, i mange, mange år.
- Det er skapt veldig mye bra i omstil-
lingsårene, og kommunen er mer robust nå, 
har flere ben å stå på. Det vi er ‘nede’ på 
er bolyst. Det er lagt veldig mye arbeid i 
tilflytter- og rekrutteringsprosjektet, og her 
skal vi lære av andre som har lyktes. Men, 
det er krevende, for arbeidet er vanskelig å 

MER ROBUST, 
MEN IKKE I MÅL
Næringsutviklingssjefen er 
fornøyd med omstillings-
årene. Men mener vi må bli 
bedre på bolyst.

Stine Estensen

få finansiert, sier Stine Estensen.
Foran en forsamling med mange fra det 
lokale næringslivet oppsummerte Meløy 
Utvikling-sjefen travle omstillingsår. 310 
nye arbeidsplasser, nær 300 prosjekter og 
255 bedriftsetableringer, der fjorårets tall, 
52, er rekord for et enkelt-år. Voldsom 
vekst i reiseliv, men også stagnasjon i 
varehandelen. Og fortsatt er det et stykke til 
målet om 400 nye arbeidsplasser.
- Det er viktig og gunstig med flere store 
bedrifter som har lokalt eierskap. For når 
de er lokale, tar de gjerne et ekstra ansvar 
og et ekstra løft for omgivelsene rundt seg, 
sa Stine.
Nå skal lærdommen fra omstillingsarbei-
det få nytte i arbeidet med Meløys første, 
strategiske næringsplan.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Meløy må lokke til seg flere damer i pro-
duktiv alder! sa gruppeleder Astrid.
- Vi må få flere fra Meløy i fylkespolitik-
ken, og flere må fortelle om oss ute, på 
konferanser, mente gruppeleder Sverre.
- Næringslivet kan trenge flere, lokale fir-
maer som tilbyr service og tjenester, fastslo 
gruppeleder Egil.

- DE ETABLERTE ER ENKLEST
Egil Sørheim fra Sørheim Holding, Sverre 
Monsen fra Nordtun HelseRehab og Astrid 

SJEFENE PØNSKET SAMMEN
Til vanlig styrer de sine 
bedrifter innenfor reiseliv, 
havbruk, industri, tjeneste-
yting eller jobber i det 
offentlige. Denne kvelden 
ble de satt til godt, gam-
meldags gruppearbeid. For 
å gruble ut Meløys beste. 

Gruppearbeid for Meløys nye næringsplan. Fra venstre Stine Estensen, Ronny Widerberg, Odd Arne Stormo, Eli Forthun, Svein Olsen 
og Roar Jensen.

Og så bør vi klare å ta tak 
i den kraften som ligger i 
‘bygdekrigen’ vi har i Mel-
øy. Den kan brukes til noe 
godt.

SVERRE MONSEN

Berbusmel fra NAV-systemet. I likhet med 
gårdbruker Odd Arne Stormo ledet de hver 
sin gruppe da Meløy Utvikling KF, Meløy 
Næringsforum og Meløy kommune invi-
terte til idémyldring. Strategisk nærings-
plan var utgangspunktet i Glomfjord denne 
mai-kvelden. Kommuneadministrasjonen 

jobber med Meløys aller første sådanne, og 
den skal vedtas i kommunestyret i desem-
ber. Hva skal det først og fremst satses på, 
og hva blir viktigste virkemidler? måtte de 
33 møtedeltakerne hjelpe å finne svar på.
- Og i arbeidet med en slik strategisk 
næringsplan må vi ikke glemme at det er 
de virksomhetene som allerede er etablert, 
som har størst mulighet for vekst – det er 
der risikoen er minst, understreket gruppe-
leder Odd Arne.

