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Bladet Ny Næring produseres og gis ut av 
Ny Næring AS, et selskap der hovedeier er 
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nere, og disse er presentert samlet på annet 
sted i bladet. Bedriftene har i hovedsak sin 
virksomhet i Meløy, Rødøy og Gildeskål i 
Nordland. Formålet til Ny Næring er å for-
midle satsinger og suksesshistorier i noen 
av regionens aller mest solide bedrifter, 
gjerne fortalt av stolte ansatte. Ny Næring 
distribueres som månedsbilag i lokalavisa 
Kulingen følgende datoer i 2019: 6. februar, 
20. mars, 25. april, 29. mai, 19. juni, 28. 
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tilgjengelig for alle.
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- Det er utfordrende og spennende arbeid, 
og vi driver på med veldig mye forskjellig, 
forteller Erlend.
Sammen med Eskil begynte han som 
lærling hos Bilfinger 2. september. Litt 
forskjellige veier har de to guttene valgt; 
Erlend sikter seg inn på fagbrev som 
elektriker, mens Eskil skal etter hvert ta 
fagbrev som automatiker. 
Storebror
- Jeg kunne ikke så mye om elektrofaget 
før jeg begynte på videregående, men 
storebroren min Kristoffer er elektriker og 
jobber her. Han har vært med å inspirere 
meg til å bli elektriker, så jeg har jo blitt 
litt påvirket hjemmefra, smiler Erlend.
- Jeg hadde et ønske om å jobbe i indus-
trien, og da ble jo Glomfjord et naturlig 
valg. Jeg har hørt veldig mye positivt om 
både Yara og Bilfinger, så jeg er veldig for-
nøyd med å ha endt opp her, smiler Eskil.

Liker utfordringer
De har en spennende tid foran seg, med det de selv beskri-
ver som en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Nye 
lærlinger hos Bilfinger er Erlend Karlsen (18) og Eskil Sæter-
haug (19)!

Effektiv løsning
- Hva er det som gjør at akkurat denne 
jobben er så spennende?
- Det er veldig interessant, synes jeg. Det 
fins flere fasiter på et problem, og man 
må være løsningsorientert og finne den 
beste og mest effektive løsningen, og det 
er moro! Avslutter Eskil. 
Eskil er opprinnelig fra Fauske, og er 
sønn av Kjell Sæterhaug og Lisbeth 
Valjor. Han skal opp til fagprøven om 
halvannet år. Han har gått elektrofag på 
VG1, og automasjon på VG2 og VG3. 
Erlend er opprinnelig fra Neverdal, 
og er sønn av Eivind Karlsen og Nina 
Edvindsen. Han har gått elektrofag på 
VG1 og EL-energi på VG2, og skal opp 
til fagprøven om to og et halvt år.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

- Oi! 10 år, det høres så mye ut. Men årene 
går jo fort, smiler Rose-Helen. 
Hun er innflytter fra Tverlandet, og sam-
boer med Bjørn-Wiggo Eriksen. Det var jo 
egentlig ikke i INVIS hun skulle jobbe.
- Jeg hadde utdannet meg til apotektek-
niker, og etter å ha flyttet til Storvika var 
planen at jeg skulle få meg jobb på apotek. 
Men så ble jeg tilbudt jobb her på INVIS 
og takket ja til det, smiler hun.
Og vipps så var det gått et tiår! 

Leverer varene
Både Rose-Helen og Bjørn Tore ble med 
på INVIS-laget da bedriften ennå var del-
vis i startgropa, og kun hadde tre ansatte.
- I dag har vi jo 11 ansatte, og det er et 
veldig stort løft. Den utviklingen har det 
vært veldig spennende å være med på. Man 
gjør seg veldig mange gode erfaringer, både 
positive og negative, forteller Bjørn Tore. 
Med fagbrev som både industrimekaniker 
og kjemisk teknisk operatør, og en bac-
helor som ingeniør, er han en viktig og god 
mann for bedriften sin. 
- Det er moro å jobbe i en bedrift som gjør 
det så bra. Og det å få bekreftelse på at vi 
virkelig leverer varene når man er ute på 
for eksempel offshore-turer, gjør at jeg blir 
stolt av å jobbe her.

Unik arbeidsmåte
- INVIS satset heldigvis ikke alle kortene 
sine i Glomfjord, da hadde vi nok fått oss 
en alvorlig knekk når REC gikk konkurs. 
Vi har satset hardt og jobbet lenge mot olje 
og gass-industrien, noe som har vært veldig 
positivt for oss, forklarer han.
Første offshore tur for Bjørn Tore i 2011 
var en milepæl, både for han selv og bedrif-
ten. Det var ikke en oppgave som ble tatt 
lett på.
- Vi fikk jo beskjed om at hvis vi tabbet oss 
ut der, og de måtte stenge, ville det mistes 
150 millioner i døgnet. Vi svetta litt da, ja, 
ler han. 
Heldigvis ble første tur en suksess, og ble 
en viktig og positiv erfaring for bedriften. 
Nå jobber de ut mot flere forskjellige 
offshore-firmaer, og er unik i sin arbeids-
måte.

Åpent og inkluderende
- Hva er det som gjør at INVIS lykkes så 
godt?
- Vi er, så vidt jeg vet, alene i Norge om å 
gjør målinger, behandle måledataene og 
begynne prosjektering og tegning i én og 

Investert i INVIS
De kjenner eierskap til bedrif-
ten sin, og er stolte av frem-
gangen de siste årene. Bjørn 
Tore Hansen (38) og Rose-Helen 
Hetzler (49) har jobbet 10 år i 
INVIS!

Det er moro å jobbe i en 
bedrift som gjør det så bra. 

Og det å få bekreftelse på at vi 
virkelig leverer varene når man 
er ute på for eksempel offsho-
re-turer, gjør at jeg blir stolt av 
å jobbe her.

BJØRN TORE HANSEN

Vi spiller hverandre gode, og 
har et veldig åpent og inklu-

derende arbeidsmiljø!
ROSE-HELEN HETZLER

samme bedrift, påpeker Bjørn Tore.
At kundene kan forholde seg til én bedrift, 
og gjerne også samme person i bedriften, 
gjennom hele prosessen, gir en stor fordel i 
markedet. 

- Og så tror jeg det har mye med folkene her 
å gjøre. Vi spiller hverandre gode, og har et 
veldig åpent og inkluderende arbeidsmiljø, 
legger Rose-Helen til. 
Både Rose-Helen og Bjørn Tore er med på 

eiersiden i INVIS.
Rose-Helen bor i Storvika, og er samboer 
med Bjørn-Wiggo Eriksen. Hun har en sønn 
(25) som bor i Bodø. Hun har utdannet seg 
til teknisk tegner etter jobbstart i INVIS 

for 10 år siden. Bjørn Tore er samboer med 
Siri Kaspara Langskjær, og bor på Ørnes. 
Sammen har de en datter (3).

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Vi har en veldig spennende jobb, som 
byr på utfordringer, og positive erfaringer! 
smiler Bjørn Tore Hansen og Rose-Helen 
Hetzler, som begge har jobbet 10 år i INVIS!

Erlend Karlsen (t.h) og Eskil Sæterhaug er nye lærlinger hos Bilfinger i Glomfjord, 
og snakker varmt om lærebedriften sin.
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I 1998, etter å ha gått ferdig videregående skole, 
begynte Rune karrieren sin som overstyrmann på 
havfiskeflåten. Etter en god del år i ‘gamet’ er det 
en god og trygg skipper ny-båten ‘Oscar Sund’ 
nå har fått med på laget.
- Som skipper har jeg ansvar for den daglige drif-
ten og styringen av båten, og det er nok av ting å 
ta seg til, forteller han.
‘Oscar Sund’ eies av Nordland fylkeskommune, 
og skal i all hovedsak brukes som et opplærings-
fartøy for elever ved Meløy videregående skole 
avdeling Inndyr.
- Kanskje vil jeg fungere litt som instruktør i 
støytene. Båten skal jo være som et praksisanlegg, 
slik at elevene kan få se hvordan ting fungerer i 
praksis, og få prøve seg i yrket .
Med ny-jobben følger også fordelen med å kunne 
være nærmere hus og hjem.
- Jeg vil gjerne være litt nærmere hjemme, og 
det var jo mye derfor at jeg søkte på jobben som 
skipper, sier Rune.
Rune bor på Inndyr med samboer Marita, og har 
to barn som er 17 og 22 år. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs

Skipperen
på super-
båten
- Det er mange nye utfordringer, 
og veldig mange andre måter å 
jobbe på i forhold til hva man har 
vært vant med tidligere, forteller 
Rune Ingolfsen (45), ny-skipperen 
på ‘Oscar Sund’.

Rune Ingolfsen

- Dette er en veldig flott jobb! Jeg liker 
arbeidet, og når vi er her så møter vi 
alltid folk vi kan prate med, smiler Ann-
Mari Hillestad (28).
- Og så trives vi to godt sammen når vi 
jobber. Vi er et godt team, fastslår Irene 
Magnussen (37).
De travle MATS-damene har akkurat tid 
til en prat. Travle tider – kundene venter.

Henter og leverer
Det er tirsdag formiddag 
i Glomfjord Industripark. 
Hektisk aktivitet i mange 
virksomheter, også her i 
varemottaket hos Meløy 
BedriftsService. Vaktmes-
ter Jan-Rune Johansen har akkurat tatt 
imot varebilen med de tre fra MATS – 
Meløy Arbeidstreningssenter på Reipå.
- Dette går på skinner, to ganger i uka. 

Skikkelig rent samarbeid
Et langvarig oppdrag fra 
Meløy BedriftsService i Glom-
fjord har vært viktig for vaske-
ri-etablering på Reipå. Og nå 
skal virksomheten utvides!  

De henter og leverer på de plassene vi har 
avtalt, og vi slipper å passe på at ting blir 

ordentlig gjort.
JAN-RUNE JOHANSEN

De henter og leverer på de plassene vi 
har avtalt, og vi slipper å passe på at 
ting blir ordentlig gjort. Vi er kjempe-
fornøyd med jobben de gjør, og det er 
hyggelige folk, forteller Jan-Rune.
Oppdraget: sammen med instruktør 
Ken Johansen (52) er Ann-Mari og 
Irene på plass for å hente skitne mopper, 
kluter og arbeidsklær. Og å levere rene 
tilbake, etter forrige henting.

Vaskeri-veteranen
- Nå tar vi alt med oss til vaskeriet vårt 
på Reipå. Der er det først telling og 
sortering slik at ingenting blir feil. Og så 
skal alt vaskes, opplyser Ann-Mari i en 

pause i lempingen av sekker.
Hun kan dette. Glomfjord-damen er 
rene vaskeri-veteranen, etter at hun også 
jobbet ved Glomfjord Vaskeri. Etter at 

dette ble nedlagt i 2013, har Ann-Mari 
funnet samme type arbeid hos MATS.
- Det var trist å slutte her inne, siden 
jeg også bodde så nært. Hos MATS var 
jeg først i park-avdelingen, men jeg er 
veldig fornøyd med at jeg nå kan jobbe 
på vaskeri igjen!
- Vi to har vært mye ute på tur sammen, 
og vi fordeler oppgavene godt mellom 
oss. Det blir liksom bare tull og litt rot 
hvis vi skulle gjøre tingene hver for oss, 
mener Irene, og smiler tilbake til sin 
gode arbeidsvenninne.

Bygger, utvider
MATS-staben har utført oppdraget for 

Meløy BedriftsService nesten 
siden vaskeriet ble etablert i 
2014. Forbruket er stort av 
mopper i en næringspark, og 
i tillegg kommer rengjøring 
av gulvmatter – nå kjører Ken 
og damene straks til Mowi 
for å hente deres matter. I 

attføringsbedriften MATS er om lag 25 
personer engasjert i arbeidsforebyggende 
tiltak eller varig, tilrettelagt arbeid, og 
vaskeriet er en viktig enhet. Som vokser. 

- Ja, vi har bare fått mer og mer å gjøre, både 
her inne og for andre kunder. Og nå skal vi 
overta vasking for omsorgssenteret på Ørnes, 
og muligens Vallsjøen alders- og sykehjem! 
kan Ken fortelle.
- Dermed skal vi bygge et nytt bygg på 
Reipå, og samle virksomheten vår mer. 
Vaskeriet blir en del større, og da må vi nok 
ha flere med i varig, tilrettelagt arbeid. Dette 
blir knallbra!

Hører bare positivt
Og dermed ligger det an til fortsatt travle 
dager på jobb for Ann-Mari og Irene. Dét 
kan de like.
- Vi er veldig nøye på at arbeidet skal være 
ordentlig gjort, og at bedriftene får tilbake 
det vi har vasket, rent og fint pakket. Hygi-
ene er også viktig, så hendene må være godt 
vasket, og hvis ting mistes i gulvet mer enn 
én gang, så vasker vi det på nytt, forsikrer 
Irene.
- Og vi liker oss veldig godt her. Dessuten 
så forstår jeg det som at kundene er godt 
fornøyd med jobben vi gjør, for vi har bare 
hørt positivt! sier Ann-Mari.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Ting må gå unna når Irene Magnussen og Ken Johansen henter mengder av mopper og kluter og matter fra Glomfjord Industripark 
– til rengjøring i vaskeriet på Reipå. Nå skal MATS også vaske for omsorgssentrene i Meløy, og utvider virksomheten.

Godt samarbeid: - Hyggelige folk som gjør en flott jobb! skryter vaktmester Jan-Rune Johansen i Meløy BedriftsService. Her 
sammen med arbeidsfolket fra Meløy Arbeidstreningssenter, nemlig Irene Magnussen (f.v.), Ken Johansen og Ann-Mari Hillestad.
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KRAFT - MOT - SAMARBEID

Så er Joseph Teah (70) blitt pensjonist si-
den sist. Du husker kanskje vår artikkel fra 
april i fjor, der vi møtte den arbeidsomme 
og sympatiske hjelpearbeideren hos vedli-
keholdsleverandøren i industriparken.

Dagen måtte komme
En lang yrkeskarriere er over 
i elektroavdelingen hos Bilfin-
ger i Glomfjord.

- Ute er det kaldt, men menneskene her er 
varme. Jeg liker den norske kulturen, hvor-
dan folk tar vare på hverandre, sa Joseph til 
oss den gangen.
31. august i år hadde han altså sin siste 
arbeidsdag i elektroavdelingen – en dag han 
utsatte i det lengste, sjekk alderen hans. 
Sjubarnsfaren er opprinnelig fra Liberia, men 
på grunn av borgerkrig flyktet elektrikeren 
og hans familie til Elfenbenskysten, og etter 

ni år der ble Glomfjord neste stopp – som 
kvoteflyktning gjennom FN. Han har aldri 
tatt ‘norsk’ fagbrev, men har hatt rikelig med 
spennende oppgaver som hjelpearbeider.
- Vi blir her i Glomfjord! Dette er ‘hjemme’ 
for oss nå. Det har vært fint å kunne bruke 
min kompetanse i jobben hos Bilfinger, sa 
Joseph til oss tidligere i år.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Med de vintrene vi har hatt så er jeg 
optimistisk på at vi kan grave til midt i 
desember. Nå jobber vi så rask vi kan med 
å grave, legge trekkerør og så blåse fiberen 
gjennom, forsikrer Reinert Aarseth.
Markedssjefen hos Meløy Energi AS har de 
siste årene solgt inn og fått gjennomført, 
solgt inn og fått gjennomført. Fiberutbyg-
ging, selvsagt. For ‘alle’ vil ha fiber, og nå 
på senhøsten 2019: Neverdal i Meløy.

Enda mer Reipå
- Nå er vi i Fjellmyra, ved skolen, og så 
skal vi opp Hestveien, på nordsiden av 
Neverdalselva. Senere blir det Korsveien og 
utover Neverdalsneset, rapporterer Bjørge 
Løvset hos entreprenør Løvset Maskin.
Sammen med maskinentreprenør An-
dersen i Neverdal, er han utførende på 
fibergraving, som på Reipå fram til i høst. 
Og mens både Eidbukt og Sandaa allerede 

har fiber, er det nå selve Neverdal sin tur.
- Om lag 100 kunder, og om lag 6 kilometer 
med graving i alt, opplyser Reinert.
På Reipå ballet det på seg fra 100 kunder, da 
Energi’s startskudd gikk tidligere i år, til nå 
170. Som fortsatt kan bli fler, faktisk, siden 
grendelaget og Meløy Energi samarbeider for 
at dekningen i Marken og til Øra kan gjøres 
bedre. 

2023 er året
Fiber-ståa i Meløy er ellers den at Meløy 
kommune nå har fått såkalte Høykom-mid-
ler beregnet på utbygging i Bjærangfjorden. 
Midlene ses trolig i sammenheng med Enga-
vågen, der Meløy Energi allerede har styrket 
strømsiden med ny sjøkabel over til Halsa, 
og der det i Enga sentrum skal kombineres 
høyspent-trasé med fiber.
- Politisk er det enighet om at hele Meløy 
skal ha fiber i løpet av 2023, og vi jobber nå 
videre med Grønøy og Åmøy. Når det gjelder 
Bolga og Meløya, så står de for tur. Der er 
det ingen sjøkabel å støtte seg på, så jeg ser 
for meg at vi kan forsøke med radio - det er 
bra fart på det etter hvert, man kan kjøre tv-
bilder, forteller Reinert, som også har planen 
nokså klar for om lag 20 kunder som har 
bestilt fiber i Tjongsfjord.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Travel-graver
Meløy Energi’s underleve-
randører graver på spreng 
for å komme lengst mulig 
før telen kommer. Neverdal 
skal få fiber. Og der framme 
i 2023 ser vi målstreken – 
for hele Meløy.

Reinert Aarseth

XPO Arctic: bedriften som skal erstatte 
PVC-duker i markedet med sin sterkere, 
lettere og mer miljøvennlige presenning uten 
giftige dioksiner, produsert i Glomfjord. 
Svenske, koreanske og norsk-lokale aktører 
står bak.
- I første omgang blir dette et bra lokale for 
den første produksjonen vår. Vi trenger et 
stort og rent gulvareal for å støype skjøter 
og lage presenninger, forklarer Edward 
Fitzgerald.