ENIG OM DET VIKTIGSTE
God deltakelse, altså, da tilretteleggerne 
for næringsliv ville høre stemmen til 
næringslivet selv. 19 private bedrifter var 
representert, mens sju i salen representerte 
det kommunale eller fylkeskommunale 
systemet eller andre organisasjoner. Etter 
innledninger ved ordfører Sigurd Stormo, 
plan-ansvarlig Merethe Skille, rådgiver 
Berit Laastad og Meløy Utvikling-sjef 
Stine Estensen, var det altså klart for grup-

pearbeid. Der skulle deltakerne rangere de 
viktigste bransjene å satse på, pluss foreslå 
de viktigste tiltakene for ny og fortsatt 
vekst i Meløy, etter seks år med omstilling.
- Industri, havbruk og reiseliv er viktigst, 
fastslo Sverre Monsen på vegne av sin 
gruppe, der deltakerne foruten ordfører 
Stormo var Per Føskeland, Pål Einar Olsen, 
Asbjørn Torrissen og Håvard Jentoftsen.
Slik rangerte i grove trekk alle gruppene, 
mens listen over mulige tiltak var lang og 

med stor spennvidde.

BYGDEKRIG = KRAFT?
- ‘Ett lag, ingen grenser’, lanserte den ene 
gruppen, for å illustrere at det trenges stolt-
het og framsnakking for Meløy, ikke bare 
egen bygd. Ellers var bedre nettverksbyg-
ging, flere klargjorte næringsarealer, flere 
private servicetjenester, raskere behand-
lingstid i det offentlige, mer desentralisert 
og høyere utdanning, blant gruppeforsla-

gene.
- Og så bør vi klare å ta tak i den kraften 
som ligger i ‘bygdekrigen’ vi har i Meløy. 
Den kan brukes til noe godt, mente Sverre-
gruppen.
18. oktober inviteres det til nytt møte med 
næringslivet, da på Halsa, og med et utkast 
til næringsplan på bordet. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Velkommen til ‘Nye’ Meløy Energi! Lo-
kalene er de samme, folkene er de samme, 
men ett selskap er blitt til to, og sjefen er 
ny. Og, ordene er nye, de som ‘roper’ fra 
nye veggtavler i møterom og kontorer: ‘bu-
sinesscase’, ‘actionliste’, ‘avvik’ og ‘kpi’.
- Jeg er imponert over hvor lærevillig 
organisasjonen er. Jeg selv har gjort dette 
før, og vet at det vil fungere. Men det må 
modnes i organisasjonen, forklarer Børge 
S. Selstad.
- Det den dreier seg om, hele denne me-
todikken, er jo egentlig involvering. At de 
ansatte skal få et eierforhold til forbedrin-
gene, og se tydelig hvordan deres bidrag 
gjør at vi når målene vi har satt oss.

IKKE ET SJOKK
For nå merkes det at Meløys egen kraftle-
verandør er på tur inn i en ny æra. Meløy 
Energi skal få sitt eget ‘ME Business 
System’, slik ex-REC-leder Børge tidligere 
jobbet med REC Business System, som 
igjen var inspirert av det internasjonale 
forbildet, Toyota Production System.
- Men her oversetter vi alt av presentasjo-
ner og ordbruk fra engelsk til norsk, smiler 
Børge.

Torstein Myrvang (46) har 33 års 
fartstid hos Meløys egen kraftleve-
randør. I vår har han fungert som 
anleggsleder, og er tett involvert i 
forbedringsarbeidet – det som for 
alvor er innledet etter at Børge Selstad 
tiltrådte som administrerende direktør.

SLUTT PÅ FOR SENT
- Jeg er veldig positiv til det som skjer 
nå. Ingenting galt sagt om det som var, 
men av og til trenger man nytt blod og 
nye tanker. Vi på drift er den største 
avdelingen, og har fått sterkt fokus, og 
dét er bra, mener Torstein.
Ny Næring er til stede under det faste 
morgenmøtet i driftsavdelingen, med 
11 deltakere akkurat denne dagen. 
Torstein leder an, og spør alltid først 
om hendelser eller avvik på helse, 
miljø og sikkerhet.
- De ansatte har tatt endringene veldig 
godt imot. Og morramøtet – før var 
det sånn at noen kunne komme noen 

minutter over klokka 8. Dét er det 
slutt på, nå kommer alle i god tid. For 
hvis du kommer sent, kan møtet være 
over, og da vil du føle at du har gått 
glipp av viktig informasjon,