Mot produksjonsstart
Intervju-spot: en av de eldste bygningene i 
industriparken. Men, det er disse verksted-
lokalene, etter Bilfinger, som framstår som 
en utmerket start for XPO Arctic. Slik de 
også er det for Polarplast, med base på den 
andre siden av døren der borte. Ny Næring 
har nettopp knipset bilder av Edward. Og 

Oppkjøring er begynt

Ny leder, nye lokaler. Og et nytt 
og stort samarbeid innledet 
med en global aktør! XPO Arctic 
er på full fart mot produksjons-
start i Glomfjord Industripark.

Edward Fitzgerald viser fram nye lokaler, XPO Arctic’s markedsområde og produkt for Ny Næring’s lesere. På utebildet ser vi globale Technip FMC teste ut den 
sterke og miljøvennlige XPO-duken som nå planleggges produsert i Glomfjord Industripark.

De er store og globale, så 
dette er et første og veldig, 

veldig viktig oppdrag for oss!
EDWARD FITZGERALD

gratulert ham.
- Ja, takk for dét – jeg overtok som daglig 
leder 1. oktober. Dette har egentlig vært pla-
nen helt fra begynnelsen, for eierne og styret 
ønsker en lokal leder i Glomfjord, nå som vi 
planlegger produksjonsstart, sier 44-åringen.
Opprinnelig fra Bristol-området i Storbri-
tannia, nå bosatt på Sørfinnset i Gildeskål 
med samboer og to små barn. XPO Arctic 
ble stiftet i Glomfjord 25. juni i fjor, og har 
blant andre Terje Halsan AS, Polarplast AS 
og Bjørn-Wiggo Eriksen’s eiendomsselskap 
som eiere, pluss Camilla Lindh, så nå har 
overlatt lederjobben til Edward, og selv blitt 
styreleder.

Lander stor-aktør
- Technip FMC, faktisk?
- Det stemmer! Vi er enig om å lage et pro-
dukt for dem som er nøye testet og brukes på 
deres installasjoner offshore. De er store og 
globale, så dette er et første og veldig, veldig 
viktig oppdrag for oss!
Amerikansk-franske Technip FMC kjenner vi 
i Ny Næring fra artiklene der deres havbruks-
avdeling OceanTech har samarbeidet med 
blant andre Bilfinger i Glomfjord. Semi-luk-
kede oppdrettssystemer til havs. Ole Thomas 
Enge har vært linken til XPO, og på bilde i 
denne artikkelen ser du Technip FMC skifte 
den hvite i PVC med den blå XPO-duken.
- Vi forhandler også med en annen stor og 
global aktør med aktivitet i Norge, og som 

skal selge oss inn i sitt system. Dette gjør at 
vi forhåpentligvis kommer i gang med pro-
duksjon en i Glomfjord så snart som mulig, 
opplyser Edward.

…og resirkuleringen?
Som kan bety forsiktige investeringer og 
forsiktig start med en håndfull ansatte. Hyg-
gelig for eiere og styre, selvsagt, men også 
Glomfjord Industripark.

- Vi er i gang med et arbeid der vi skal pro-
filere oss bedre, og jobber for å øke bredden 
vår med flere nye etableringer. I dette bildet 
passer satsingen til XPO Arctic og Polarplast 
helt perfekt, sier industripark-sjef Leif Kristi-
ansen fornøyd.
Nå skal det altså sveises sterk men lettvektig, 
miljøvennlig og resirkulerbar, presenning. I 
lokaler som har huset industriproduksjon i 
om lag 100 år.

- Resirkulering, ja. Vi jobber overfor to 
aktører der. På sikt er det perfekte å resirku-
lere utslitte duker i Glomfjord, men foreløpig 
skal vi finne en samarbeidspartner som maler 
dem opp til pellets som kan brukes som 
råstoff i annen produksjon, forteller Edward 
Fitzgerald fra den travle etableringen av en 
helt ny produksjonsbedrift i Glomfjord.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Han er ny som AEI-spesialist, hvor AEI 
står for Automasjon/Instrument/Elektro. 
Dette er en helt ny stilling som nå er opp-
rettet hos alle Cargill-fabrikkene i verden.
- Jeg er førstemann i Norge til å bli ansatt 
i denne stillingen, så det er jo spennende! 

Etter en periode med flere 
ulike jobber, i flere ulike be-
drifter har Vidar Breivik (41) 
nå landet hos Cargill! 

Vidar satser bredt
forteller han.
Første dag hos Cargill hadde Vidar den 1.ok-
tober, og nå er han i full gang med å bli kjent 
med ny-jobben.
- Det er mye å sette seg inn i, og mange nye ting 
å lære. Men det er spennende, og jeg trives godt!
Opprinnelig fra Tjongsfjord, Vidar gikk videre-
gående skole i Glomfjord på elektro-linja. Han 
hadde også læretiden sin der, hos det som da het 
Elektro AS avdeling Glomfjord. 
- Jeg er veldig fornøyd med den nye jobben hos 
Cargill, det er en veldig bred stilling som byr på 

mange forskjellige utfordringer og en variert 
hverdag, noe som passer meg midt i blinken! 
Vidar bor i Glomfjord, og er sønn av Jann og 
Elsa Breivik. Han har en bachelor i Elkraft-
teknikk, og har jobbet hos REC, Statkraft 
og Norwegian Crystals i Glomfjord. Han er 
samboer med Nina Vindvik, og har to barn 
på 8 og 13 år. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund UlsnæsJoseph Teah

Vidar Breivik

De venter nok utålmodig, innbyggerne i Neverdal i Meløy. Nå er det ikke lenge igjen 
til fiberforbindelsen forsyner dem med både internett og tradisjonelle tv-kanaler.
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Meløy Elektro AS er en installasjonsbedrift med hovedbase på Ørnes, og ble etablert som aksjesel-
skap høsten 1998. Den gangen var det den daværende installasjonsavdelingen i Meløy Energi som 
ble skilt ut som eget selskap, og Elektro AS i Bodø og Meløy Energi AS var likeverdige eiere i den nye 
bedriften. I dag eier disse to henholdsvis 75 og 15 prosent, mens daglig leder Roger Stormo (bildet) 
eier 10 prosent. Meløy Elektro har 16 ansatte som utfører tjenester i hele elektro-spekteret og i både 
Rødøy, Meløy og Gildeskål, og driftsinntektene i 2018 endte på nær 18 millioner kroner. Styreleder er 
Ivar Karl Jørgensen (f. 1939) og daglig leder er Roger Stormo (f. -62).

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

Vi har fokus på å komme til avtalt tid og 
utføre jobben til avtalt pris. ROGER STORMO" Roger Stormo

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Å gjøre en god jobb, som kundene 
blir fornøyde med, er viktig for 
Robin. Han jobber mye selvstendig, 
og har ansvaret for å ferdigstille 
vinduene før de blir levert ut til 
kundene. 
- Det er viktig å ta jobben på alvor, 
og gjøre det man skal når det skal 
gjøres! Man kan ikke stå en dag der 
vinduer skal leveres, og så er de ikke 
klare, det går ikke, sier han bestemt.

Opplever mestring
Med generell studiekompetanse, 
tatt som privatist, og snekker-
erfaring fra tidligere jobb søkte 
Robin jobb hos Selstadvinduet for 

Tar jobben på ramme alvor
- Det er veldig viktig at 
ting blir gjort ordentlig! 
Og at man er i rute og 
har gjort ting ferdig når 
de skal være ferdig, sier 
Robin Strømdahl Sleip-
nes (32) hos Selstadvin-
duet.

Jeg lærte fort, med flinke folk 
rundt meg til å vise meg, og 

opplevde fort mestring i arbei-
det. Så dette er absolutt den 
rette jobben for meg!

ROBIN STRØMDAHL SLEIPNES

to år siden. 
- Det var egentlig tilfeldig at jeg 
endte opp her, jeg søkte på en god 
del forskjellige jobber. Men jeg er 
veldig fornøyd med at jeg fikk jobb 
her! smiler han. 
Robin beskriver en god arbeids-
plass, med et godt arbeidsmiljø og 
spennende arbeidsoppgaver. 
- Jeg lærte fort, med flinke folk 
rundt meg 
til å vise 
meg, og 
opp-
levde fort 
mestring 
i arbeidet. 
Så dette er 
absolutt 
den rette jobben for meg!

Siste ‘kontrollpost’
Ansvaret som kommer med å være 
siste ‘kontrollpost’ før vinduene 
sendes ut til kunder, tar Robin på 
alvor.
- Jeg kjenner på ansvaret, og ønsker 
jo at det produktet vi sender fra 

oss skal være optimalt for kundene! 
Det handler om ryktet til bedriften, 
og dét er veldig viktig å ta godt vare 
på, forteller Robin. 
Ekstra stas er det når man får skryt 
av kunder, eller gode kollegaer som 
påpeker godt utført arbeid.
- Ja, det er moro. Jeg tror nok de al-
ler fleste synes det er artig å få skryt 
for en jobb man har gjort, så det 

vokser man 
litt på. 
Og han 
trives godt 
med å jobbe 
selvstendig, 
og styrer sin 
«avdeling» 
i fabrikken 

alene.
- Jeg liker ansvar, og jeg jobber godt 
alene. Men det er veldig greit med 
gode kollegaer som kan hjelpe til, 
hvis det er behov for det, smiler 
Robin.

Friluftsmann
Han er oppvokst i Tjongsfjord, og 

bor fremdeles der med familien 
sin. Noe som resulterer i pendling 
til jobben på Selstad hver dag. Fra 
han går ut av døra hjemme til han 
mønstrer på jobb bruker han omlag 
en time, inkludert litt venting på 
ferga.
- Det går egentlig veldig greit å 
pendle, jeg har vært vant til det 
fra tidligere, så det er ikke noe 
problem, sier han.
På fritiden sin er Robin en frilufts-
mann, som gjerne tar seg en tur på 
fjellet for å fiske.
- Det er travelt med jobb, familie 
og unge barn, men jeg prøver å få 
det til så ofte som det lar seg gjøre, 
det er nok det som er hobbyen 
min, da, sier han. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

   ROBIN STRØMDAHL      
SLEIPNES (32) 

Robin Strømdahl Sleipnes (32) 
har jobbet hos Selstadvin-
duet i 2 år. Han har tatt generell 
studiekompetanse som privatist, 
og har også jobb-erfaring som 
snekker. Han har også erfaring 
som søppelkjører, og har jobbet 
et år for Jan Helge Vangstad. Han 
er sønn av Mariann Strømdahl 
og Sven Sleipnes. Er oppvokst i 
Tjongsfjord, og bor der fremdeles 
med samboer Kirsti Pedersen. 
Han har en datter – Sanne, samt 
bonusdatteren Julie. 

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

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

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

De har et godt arbeidsmiljø på jobb, og sammen med sjef 
Tord Selstad (t.v) trives Robin godt hos Selstadvinduet!

Robin tar ansvaret og arbeidsoppgavene sine på alvor, 
og er opptatt av å gjøre en god jobb for kundene!

8 9



 

 

 MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE

- Ingen dager er sånn som du tror de skal 
være, og det liker jeg! Connie Slettan Olsen 
(47) jobbet i 17 år som journalist, men nå 
har hun tatt fatt på jobben som kommuni-
kasjonssjef i Rana kommune.
Rett etter å ha gått ut av Meløy videregå-
ende skole i 1994, fikk Connie seg jobb som 
journalist, og ble i den bransjen i 17 år. Så, 
i 2010, byttet hun beite og ble kommuni-
kasjonsrådgiver i Meløy kommune, en jobb 
hvor hun ble værende i ni år. 
- Nå har jeg begynt som kommunikasjons-
sjef i Rana kommune, og da pendler jeg til 
Mo hver uke, og har en fin liten leilighet der! 
Forteller hun. 
- Dagene er veldig varierte, og jeg får virkelig 
utfordret meg selv. Det liker jeg godt, jeg 

synes det er veldig spennende. 
Selv om det er noen år siden Connie gikk ut 
av skolen, har hun kun gode ord å komme 
med om sin tid som videregående-elev.
- Jeg hadde tre utrolig fine år på skolen på 
Ørnes, og opplevde miljøet som veldig fint 
og inkluderende. Lærerne var utrolig dyktige, 
både faglig, men også til å se elevene sine, og 
hjelpe til hvis man hadde utfordringer.
Connie Slettan Olsen er opprinnelig fra 
Halsa. Hun er gift med Tommy Olsen, som 
jobber på Yara. Sammen har de to barn, Tina 
(26) og Julie (22).

Tekst: Malin B. Ulsnæs.
 Foto: Hilde Kvammen

- Jeg holder på å spesialisere meg til revma-
tolog, fordi jeg ville bli detektiv og når man 
jobber med auto immune sykdommer løser 
man mysterier, på en måte! 
Det forteller Line Skogsaas Lindekleiv (34). 
Hun gikk ut av Meløy videregående skole 
avdeling Ørnes i 2004. Hun har i ettertid 
utdannet seg til lege, og jobber nå på Univer-
sitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.
- Jeg ville egentlig bli jurist, og jobbe med 
politietterforskning. Men på utplasseringsuke 
på videregående fant jeg ut at jeg hadde for 
dårlig syn, forteller hun.
Opprinnelig er Line fra Inndyr, men hun 
flyttet til Tromsø etter endt videregående for 

å studere medisin. Etter videregående har hun 
også bodd i Molde i noen år, men har hatt 
sitt hjem i Tromsø siden 2014. 
- Men hva husker du best fra tiden din på 
videregående, Line?
- Jeg husker veldig godt den fine gjengen jeg 
gikk på skole med, vi hadde et veldig godt 
samhold i klassen. Og så husker jeg spesielt 
godt russerevyen, og all øvingen og planleg-
gingen rundt den, da hadde vi det veldig gøy.
Line er datter av Berit og Terje Skogsaas. 
Hun bor i Tromsø, sammen med mann og 
tre barn.  

Tekst: Malin B. Ulsnæs

Ny i pendler-jobb

Vil hjelpe mennesker

Tilbake i Meløy

Lå i kortene

Connie Slettan Olsen

Line Skogsaas Lindekleiv

Mats Swensen

Roy Tomas Leirvik
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Hovedadministrasjon i Glomfjord, avdelinger på Ørnes og Inndyr. Skoleåret 2018-19 hadde Glom-
fjord 133 elever, Ørnes 90 og Inndyr 68. De tre avdelingene har totalt 83 ansatte, der lag 50 er 
pedagogisk personell. Rektor er Kjetil Fagervik.

Glomfjord-avdelingen har studieretninger i elektrofag, helse- og oppvekstfag og teknikk og indus-
triell produksjon (TIP). Vg2-kurs er industriteknologi, helsefagarbeider og barne- og ungdomsar-
beider. Ørnes-avdelingen huser studiespesialisering og påbygging, mens Inndyr-avdelingen tilbyr 
naturbruk, der vg2-kursene er fiske og fangst og akvakultur. 

Bodø Yrkesskole begynte undervisning i maskin- og mekanikerfag i Glomfjord i 1970, og året etter 
etablerte Bodø Gymnas Meløy gymnasklasse på Ørnes. I 1975 gjennomførte 150 elever fra Meløy 
gymnas eller yrkesskole, og året etter var tallet 227. Ørnes-avdelingen fikk nybygg i 1991 og -98, 
Inndyr i 1997 og Glomfjord i 2004.

- Jeg husker godt at vi fikk dra til Statkraft, 
og se hvordan de jobbet. Det inspirerte 
meg til å bli ingeniør! forteller Bolga-man-
nen Mats Swensen (25).
Og etter en 3-årig bachelor i Narvik, er det 
nettopp ingeniør han har blitt.
- Å gå studiespesialiserende på Ørnes var nok 
veldig viktig for meg, og for hvor jeg er i dag. 
Jeg trivdes veldig godt der, og opplevde et 
veldig bra skolemiljø, blant både lærere og 
elever, sier han. 
Etter å ha utdannet seg utenfor kommunen, 

har Mats nå flyttet tilbake til Meløy, bosatt 
seg på Ørnes og fått seg jobb som prosjektin-
geniør hos Reipå Knuseri. 
- Jeg trives veldig godt, og er fornøyd med å 
ha en jobb hvor jeg får jobbe en god del prak-
tisk og ikke bare teoretisk. 
Mats er sønn av Åge og Mette Swensen og 
har en bror, Morten Swensen (22). Han er 
samboer med Ida Sofie Mienna Olsen (24). 

Tekst: Malin B. Ulsnæs

I 1992 gikk Roy Tomas Leirvik (45) ut av 
Meløy Videregående Skole avdeling Ørnes, 
og i dag jobber han som veterinær, et øn-
ske han hadde fra han var liten gutt.
- Jeg sa det nok høyt fra jeg var rundt 8 år, 
at det var veterinær jeg ville bli, forteller han 
over telefonen. 
Ørnes-mannen bor i dag på Braskereidfoss, 
med sin mann Erik Fleischer (53), hvor han 
har startet egen praksis som veterinær. 
- Meløy er fortsatt i hjertet mitt, og jeg 
husker med glede tiden min på videregående 
med en veldig god kompisgjeng som jeg 
fortsatt i dag har kontakt med. 
Etter at han var ferdig på videregående på 

Ørnes jobbet Roy Tomas blant annet som 
fjøsmester ved veterinærhøgskolen, og som 
hundefører i militæret. I 1999 startet han på 
veterinærstudiet, og var ferdig uteksaminert 
i 2004.
- Jeg vokste opp med mye dyr rundt meg, 
og var faktisk kjent som «Fuglekongen på 
Ørnes» i ungdommen. Så det lå nok litt i 
kortene at det var veterinær jeg skulle bli, ler 
han.
Roy Tomas er sønn av Astrid Leirvik og Ja-
kob Leirvik. Han har tre søstre: Tone, Grete 
og Sissel. 

Tekst: Malin Ulsnæs

- Hadde ikke sagt nei til jobb på Sea King-en 
i Bodø, nei! smiler 25-åringen, her foran 
helikopteret med den velkjente ambulanse-
gulfargen.
Vi møter ham i ambulanse-basen ved Stavan-
ger Universitetssykehus. Flykroppen bak ham 
er bildet på det som er målet hans: Trym 
vil bli redningsmann om bord. Den reisen 
begynte med studiespesialisering på hjemste-
det Ørnes.
- Jeg har hatt muligheten for å jobbe på lege-
vakta her, og til tjeneste offshore. Men det er 
dette jeg vil jobbe med, sier han.