ALDRI RYDDIGERE
Selv sommerjobbet han i Meløy Ener-
gi i ungdomsskoletiden. Så elektrofag-
utdanning, fagbrev som energimontør 
og fast jobb.
- Dessuten har vi ryddet veldig mye. 
På mine 33 år i bedriften har det aldri 
sett så bra ut på uteområdet som nå. 
Og merking av utstyr, visualisering 
på tavler - jeg liker dette. Og det er 
bra for trivselen at det er mer orden 
på arbeidsplassen, mener overmontør 
Torstein, som i praksis vikarierer for 
Sigurd Stormo, som har permisjon for 
å være ordfører i Meløy kommune.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Bedre trivsel, mer orden på arbeidsplassen. Og 
slutt på at folk kommer for sent, sier overmontø-
ren.

Torstein Myrvang

NY KRAFT HOS KRAFTLEVERANDØREN
Fast morramøte, actionliste 
og målepunkter slått opp 
på veggtavler. Dette er den 
nye hverdagen hos Meløy 
Energi. - Mye dreier seg om 
involvering av de ansatte, 
sier ny-sjefen.

At de ansatte skal få et eier-
forhold til forbedringene, 
og se tydelig hvordan deres 
bidrag gjør at vi når målene 
vi har satt oss.

BØRGE S. SELSTAD

Norges vassdrags- og energidirektorat vil 
ha få og store kraftselskaper. Skal vi bestå 
som lokal aktør, så må vi jobbe smartest og 
med rett kvalitet.

BØRGE S. SELSTAD

- Staben her har slett ikke fått sjokk – tvert 
imot merker jeg ikke motstand, folk setter 
heller pris på nye tanker. Husk at mye av 
dette dreier seg om å involvere. Vi løfter 
fram det vi faktisk holder på med, hva det 
er vi skal oppnå.
- Og hva er det som skal oppnås?  
- Tja, det er jo slik at Norges vassdrags- og 
energidirektorat vil ha få og store kraftsel-
skaper. Skal vi bestå som lokal aktør, så må 
vi jobbe smartest og med rett kvalitet. Slik 
kan vi få såpass avkastning på det vi gjør 
at eieren vår heller vil eie oss enn å selge, 
fastslår han.

…MEN STOR OVERGANG, JA
Vi gjør intervjuet på direktørkontoret hos 
Meløy Energi på Ørnes. Og ser straks at 
ny-sjefen setter standarden selv, gjen-
nom organiseringen av egen arbeidsplass. 
Tidligere bilder og utsmykning er erstattet 
med hvite vegger og hvite tavler med mål 

og suksesskriterier. Der vi før så mange og 
velfylte papirbunker, ser vi nå en blank og 
tom skrivebordsplate. Gjennom alt han sier, 
gjør og omgir seg med, praktiserer Børge 
S. Selstad de kjente Lean-prinsippene for 
orden, systematikk og målstyring.
- Det er klart det er stor forskjell på å være 
direk-
tør 
her, 
sam-
men-
liknet 
med å 
være 
fa-
brikk-
sjef hos Norwegian Crystals. De er kommet 
svært langt i sitt forbedringsarbeid. Men, 
begge bedrifter jobber jo med ‘grønn kraft’ 
- fornybar energi. For meg er kanskje den 
største forskjellen at jeg kan så lite om 

det vi gjør her, i motsetning til solenergi-
bransjen, der jeg gikk gradene og lærte hele 
produksjonen. 

HÅRETE MÅL
Nå har styret og de ansatte i Meløy Energi 
vedtatt sitt eget business-case for 2018, eller 

‘prosjekt-
begrun-
nelse’, 
om du 
vil. 
Det litt 
selvsagte 
først: 
levere 
sikker 

strømforsyning uten uplanlagte utfall, og 
uten skader på mennesker eller miljø. Og så:
- …skal vi produsere minst 44 gigawatt-
timer kraft fra våre to kraftstasjoner, selge 
170 gigawatt-timer konsesjonskraft til 

gjennomsnittlig 26 øre kilowatt-timen, 
og oppnå en markedsandel på 60 prosent 
i Meløy – i dag er den rundt 50. Dette er 
relativt hårete mål, mener Børge.
Viktig er også at den gode, gamle anleggs-
avdelingen skal utvikles til en konkurranse-
dyktig aktør, både på fiberkabel, gatelys og 
høy- og lavspentforbindelse til kunder helt 
fra Bodø til Lurøy.
- I prosessindustri måler man i detalj alt 
som produseres og forbedres. Dét kan vel 
ikke være så lett her?
- Helt riktig, ikke ennå. Vi skal ha rapporte-
ring hver mandag, og så får vi bruke litt tid 
på å lage kpi-er (key performance indica-
tors: definerte nøkkeltall som måler hvor 
godt en organisasjon presterer innenfor 
ulike deler av sin virksomhet, red. anm.). 
Her blir arbeidet i ledergruppa også viktig, 
sier Børge.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs Børge S. Selstad

Klokka er 08.00 mandag morgen, og morramøtet i driftsavdelingen hos Meløy Energi er i gang, på slaget. Anleggsleder Torstein 
Myrvang leder an, og rundt bordet sitter Børge S. Selstad, Markus Kristensen, Mats Engen, Vidar Hansen, Ole Petter Gåsvær (delvis 
skjult), Kai Ove Holm, Olav Kjell Rosting, Kyrre Eliassen Ruben Skjellstad og Ronny Eliassen.

MELØY ENERGI AS

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Meløy kommunale elektrisitetsverk ble stiftet 8. desember 1938, og ble fra 
1997 det kommunalt heleide elskapet Meløy Energi AS, ledet av administre-
rende direktør Karsten I Hansen. 

På grunn av myndighetskrav er virksomheten fra og med 2018 delt i de to 
selskapene Meløy Energi AS og Meløy Energi Nett AS, som samlet har 27 
ansatte og igjen eies av et holdingselskap med Meløy kommune som eneeier.
 
Fra 1. februar i år ledes selskapene av administrerende direktør Børge S. 
Selstad (f. 1980), mens Rolf-Inge Sleipnes (f. -57) er styreleder. I 2016 hadde 
Meløy Energi AS årsomsetning på 120,9 millioner kroner, og et driftsresultat 
før skatt på 8,3 millioner.

Meløy Energi AS skal de neste årene konkurrere kommersielt med selskaper 
som Nordlandsnett og Frost Kraftentreprenør. Derfor har selskapet utarbeidet 
et businesscase, og har innledet et systematisk forbedringsarbeid med utvik-
ling av et ‘Meløy Energi Business System’.

Tekst: Edmund Ulsnæs
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- Da jeg gikk videregående skole på Ørnes, 
ble det sagt mange ganger: det er lurt å bli 
ingeniør, da er du garantert å få deg jobb, 
smiler 23-åringen.
- Og kanskje er jeg vel en litt sånn praktisk 
person? Jeg er jo nesten vokst opp ute på 
slipen …

KNUSERIET BLE RIKTIGERE
Mer om slip etterpå. Saken er uansett den 
at Mats Swensen fra Bolga er det nye og 
ressurssterke tilskuddet til Reipå Knuseri-
staben. Så godt som nyutdannet var han på 
plass 1. mai, klar for oppgaver innenfor sitt 
spesialfelt: samfunnsteknikk. Altså vann, 
vei og avløp. 

Frank Robert Svendsgård har etter en 
strevsom senvinter opprettholdt en stab på 
om lag 20 ansatte. I Mats Swensen har han 
funnet en som er nær perfekt, mener han.
- Vi ser at vi må styrke administrasjonen 
vår for å holde tritt med alle jobbene på 
vann og avløp. Når vi da kan ansette en 
som opprinnelig er fra Meløy og som er 
ung, oppegående, nyutdannet og interessert 
i dette feltet, ja, da kan det nesten ikke bli 
mer perfekt! smiler han.
- Og han har kompetanse dere har savnet?
- Ja, for det han bruker noen tastetrykk på, 
har vi brukt mye tid på. Teknologien har 
vært der hele tiden, og vi har kurset oss, 
men han er rask og oppegående på ulike 
dataprogrammer som vi trenger.
Frank gav Mats, som tilfeldigvis er hans 
fadderbarn, et tilbud straks 23-åringen 
hadde fullført ingeniørutdanningen, og nå 

UT I FELTEN FOR KNUSERIET
I båtverkstedet fra han var 
en neve stor, er praktisk 
anlagt og anleggsinteres-
sert. Klart at Mats Swensen 
skulle bli ingeniør!