Meningsfylt action
Hvorfor? Dét kommer vi tilbake til. Først 
historikk: Trym gjorde førstegangstjeneste 
i Finnmark etter videregående, og dro så til 
Harstad for treårig utdannelse som syke-
pleier. Underveis prøvde han seg også på 
opptaket til marinejeger i Forsvaret.
- På videregående var jeg på utplassering på 
Sea King-en, og jobbet i ambulanse under 
sykepleierutdanningen. Jeg bestemte meg 
for å bli redningsmann fordi jeg liker action, 
og kommer borti veldig mye. Det er en 
meningsfull jobb, forklarer Trym.
Norge har egen redningstjeneste offshore, 
og i tillegg den kjente 330-skvadronen med 
fem baser -  den ene i Bodø. Og, de gule 
helikoptrene til Norsk Luftambulanse, som 
er Trym’s mål.

Hele livet-jobb
- Offshore, der er det kanskje ett oppdrag i 
uka. Her på ambulansen og i ambulanseheli-
koptrene skjer det ting absolutt hele tiden, og 
jeg får oppleve alt mulig på utrykning. Det er 
spennende og veldig utfordrende. Og når du 
blir redningsmann på helikopter, er det en 
jobb du vil bli i resten av livet, fastslår han.

Veien fra Ørnes Studiespesialisering er videregående-veien som fører til spennende jobber 
i en rekke bransjer, og i alle himmelretninger. Ny Næring sjekker hvor veien 
gikk – for fem tidligere elever ved Meløy videregående skole.  

Han liker spenning og utfordrin-
ger. Derfor ble Trym Flage syke-
pleier. For å kunne nå målet: bli 
redningsmann på ambulanse-
helikopter.

- Offshore….fristende?
- For så vidt, men for meg er det viktigere 
å ha en jobb som jeg selv mener er mer 
meningsfull, enn det å tjene en halv million 

mer i året. Og at jeg gjør noe som jeg synes er 
nyttig for de som bor i byen her.
Nå sanker han praksis i akuttmedisinsk 
beredskap for å komme opp i lufta. Pluss 

omfattende opplæring i avansert hjerte- og 
lungebehandling, traumebehandling, redning 
fra fjell, skred og elv og faktisk helikopter-
teori. Redningsmannen om bord skal nemlig 

hjelpe både pilot og lege.

Gjerne Bodø
- Av 140 stykker som søkte for to år siden, 
ble bare tre tatt opp. Kanskje blir det nytt 
opptak neste år. Og det er ganske tøffe 
fysiske krav for å i det hele tatt kvalifisere seg 
til selve opptaket, smiler Trym – selv er han 
altså både ivrig student, ambulansearbeider 
og action-friluftsmann.
- Det var tilfeldig at jeg havnet i Stavanger 
– jeg fikk sommerjobb på ambulansen her, 
men ikke på Ørnes. Som redningsmann 
ville det passet meg bra å jobbe på Sea King 
i Bodø, og da kunne jeg selv valgt hvor i 
landet jeg ville bo. Jeg liker klimaet her nede, 
men drar ofte hjem til fjellene og naturen, 
som er bedre nordpå, sier Trym Flage – sønn 
av Trine Flage og Stein-Eirik Hansen, og lil-
lebror til Marius og Claus.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

For meg er det viktigere å ha 
en jobb som jeg selv mener 

er mer meningsfull, enn det å 
tjene en halv million mer i året.

TRYM FLAGE

Trym Flage fra Ørnes gikk studiespesialisering på hjemstedet, før sykepleierutdanning i Harstad og nå ambulansear-
beider i Stavanger, der samboer Benedicte er fra. Han jobber hardt for å bli redningsmann på helikopter.
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- Grattis med læreplass hos Meløy Elektro, 
Daniel!
- Jo takk! Jeg har lenge villet bli elektriker, 
så det er jeg veldig glad for. På videregå-
ende har jeg vært innom kjemiprosess-linja 
og labratoriefag-linja før jeg endte opp på 
elektrofag. Jeg har alltid vært veldig interessert 
i elektro-faget, så å få være lærling i det faget 
nå synes jeg er veldig gøy. Meløy Elektro er 
en veldig fin arbeidsplass, og jeg trives veldig 
godt her og liker arbeidsmiljøet veldig godt.  I 
arbeidshverdagen min gjør jeg mye forskjellig, 
og jeg lærer mye hele tiden. Akkurat nå job-
ber jeg for eksempel på det nye sykehjemmet 
på Ørnes, noe som er et ganske stort prosjekt. 

- Hva er det beste med jobben din?
- Service-siden av jobben trives jeg veldig godt 
med, hvor man jobber hjemme hos privat-
folk. Og så er det jo det at man får reise litt 
rundt og oppleve forskjellige plasser og men-
nesker. Jeg liker å reise, og kan godt tenke 
meg en jobb i fremtiden hvor jeg får reist 
litt rundt. Fagprøven skal jeg ta rett før jul i 
2021, og etter det vet jeg ikke hva fremtiden 
bringer. Det blir det spennende å finne ut av. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Navn: Daniel Andreassen
Alder: 21
Bosted: Ørnes
Yrke: Lærling hos Meløy 
Elektro, elektrikerfaget

Grattis!

Vi skaper verdier for våre kunder ved at de får kostnadseffekt-
ive løsninger og økt tilgjengelighet på produksjonsutstyret sitt.
                     GUNNAR BRÅTHEN

.

Daglig leder Gunnar Bråthen

BILFINGER
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com" Bilfinger Industrial Services Norway leverer prosjekter, vedlikehold og 
service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge, og har over 
1.300 ansatte på 12 lokasjoner – hovedbase er Porsgrunn.  Virksomhe-
ten i Glomfjord har om lag 50 ansatte og ledes av Gunnar Bråthen. NÆRING NY 

STOLT AV BEDRIFTEN DIN, 
STOLT AV DE ANSATTE, 

VIL VISE DERE BEDRE FRAM?

Kontakt Edmund for en uforpliktende prat: 
edmund@nynaring.no, tlf. 99299908

Ny Næring AS profilerer næringslivet. 
Og dét er vi ikke så verst gode på. 
Lurer du på hva vi kan levere? Vi

 lager tekst, foto, reportasje
 bygger nye nettsider
 drifter nettsider
 drifter profiler i sosiale medier
 foto og film
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KRAFT - MOT - SAMARBEID

Heldige ansatte i Glomfjord Industripark (GIP) kan sikre seg en 
ekstra hyggelig dag på jobben, tirsdag den 19. i denne måne-
den.
- Vi vil at GIP kal være kjent for mer enn viktig industri og 
viktig produksjon og mange arbeidsplasser, forklarer daglig leder 
Mary-Ann Selfors i Meløy BedriftsService.

Klassiske hits
Det er derfor at lunsjpausen blir noe helt, helt spesielt den 
tredje tirsdagen nå i november. For, nemlig: klokka 11 den 
dagen inntar de hovedkantina i industriparken, Musikk i 
Nordland-musikerne Dimitris Kostopoulos og Tor Johan Bøen. 
Kostopoulus: født i 1984, opprinnelig fra Bodø, sønn av avdøde 
Kristin Kostopoulus og er, foruten å være en habil sjakkspil-
ler, en mange-prisvinnende pianist som regnes blant Norges 
aller fremste i sin generasjon. Bøen: født 1971, opprinnelig fra 
Kongsberg og MiN-musiker siden -09 og egen doktorgrad, 
faktisk. 
- Vi vil vekke interessen for klassisk musikk hos folk som 
vanligvis ikke går på klassiske konserter! opplyser den fylkes-
kommunale musikkenheten MiN om bakgrunnen for denne 
konsertserien, som kalles ‘MiN Hits Fabrikkturné’. Både 
Grieg og Chopin, og både LKAB, Helgeland Smolt og Nord-
tun HelseRehab har hatt besøk.

Mer enn arbeid
- Men ikke bare musikk! sier Mary-Ann Selfors om den helt 

Snakker om 
spesial-lunsj!
- Vi vil prøve noe nytt, sier Musikk i Nordland. 
– Vi vil prøve noe nytt! sier Meløy Bedrifts-
Service. Dermed, en tirsdag denne måneden: 
deilig musikk og deilig mat – samtidig!

Mary-Ann Selfors. Foto: prikkenoverien

spesielle mandagen.
- Vi skal servere deilige 
matretter, også, slik at dette 
også blir en flott mat-opp-
levelse før førjulsstria setter 
inn, smiler hun.
Og flesker til med wraps, 
kaffe og kake til 30 kroner 
for alle besøkende – altså 
under halv pris. Mary-Ann 
i Meløy BedriftsService 
skaffet seg dette konsert-be-
søket av flere, gode grunner. 
For å trekke mange og kan-
skje nye og utenfra, altså til 
hovedkantina som bedriften 
drifter i industriparken, ja. 
Men også

- De neste årene skal bedriftene i parken samarbeide om å 
profilere oss bedre og løfte omdømmet vårt enda mer. Da 
er det viktig at vi for folk flest blir kjent med oss på ulike 
måter. Vi har spennende arbeidsplasser og viktig industri, 
men også mye mer!