Denne jobben hos 
Reipå Knuseri er rikti-
gere for meg nå. Jeg 
ville mer ut i felten på 
prosjekter, jobbe med 
landmåling og prak-
tiske oppgaver.

MATS SWENSEN

Etter lang erfaring i farens båtverksted på Bolga valgte Mats Swensen (23) ingeniørutdanning. Nå er han på plass i staben hos Reipå Knuseri.

- Etter at jeg hadde tatt bachelorgraden 
takket jeg først ja til et konsulentselskap i 
Bodø, men etter et halvt år der skjønte jeg 
at denne jobben hos Reipå Knuseri er rikti-
gere for meg nå. Jeg ville mer ut i felten på 
prosjekter, jobbe med landmåling og prak-
tiske oppgaver. Og da kommer jeg på et vis 
nærmere selve verdiskapingen i bedriften, 
forklarer den sympatiske, unge karen.

VOKSTE OPP MED SKRUING
Mats er sønn av Åge, som i en årrekke har 
drevet Bolga Maritime AS, et selskap som 
ble etablert i 1989 av Mats’ bestefar Jon-
Anton.
- Jeg vokste nesten opp nede på slipen, med 
skruing på motorer og bygging av kaier 
og vedlikehold av hus. På kveldene og i 
helgene og alle ferier. Og faktisk så begynte 
jeg først på maskiningeniør, men byttet til 
samfunnsteknikk og tok noen anleggsfag i 
tillegg.
- Det er litt mindre tid og krefter til å hjelpe 
til på Bolga, nå som jeg er kommet i arbeid. 

Men jeg er ofte der ute. Om jeg en dag skal 
overta? Næ, men man vet jo aldri hva som 
vil skje i framtiden, mener han.

UNG FORDEL
Hos en av Meløy-regionens absolutt største 
maskin- og anleggsentreprenører er Mats 
fortsatt i ‘oppvarmingen’. Han deltar og 
assisterer i prosjekter. Nå nærmer det seg at 
bedriften skal skyte en ny salve i steinbrud-
det ved Reipå – da er Mats med i oppmå-
ling og beregning.
- Foreløpig kan jeg ikke helt svare på hva 
jeg er flinkest til eller hva som blir mitt 
viktigste bidrag. Men, det er nok en fordel 
for bedriften at jeg er ung, og at jeg har job-
bet en del med landmåling både ute i felt og 
på kart. Og jeg har tegnet ganske mye med 
dataverktøyer. Det er jo lite som gjøres med 
blyanten i dette faget i 2018, smiler han.
Mats er bosatt på Ørnes, og har kjærest fra 
Alta som for tiden studerer i Tromsø.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

MÅTTE STYRKE SEG
- Ung, oppegående, inter-
essert. Perfekt for oss, sier 
Knuseri-sjefen.

Frank Robert Svendsgård

er altså mannen i boks.
- Mannfolk som opprinnelig kommer fra 
området, ser ut til å være mer heimkjær enn 

jentene, for de kommer oftere og lettere 
tilbake, smiler Frank Robert.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Det ble fort over 100 lass med de 5-6 
trailerne, fra denne første lekteren. Den 
andre ankommer rundt 20. august, fortel-
ler Jan Arne Opdal.

STORE SAKER
Prosjektlederen hos Overhalla Betong-
bygg koordinerer den store og viktige le-
veransen til sin kunde Sundsfjord Smolt. 
Del 1 av den voldsomme leveransen av 
betong-kar og renseavdeling kom altså 

TUNGT EN TIDLIG MORGEN
Semitrailere i skytteltrafikk til 
Sundsfjord. Dette var trafikk-
bildet langs en bit av Kystriks-
veien fra Nygårdsjøen tidlig 
mandag morgen.