Tekst: Edmund Ulsnæs
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Blir med på veksten

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

 

Oppvokst i Bodø, valgte elektrofag 
ved Bodø videregående, deretter 
maritim linje ved Bodin. Fagbrev 
som matros, og deretter jobber som 
vekter i Securitas og vaktsjef hos 
Nokas. Tar bachelor i havbruksdrift 
og ledelse ved Nord Universitet, og 
er siden 1. august driftsassistent 
hos Helgeland Smolt i Sundsfjord.

ALEXANDER S. 
KORNELIUSSEN (31)

 

Oppvokst i Tjongsfjord i Rødøy, 
tok kjemiprosessfag ved Meløy 
videregående skole, og læretid og 
fagbrev i syrefabrikken hos Yara 
Glomfjord. Samboer med Martin 
Våtvik, og de har sønnen Martin 
Elias (2 ½). Ida-Cathrin er selv datter 
av Wibeke V. Aga og Stig Even Aga, 
og er siden 19. august fast ansatt 
som driftsoperatør hos Helgeland 
Smolt i Reppen.

IDA-CATHRIN AGA (24)

- Jeg har vært innom en del virksomheter, 
både statlige og private. På alt fra lønn til 
velferdsordninger – de kan ikke engang 
måle seg med dette. Jeg kommer faktisk 
ikke på én negativ ting å si om denne 
bransjen!

Mye å passe på
En matros-utdannet småbarnsfar fra Bodø 
er ganske fornøyd om dagen. Alexander 
S. Korneliussen (31) fra Vestbyen har 
nemlig fått jobben som driftsassistent ved 
Helgeland Smolt’s nylig utbygde anlegg i 
Sundsfjord.
- Det mest spesielle? Det må være at det 
er så mye å passe på. I sjøanleggene er 
det liksom naturen som styrer, mens i et 
smoltanlegg må det passes på mye, alt fra 
vannkvalitet til oksygeninnhold, og mye 
kan gå galt hvis vi ikke er gode nok. Men, 
jeg er veldig interessert i vannkjemi, da, og 
det gir en veldig god mestringsfølelse når vi 
klarer dette bra!
Tredjeårsstudenten i havbruksdrift og -ledel-
se ved Nord Universitet gønner altså på med 
lederjobb i havbruk, samtidig med krevende 
studier, samtidig med lite-barn hjemme.

- Jeg har søkt på jobb her helt siden de 
begynte å legge ut stillinger, så nå er jeg 
ganske fornøyd, ja! Artig å få bruk for 
fagbrevet mitt, og samtidig kunne bo 
hjemme i Tjongsfjord, smiler Ida-Cathrin 
Aga.

Planen ble endret
24-åringen er siste tilskudd til stammen 
av xx ansatte hos smoltprodusenten i 
Reppasjøen innerst i Tjongsfjorden. Og 
Tjongsfjord er viktig stikkord i denne 
teksten:
- Hehe, jeg er nok ganske heimkjær, for-
klarer hun valgene sine de siste årene.
Kjemiprosessfag skulle nemlig være hen-
nes vei. Storebror Sten Raymond jobbet 
offshore, og lillesøster ville velge samme 
retning. Dermed investerte hun fire år 
i Glomfjord og fikk avkastning i stolt 
fagbrev etter læretid hos Yara.
- Så ønsker de jo folk med det fagbrevet 
her, for her er mye prosess, så dét passet 
jo bra!

Godt tilrettelagt
For det ble ingen offshore-jobb på lillesøs-

Utadvendt, pendle-glad mann stolt over fast jobb i helt ny 
bransje som vokser raskt.

Heimkjær, ung dame stolt over fast jobb i helt ny 
bransje som vokser raskt.

Dramatisk endring
- Klart det har vært en utfordring. 
Men, man tilpasser seg jo, og, nå er 
det ikke verre enn at jeg er en time 
seinere hjemme enn andre dagtid-
folk, gliser han, han som dagpend-
ler mellom Alstad og Sundsfjord.
Det var ikke denne retningen 
han pekte seg ut, kan man si, da 
tenårene gikk mot slutten. Ale-
xander hadde tatt elektrofag og så 
maritim linje i Bodø, så gikk turen 
til Sjøforsvaret og læretid som 
matros. Etter en del sjøsyke og flere 
landkrabbe-jobber i vekterbran-
sjen, skjedde det som endret alt:
- Jeg brakk ryggen i en bilulykke. 
Så, da måtte jeg omskolere meg. 
Både samboeren og jeg tenkte på 
å bli tannleger, men så ble hun 
gravid, og ikke har vi familie i 
Tromsø.
- Så, helt ærlig: jeg så etter en rela-
tivt kort utdanning som kunne gi 
jobb med mange muligheter og bra 
lønn. Valget ble havbruksdrift og 
-ledelse, smiler han i skjegget.

teren til Sten og Kine, storesøsteren 
til Celine. For Ida-Cathrin ville 
hjem til Tjongsfjord, ble gravid 
med Martin Elias og har der stiftet 
familie med Martin Våtvik – han er 
anleggsarbeider hos Consto i Bodø.
- Etter litt vikarjobb i barnehagen 
har jeg vært ute etter fast jobb, 
og søkte meg hit i vår. Nå legger 
bedriften til rette for meg slik at jeg 
kan dra hjem hver dag – jeg jobber 
foreløpig bare dagtid, sier små-
barnsmoren fornøyd.
Prosess kan hun, men levende 
levende fisk er nytt. Mye å lære, 
men hun skryter av mange flinke 
læremestere rundt seg på jobb.

Tenker fagbrev
- Jeg tenkte aldri fisk da jeg tok 
utdanning, og dét kan jeg jo angre 
på nå, for det ville vært kjekt å ha 
fagbrev i akvakultur. Men, det er 
kanskje kjekt at vi ansatte har ulike 
bakgrunner. Og her i bedriften har 
mange tatt fagbrevet ved siden av 
jobben, etter at de begynte. Dét har 

Litt å tilby
- Men, presiserer han.
- Jeg skjønte fort at dette ikke ble plankekjøring, 
det er et tungt studium! Mye å sette seg inn i, både 
teknisk og akademisk kunnskap. Og ikke bare har 
vi resirkuleringsanlegg (RAS, red.anm.) – vi har tre 
ulike resirkuleringsanlegg, som må mestres godt.
- Fornøyd med bransjen, sier du, men hva kan du 
tilby?

nok jeg også lyst til å gjøre. 
- Hva krever denne jobben av deg?
- Hos Yara var det mye overvåking og sjekkerunder, 
men hvis noe skjedde, så måtte du tenke fort og 
være god på det som måtte gjøres. Her er det litt 
annerledes med oppgaver som må gjøres hele tiden. 
Det er vanskelig å forestille seg hvor mye fisk som 

- Tja…jeg har en del ledererfaring, da, fra 
Sjøforsvaret og det sivile. Og jeg kommer 
inn med fersk utdannelse i fag der det skjer 
endringer hele tiden. Og så er jeg sosial og 
utadvendt – det er viktig, for her trenger vi 
virkelig å være et godt team som fungerer 
bra i lag! avslutter Alexander.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

faktisk er i karene, men jeg har det store 
ansvaret i bakhodet hele tiden, og passer godt 
på! Forsikrer hun.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jeg skjønte fort at 
dette ikke ble plan-

kekjøring. Det er mye 
å sette seg inn i, både 
teknisk og akademisk 
kunnskap.

ALEXANDER S. KORNELIUSSEN
Alexander S. Korneliussen – stolt på plass i ny jobb hos 
Helgeland Smolt.

Ida-Cathrin Aga – stolt på plass i ny jobb hos Helgeland 
Smolt.

Mange har tatt fag-
brevet ved siden 

av jobben, etter at de 
begynte. Dét har nok jeg 
også lyst til å gjøre. 

IDA-CATHRIN AGA

Helgeland Smolt er blant virksomhetene med alle størst driftsinntekter i kystkom-
munene sør for Bodø. Her: anlegget i Sundsfjord.

Helgeland Smolt er blant virksomhetene med alle størst driftsinntekter i kystkom-
munene sør for Bodø. Her: anlegget i Reppen.
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Halsa Bygg AS
Dalheimveien 2
8178 Halsa

Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

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

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

Våre samarbeidspartnere: 
NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

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

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

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

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

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

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

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

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

Norwegian Crystals AS
Sam Eydes vei 26
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
www.crystals.no
post@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 
www.yara.no  
yara.glomfjord@yara.com 

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

Ewos
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

Konsulentfirmaet ble etablert i juli 2012, 
av det svenske paret Ulla Simonsson 
og Ronny Widerberg. Det tre ansatte tar 
oppdrag for både internasjonale konser-
ner og små, lokale foretak, og med bruk 
av de anerkjente Lean-verktøyene. Med 
Lean produksjon, eller smal produksjon/
veltrimmede prosesser, hjelpes bedrifter 
til å redusere sløsing med tid og råvarer, 
slik at produksjonsflyten forbedres, 
og varer og tjenester kan framstilles 
mer lønnsomt. Sentralt i metodene er 
å redusere syv former for sløsing i en 
kontinuerlig forbedringsprosess, for 
eksempel venting, havarier, småstopper 
og produksjon av feilvare, og prinsippene 
er i hovedsak hentet fra Toyota Produc-
tion System. Ulla og Ronny etablerte sin 
virksomhet i Storvik i Gildeskål, etter 
å ha arbeidet med Lean i REC Wafer i 
Glomfjord. De siste årene har de hatt 
store oppdrag for virksomheter som 
Volvo Cars, Polarplast, Finneid Sveis, 
IKEA Industry, Rapp Bomek, Spenncon, 
Hepro og Green Cargo. 
Simonsson & Widerberg Lean Consulting 
eies 50 prosent hver av Ulla Simons-
son (f. 1962) og Ronny Widerberg (f. 
-56), som begge også har bakgrunn fra 
forbedringsarbeid med LEAN-verktøyene 
i bilindustrien i Sverige. Ulla er daglig 
leder i firmaet, mens Ronny er styreleder. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

O R G A N I C

O R G A N I C

O R G A N I C

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

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

Solhaug Byggevare AS

Ulla Simonsson er daglig leder 
i Simonsson & Widerberg Lean 
Consulting AS

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

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

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Arnøy Brygge AS

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

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

Nå må vi litt sånn der mellom-dypt inn 
i fysikk-faget. Altså for å forstå hvordan 
Yara i høst løser store rust-problemer 
på den essensielle ammoniakk-kaia ved 
Glomfjorden. La oss først få problemet 
forklart:
- Sjøsprøyten på undersiden, på dragerne 
og oppå dekket gjør at saltet trenger seg 
inn og gir sterk korrosjon på armeringen 
i kaia, forklarer prosjektleder Jon Roger 
Pedersen hos Yara Glomfjord.

Elektronene ordner
Skadene er omfattende. For, som han 
innrømmer
- Dette har ligget i kortene lenge, og 
skadene er blitt ekstra store fordi arbei-
det ikke er gjort tidligere. Men, nå gjør 
vi utbedringene, og i to runder, opplyser 
Jon Roger.
Så til fysikken. Nå installeres nemlig 
såkalt katodisk beskyttelse. Som i læren 
om elektrisk strømning (i dette øyeblikk 
angrer undertegnede bittert på alt fravær 
i fysikktimene på videregående) vil si 
å bruke katoder – elektroder som avgir 
frie elektroner. Disse som motpart til 
anoder, som tar opp elektroner. Slik går 
elektronene inn i katoden og kommer ut 
av anoden. 
- Den katodiske beskyttelsen vil løse 
problemene. Kostnaden vår blir på 
omlag 6 millioner kroner, forteller Jon 
Roger.

Skadene skal 
stoppes
Den ene skades av naturen, den andre av hyppige besøk. Nå 
bruker Yara Glomfjord et betydelig million-beløp til å repa-
rere skader, både på ammoniakk-kaia og hovedkaia.

Yara bruker i høst og vinter nær 8 millioner kroner til utbedring av ammoniakk-kaia (t.v.) og 
hovedkaia til gjødselfabrikken i Glomfjord.

Jon Roger Pedersen

Båtene skader
Fra den ene kaia til den andre. Den 350 
meter lange hovedkaia – en av de trav-
leste i Nord-Norge - opplever også en litt 
spesiell form for slitasje som må tas tak i. 
Vær så god, Jon Roger:
- Båtene har en fenderlist, og på lavvann 
blir båtene hengende på fenderne på kaia. 
Disse blir skadet – toppen dras med, sier 
han.
Den prosjekterte løsningen blir å instal-
lere i alt 33 fenderpaneler, med en liten 
skrå på toppen. Arbeidet utføres i høst, 
av Terje Halsan AS.
- Kostnaden i dette blir på om lag 1,7 
millioner kroner, og inngår som en del av 
monteringen av nytt losseanlegg tidligere 
i år, forteller Jon Roger Pedersen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
Kilde: wikipedia

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

16 17

Simonsson og Widerberg Lean 
Consulting AS

Mowi Norway AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
 www.mowi.com
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Det var i 1985 beslutningen ble tatt, og året etter var anleggsarbeidet i full gang, her på nedre om-
råde i Glomfjord Industripark. Mowi i Bergen etablerte nemlig produksjon av laksesmolt, og i be-
gynnelsen ble dette gjort i seks kar på øvre område – og med varmtvann fra tidligere ‘kompressor-
hallen’ og ‘vannstoffen’. ‘Men fisken vokste så fort – altfor fort! Heldigvis fikk vi tre nye kar høsten 
-86…’, har daværende driftsleder Anne-Rita Kolberg fortalt til vårt tidligere blad IndustriFolk. 
Resten er historie, i den forstand at etableringen lyktes. I dag eies anlegget igjen av Mowi (tidligere 
Marine Harvest), og har vokst seg til det aller største i Region Nord i konsernets ferskvannssatsing 
i Norge. Det tempererte vannet fra gjødselfabrikken's syreavsnitt er fortsatt svært viktig, mens is-
kaldt ferskvann også hentes fra Statkraft på Fykan gjennom en dobbel, undersjøisk rørgate på nær 
fem kilometers lengde. Dagens driftsleder er Svante Brun, mens Rose Olsen er daglig leder. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

18 19

Bildet



   MELØY ENERGI

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Stiftet 7. januar 1997 som aksjeselskap, men var 
fram til da Meløy kommunale elektrisitetsverk, 
etablert 8. desember 1938. Har i dag 31 ansatte, 
fordelt på de to enhetene Meløy Energi nett (5) og 
Meløy Energi drift (25). Driftsinntekter 2018: 125,8 
millioner kroner. Daglig leder: Børge Erlend Skaret 
Selstad (f. 1980), mens styreleder er Rolf Inge 
Sleipnes (f. -57). Meløy Energi AS eies 100 prosent 
av Meløy kommune.

Kraftig, historisk sus 

20 21

Ny Næring fortsetter vår både hyggelige og 
morsomme stafett der vi kårer Månedens be-
drift blant våre 23 faste samarbeidspartnere.
- Passer veldig bra! En fin påskjønnelse til de 
ansatte, som gjør en fantastisk innsats - vi har 
et voldsomt trøkk for tiden, sier daglig leder i 
Månedens bedrift november.
- Vi har faktisk utvidet med én stilling ved 
anleggskontoret vårt, for å klare å planlegge 
alle prosjektene godt nok!

Mange store
Meløy Energi AS. Kraftselskapet som rik-
tignok eies av Meløy kommune, men som 
slett ikke bare skaper sine verdier innendørs, 
i lune kontorer. I vinter er det kjempetrøkk 
utendørs, i anleggsarbeid og på en lang rekke 
viktige prosjekter.

Historisk investeringsnivå, og 
kanskje historisk travel stab? 
Ny Næring gratulerer Meløy 
Energi som Månedens bedrift. 

Voldsomt opp-
dragstrøkk

Måtte styrke an-
leggskontoret

Historisk investe-
ringsnivå

- Mange store jobber, både i oppgradering av 
kraftnettet, legging av fiberkabel, arbeid med 
gatelys og med helt nye prosjekter, fortsetter 
han, daglig leder Børge S. Selstad.
- Akkurat i høst har vi spesiell stor fokus på 
store forsterkninger i nettet, som på Grønøya 
og Åmøya. Men også viktige jobber på Mel-
øya og i Kilvika. Vi har rett og slett veldig 
mange jobber som pågår samtidig, og mye er 
graving, der vi ønsker å komme lengst mulig 
før telen setter seg i jorda.

Måtte utvide
Da er det ikke enkelt å samle alle 31, når Ny 
Næring spanderer Månedens bedrift-kake. 
Men, såpass mange som 19 er med på bildet 
og på en kakebit, og Børge, som snart har 
ledet virksomheten i to år,  forteller mer om 
den travle høsten.
- Dette går igjen i hele bransjen vår nå – det 
er veldig mye å gjøre. Flere gravemeldinger 
enn før, flere inntak som skal monteres, 
både hos private og bedrifter, og så er det det 
løpende vedlikeholdet.
- For å klare å planlegge alle jobbene godt 
nok og utnytte kapasiteten til montørene ute, 
har vi opprettet en ny ingeniør-stilling ved 
anleggskontoret. Joachim Pedersen er nå med 
på laget sammen med Torstein Myrvang og 
Jan Erik Risvik.

Ikke helt normalt
Trøkket er mer enn delvis planlagt – 
dét vet vi etter Ny Næring’s oppslag 
i mai i år. Energi-styret hadde da 
vedtatt et budsjett med historisk høye 
investeringer. 5,2 millioner kroner til 
utbedringer i kraftnettet, 10 millio-
ner til oppgradering av Lysvatn kraft-
stasjon, 8 millioner til automatiske 
strømforbruk-målere i husstandene, 
7,5 millioner til fiberutbygging – in-

vesteringer for om lag 24 millioner kroner!
- Investeringsbeløpene er helt andre tall 
enn det som er normalt for oss. Dette 
betyr at vi har eiere som vil ha utvikling, 
noe som er veldig bra! slo Børge fast for 
Ny Næring i vår.
Nå kan han altså på vegne av dyktig stab 
takk for kake og markeringen som Måne-
dens bedrift i november 2019!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Månedens bedrift: daglig leder Børge S. Selstad (t.v.) og administrasjons-
sjef Einar Rosting viser fram Ny Næring-kake. Noenlunde fra venstre mot 
høyre på bildet: Aud Olsen, Ruben Skjellstad, Jan Tore Roksøy, Reinert 
Aarseth, Arild Hansen, Aileen Roksøy, Ole Petter Gåsvær, Kai Ove Holm, 
Odd Kristensen, Jan Erik Risvik, Torstein Myrvang, Ronny Eliassen, Mats 
Engen, Joachim Pedersen, Markus Kristensen, Kyrre Eliassen og Jonas 
Brandtzæg.