Denne uken begynte med stor-leveranse nummer 1 til Sundsfjord Smolt. Det er Overhalla Betongbygg som i samarbeid med Overhalla Transport frakter elementene til den 
nye smoltfabrikken, den som skal levere fisk fra denne tiden neste år. På våre ferske bilder ser vi leveransen av betongelementene til kai på Nygårdsjøen, og den hektiske 
aktiviteten på byggeområdet i Sundsfjord.

inn over kaia på Nygårdsjøen denne uka.
- Nygårdsjøen fordi vi ikke fikk til en løs-
ning med kran og lossing inne i Sundsfjord. 
Dette var elementene til renseanlegget og 
en del tekniske installasjoner, som skal 
plasseres mellom to kjempestore kar på 
hver side, forklarer daglig leder Tor-Arne 
Gransjøen i Sundsfjord Smolt AS.
Utbyggingen for om lag 110 millioner 
kroner ble vedtatt rett før jul, og på nyåret 
var Moldjord Bygg og Anlegg i gang med 
grunnarbeidet – et arbeid som ble litt for-
sinket på grunn av is-utfordringer, men som 
avsluttes i sommer. 

BYGGER NYTT OG BYGGER OM
- Karene til dette storsmolt-anlegget kom-
mer etter ferien, og etter dette skal tak på 

plass, dører, alt av elektro, pumper og andre 
installasjoner. Målet er å få fisk inn i anleg-
get ved årsskiftet, opplyser Tor-Arne.
De fire nye karene skal nemlig levere 
fisk fra mai neste år. Parallelt med 2.100 
kvadratmeter nybygg, fortsetter bedriften 
oppgraderingen og ombyggingen av ho-
vedbygningene, som er drøyt 10 år gamle. 
Ny kantine, nytt kontrollrom, omlegging i 
driften.
- Ja, vi bruker mye penger i Sundsfjord 
nå. Vi studerer ting vi lykkes bedre med 
på Helgeland Smolt i Reppen, for å bedre 
resultatene også i Sundsfjord.

SAMARBEIDER, IGJEN
Tilbake til skytteltrafikken: Overhalla 
Betongbygg er langtfra nybegynnere på det 

som Tor-Arne nå får levert.
- Nei, dette blir det andre til Tor-Arne, 

faktisk, for vi leverte jo også deler av ka-
rene i Reppen, smiler Jan Arne Opdal.

- Og vi har nettopp levert til Norlaks – 34 
store kar til anlegget på Innhavet, og før det 

til Salmar på Senja. Så nå begynner vi å få 
bra erfaring med dette, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Det er som om alt trekker pusten, og holder 
den, og du bare venter på at ting skal starte 
igjen. Og det gjør det. Etter knappe to uker 
virker alt å være tilbake til normalt. Fabrik-

ken har fått sin årlige overhaling, sjekk 
og forbedring, og alt kommer tilbake 

i hverdagsrytmen igjen. Forhåpent-
ligvis med litt mindre lyd, litt større 
produksjon og enda bedre sikker-
het.

REKORDMANGE
For det er når Glomfjord er på sitt 

stilleste, i begynnelsen av juni, det 
skjer mest. Da slippes hundrevis av 

ekstra personer inn i Yarafabrikken, for 
å utføre nødvendig vedlikehold. Bare fra 
Bilfinger kommer 100 personer, for å utføre 
10.000 arbeidstimer i løpet av 10 dager. Det 
er ikke småtteri.
- Vi har leid inn 48 personer ekstra, noen 
lokale og noen fra andre avdelinger av 
Bilfinger, som skal gjøre minst 221 ulike 
arbeidsoppdrag hos Yara, sier Knut Ivar 
Amundsen. 
Han er prosjektleder for Bilfinger, og 
sammen med Rune Jacobsen har han plan-
lagt revisjonsstansen siden februar.
- Det har gått med 300 timer, bare til 
planlegging av dette, så det er uten tvil det 
største oppdraget vi har i løpet av ett år, sier 
han.
Og årets stans slår alle rekorder. Bare i 
syrefabrikken skal Bilfinger ha 15 stykker i 
fullt arbeid, med å forbedre kompressorene. 
I tillegg skal det byttes rør, dempere og 

FULL STANS, 
FULLT KJØR
Det er merkelige dager i 
Glomfjord. En liten periode 
da stillheten er øredø-
vende. Du kan høre fugle-
kvitter, og regndråper som 
faller mot asfalten. Naboen 
nynner ubevisst, og du ny-
ter den fine summingen av 
Teslaen som passerer. 

Engelsk, tysk og norsk. Kompetanse fra hele Europa var samlet rundt giret til den ene kompressoren i syrefabrikken. Lengst unna står Filip Østmo og Frank Andreassen fra Bilfinger.

kompensatorer, og alle deler skal kontrol-
leres og rengjøres.

BERØRER MANGE
Selv om Bilfinger er størst, med sine 100 
personer, er det mange andre som har store 
jobber inne i parken. Leverandører av mas-
kiner og utstyr, lokale underleverandører 
og tjenesteytere har gode dager med mye å 
gjøre. I tillegg legger stansen beslag på alt 
som finnes av bo- og overnattingstilbud i 
området.
- Våre folk har lagt beslag på hele Svartisen 
Hotell, Glomfjord Hotell og Ørnes Hotell, 
forteller Rune Jakobsen i Bilfinger. 
Revisjonsstansen gir altså ringvirkninger, et 
godt stykke ut over industrimiljøet i Meløy.

BRA MED INNSYN
Også Yaras egne ansatte har travle, og til 
dels lange, dager under stansen. De utfører 
vedlikehold og rengjøring og går viktige 
vernerunder og observasjonsrunder for å 
forebygge skader og for å få bedre innblikk 
i det som skjer. 
- Det er gull verdt for de ansatte å få innsyn 
i det som skjer inne i maskinene. Det øker 
forståelsen for det vi jobber med til daglig. 
Det er ikke ofte man får anledning til å få 
dette innsynet ellers, sier Tommy Tangstad, 
skiftleder i syrefabrikken.
Selv har han ansvar for arbeids- og entretil-
latelser under revisjonsstansen. En stor jobb 
når så mange ukjente skal inn og ut i ulike 
oppdrag.
- Digitaliseringen av arbeidstillatelser har 
gjort jobben litt enklere, men det er fortsatt 
en god del å holde styr på, sier han.
Inne i fabrikken er den vanlige lukten av 
ammoniakk erstattet med lukt av rengjø-
rings- og rensemidler. Man kan høre den 
rolige praten mellom mekanikere fra ulike 
firma, på engelsk, tysk og norsk. De dis-
kuterer mens de jobber intenst med å finne 
løsninger på små og store problemer, mens 
stillheten legger seg som et teppe over hele 
Glomfjord.

Tekst og foto: Rune Meosli

300 timer med forberedelser har Knut Ivar Amundsen og Rune Jacobsen i Bilfinger 
brukt på planlegging av driftsstansen til Yara.

Hver eneste del av kompressoren undersøkes for sprekker og slitasje.  Skiftleder Tommy Tangstad John Werner Breckan sørger for grundig rengjøring av kompressorrotoren.

DEN 'STILLE UKE'HOS YARA
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Vi har leid inn 48 personer ekstra, noen 
lokale og noen fra andre avdelinger av 
Bilfinger, som skal gjøre minst 221 ulike 
arbeidsoppdrag hos Yara.

KNUT IVAR AMUNDSEN, BILFINGER



NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

- Lasting av kunstgjødsel i bulk kan være 
en utfordring for Yara. Når det er mye 
nedbør må lastingen innstilles for å unngå 
at gjødsla blir utsatt for vann, og dette kan 
koste ganske mye. Vi er jo i et område hvor 
det kan regne ganske lenge i ett strekk, sier 
Kristian.

ALENE
Kristian har bakgrunn som produksjons-
operatør i SiC Processing, fram til de la 
ned i 2012. Siden har han kjørt minibuss 
og drosje, og de siste fire årene har han 
vært opptatt med fulltids høgskolestudier i 
tillegg.

Nå tar Ny Næring en sommerpause, og er tilbake i ny papirutgave onsdag 
19. september. Følg lokalavisa Framtia på papir og www.framtia.no gjennom 
sommeren, med spennende nytt fra Meløy og Gildeskål!

BACHELOR PÅ YARA-BULK
Kristian Sundsfjord Åstrøm 
fra Ørnes kan nå kalle seg 
maskiningeniør, etter be-
stått bacherloroppgave. 
Han har forsket på bulklas-
tinga av kunstgjødsel på 
Yara.

Det har vært veldig spennen-
de å sette seg inn i utfordrin-
gene til en så stor og viktig 
aktør som Yara. De har delt 
opplysninger med meg, og 
gitt meg tilgang som har vært 
til uvurderlig hjelp i oppgave-
skrivingen.

KRISTIAN ÅSTRØM

Kristian Åstrøm har forsket på bulklasting 
på Yara, og lagt fram forslag til løsninger 
på lasteproblemet ved dårlig vær.

- Jeg tok forkurset i Bodø, men resten 
av studiet har jeg tatt på nett, med live-
sendinger fra forelesninger ved Høgskolen 
i Narvik, og innsending av oppgaver. Jeg 
har jobbet på egen 
hånd med hele 
studiet, og det er 
nok det som har 
vært den største 
utfordringen. Å ha 
struktur og fram-
drift i studiet, uten 
drahjelp fra andre, 
sier han.
Han ordnet seg 
med kontor 
hjemme, og be-
stemte seg for å ha 
fast studietid hver 
dag, for å få en så 
normal arbeidsdag 
som mulig.

INVIS-HJELP
Det var Tor-Christian Kristiansen i Invis 

som tipset ham om at Yaras bulk-utfordring 
kunne være et bra tema for bacheloropp-
gaven. Kristian skaffet seg tilgang til all 
informasjon han trengte, gjennom samar-

beid med PKL på 
Yara. I tillegg fikk 
han låne kontor og 
fasiliteter hos Invis 
i Industriparken, til 
oppgaveskriving.
- Det har vært 
veldig spennende 
å sette seg inn i 
utfordringene til 
en så stor og viktig 
aktør som Yara. De 
har delt opplysnin-
ger med meg, og 
gitt meg tilgang 
som har vært til 
uvurderlig hjelp 

i oppgaveskrivingen. Samtidig fikk jeg 
veldig god støtte av Invis. I tillegg til å låne 
meg kontorplass har miljøet der vært til stor 
inspirasjon og bidratt med faglig sparring 

på høyt nivå. Jeg er veldig imponert over 
kunnskapen de besitter, forteller Kristian.

3D-SCANNING
Invis scannet hele kaiområdet som han 
forsket på, og han hadde derfor gode 3D-
modeller som han kunne prøve ut ulike 
løsninger på. 
- Det var bare å tegne inn løsningene på 
modellen, så fikk man se hvordan det vir-
ket. Uten denne hjelpen hadde det nok ikke 
gått så bra som det gjorde, smiler han.
I sin oppgave har han undersøkt og 
analysert ulike løsninger med tanke på 
implementering i Glomfjord, og ut fra dette 
kommet med et konseptforslag, samt øko-
nomiberegninger til dette. For to uker siden 
var Kristian i Narvik for å forsvare sin opp-
gave, og med en solid A på denne er han nå 
klar for yrkeslivet som maskiningeniør.
- Ja, nå er det bare å søke på jobber. Jeg 
håper jeg kan få meg en jobb som gjør at 
jeg kan fortsette å bo her hjemme på Ørnes, 
smiler han.
Tekst og foto: Rune Meosli
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i nesten samtlige Salten-
kommuner! Moldjord Bygg og Anlegg

kan innlosjere hele 80 
anleggsabeidere
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KRISTIAN HJEM 
IGJEN BYGGER UT FOR 15 MILL. NÅ SKAL HAN REKRUTTERESTORT!

SIDE 3
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BYGGER 
15 MILL. 
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Stor: Reipå Knuseri må 
ha mer enn Meløy og 
Gildeskål

Større: satsing i Bodø 
kan bety enda større 
stab
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FIKK BRÅTT 
MASSE TILLIT

ØKER STERKT
ETTER 
STANSEN 

JO VERRE 
VÆR, 
JO BEDRE!
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