- Resultatene våre oppnår vi på grunn av 
fantastiske ansatte, sier sjef Selstad. Mats 
Engen (t.v.) og Joachim Pedersen kan dermed 
sprette Ny Næring-kaka med god samvittig-
het.

En fin påskjønnelse til de 
ansatte, som gjør en fantas-

tisk innsats - vi har et voldsomt 
trøkk for tiden.

BØRGE S. SELSTAD



  

Etablert 1986, opprinnelig som Ken-
H. Solhaug Bygningsfirma. Eies 51 
prosent av konsernet SN Gruppen i 
Mosjøen/Sandnessjøen, og 49 prosent 
av Solhaug-Gruppen AS, der Ken-Henry 
er hovedeier gjennom Nergården AS. 
Daglig leder i Solhaug Byggevare er 
Anita Taraldsen (f. 1964), styreleder er 
Steinar Folgerø (f. -48), og selskapet 
har i 2019 13 ansatte i sine Montér-
butikker på Ørnes og Halsa.

- Vi lager antageligvis 5 i år, men toppåret 
var 2015, da lagde vi 9 slike hus. Og det er 
faktisk blitt 36 stykker siden 2012, smiler 
Fred Selstad.
4 meter og 20 langt – 2 meter og 25 bredt. 
Dette er de vitale målene på huset han snak-
ker om. Aggregat-husene – de som innbrin-
ger 150 tusen pluss moms til bedriften hans, 
hver gang Statens vegvesen-leverandør Imple-
nia henter et nytt ved basen hans på Ørnes.
- Og hele veien har vi hatt fast avtale med 
Solhaug Byggevare. De er nært oss, og har 
veldig positive og serviceinnstilte folk, så det 
fungerer utmerket, fastslår Meløy Glass-
eieren.

Dekker Nord-Norge
Du har sikkert nok sett dem: alle fergeleier 
har et aggregathus. Innenfor de gråmalte veg-
gene i minihuset finner vi hydraulikken og 
styringssystemet som gjør at fergemannskapet 
kan løfte fergebrua opp og ned i takt med 
tidevannet. Ikke noe fergesamband uten et 
aggregathus, altså. Dette er disse små bygg-
verkene som siden 2012 er blitt bygget på 
Ørnes og allerede kan ses på nær 40 fergeleier 
i Nordland, Troms og Finnmark.
- Så vet vi aldri hvor mange det blir hvert 
år, men vi forstår at det er en god fergeleier 
som står for tur. Jeg tror det er noe sånt som 
360 slike hus i landsdelen, så vi håper og tror 
at dette blir et viktig og bra oppdrag også i 
fortsettelsen.
- Ronny Nilsen hos oss har fagbrev som 
snekker, og lager dette som fullisolerte hytter 
med gulvbelegg og skjultanlegg og deccra-tak 
– full pakke. Dette er perfekt arbeid for oss å 
utføre i den ofte litt stille perioden etter jul, 
forklarer Fred.

Nært samarbeid
Så når vi har knipset ham i lageret hos 
Solhaug Byggevare, sammen med Kent Ole 
Hansen, ja, så er dette hjemmebane for Fred 
& Co. Aggregathus-oppdraget betyr nemlig 
hyppige besøk i byggevarebutikken, og for 
Solhaug en hyggelig og jevnlig leveranse til en 
god samarbeidspartner.
- Og oppdraget begynte med at Bravida, som 
vi deler lokaler med, utførte el-installasjonen i 
husene, den gangen for for Secora. Husene ble 
fraktet til Ørnes og så hentet igjen etterpå. Da 
det viste seg at vi kunne gjøre selve byggingen, 
ble det selvsagt mye enklere for entreprenøren 
- alt kunne gjøres på Ørnes! Så når lastebilen 
nå henter, og frakter til fergeleiene, er det bare 
plug and play, forklarer han.
For joda, firmaet heter Meløy Glass, men
- Vi bor på et lite sted, og siden vi er høvelig 
allsidige folk, har vi vel sjelden takket nei til et 
oppdrag, enten det er byggvedlikehold, vin-
dusskifte eller dette oppdraget for Implenia.

Bygger for hele Nord-Norge
Samarbeidet deres er hyggelig 
lokalt, og viktig for begge. Og, 
viktig for fergeleiedrift langs 
hele kysten!

Jeg skulle 
gjerne ha 

rendyrket glass-
mesterdelen av 
virksomheten vår, 
men da måtte vi 
jobbet i et mye 
større område. 

FRED SELSTAD

Stor på bilglass
Det er 11 år siden nå, at 51-åringen etablerte 
egen virksomhet i kommunesenteret Ørnes. Godt 
taimet med REC-satsing og Meløy-vekst passerte 
driftsinntektene både 1, 2, 3 og 4 millioner på få 
år. Og da smellen kom, hadde Meløy Glass nok 
ben å stå på til å ha ingen fare. 4,2 millioner i 
omsetning i fjor.
- Våre største kunder er faktisk forsikringsselskaper, 
opplyser Fred.
For idet vi er på besøk, skal det skiftes frontrute på 

en Volvo V70, 1996-modell.
- Bytting av frontruter, bakruter, sideruter, reparasjon 
etter steinsprang – dette utgjør en ganske stor del av 
det vi driver med. Vi kjøper faktisk inn bilglass for 
noe sånt som 450.000 kroner i året. 
- Bilglass…hva med bilverkstedene?
- De har spurt om de kan henvise kundene til oss, for 
de har verken tid eller kunnskap til dette. Så vi har 
kurset oss og blitt sertifisert for dette. Nordlandsbuss 
er også flinke til å bruke oss på bilglass.

Trives lokalt-variert
Som du skjønner: Meløy Glass er veldig 
mye mer enn glass og vindu for deg og meg 
privatpersoner. Fred har mange små og 
store serviceoppdrag med hammer og annet 
verktøy, for bedrifter som Yara Glomfjord 
og mange andre. Men, selvsagt
- Vi hjelper mange private kunder med 
både glass og vinduer og vinterhager, og 
med ulike typer solskjerming. Og skyvedø-
rene i den nye Joker-butikken på Reipå? De 

har vi levert.
- Jeg skulle gjerne ha rendyrket glassmes-
terdelen av virksomheten vår, men da 
måtte vi jobbet i et mye større område. 
Da ville det blitt mye pendling, og vi 
liker oss best her – og vi må kunne litt 
om alt. Og får veldig varierte dager, sier 
Fred Selstad fornøyd.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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 FRED SELSTAD (51) SOLHAUG BYGGEVARE AS
Oppvokst på Selstad i Meløy som sønn av Arne Norin 
og Solveig, og bror av Tord (f. 1966) og Hege (f. -74). 
Valgte studiespesialisering (tidl. gymnas, red.anm.) på 
Ørnes etter grunnskolen, og etter dette sluttet han seg til 
familiebedriften Selstadvinduet og ble der i om lag 20 år. 
I 2008 etablerte han Meløy Glass og Ramme på Ørnes, 
der Bodø Glass og Ramme eide 55 prosent, Fred 45. I 
dag er han eneeier. Fred er gift med Beate og har søn-
nene Robin (f. 1992, elektriker i Trondheim), Brian (f. -95, 
operatør hos Yara Glomfjord) og Bendik (f. -98, operatør 
hos Norwegian Crystals).  

Dekker Nord-Norge, fra Ørnes! Meløy Glass jobber med glass – både til bil, hus og næringslokaler, javisst, men: Fred Selstad’s allsidige firma 
har også et viktig oppdrag med å bygge Statens vegvesen’s aggregathus til fergeleier i hele landsdelen. I dette arbeidet er Solhaug Byg-
gevare og Kent Ole Hansen (t.h. på det første bildet) viktig samarbeidspartner. Kranbil-bildet: privat. Fergeleie-bildet: prikkenoverien. 

Jeg tror det er noe sånt som 
360 slike hus i landsdelen, 

så vi håper og tror at dette blir 
et viktig og bra oppdrag også i 
fortsettelsen.

FRED SELSTAD
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I januar i år døde kona, og like etter var det nære på for ham selv, også. Men åttebarnsfar 
Karl Kildal lar seg ikke knekke, slik han heller ikke gjorde desember-dagen i -88, da alt 
gikk overende. Siden den gang har 79-åringen bygget ‘halve Halsa’, og er stolt av den 
voldsomme veksten sønnene hans har prestert med familielivsverket Halsa Bygg AS.

Les mer

Halsa-byggeren
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Les mer

Han blir rørt nå, den gamle mannen i de 
velbrukte arbeidsklærne. Karl Kildal må 
svelge noen ganger før han klarer å fortsette. 
På historien om da svigerfaren, landhandler 
Lauritz Haram på Halsa, oppdaget handelsta-
lentet hos guttungen – han som hadde giftet 
seg pur ung med Haram’s egen datter.
- Så da ble det handelsskole i Bodø. Sjefen 
der gikk med på at jeg ikke var med på lør-
dagsundervisningen. For jeg måtte hjem og 
hjelpe til i butikken.
- Av 240 elever gikk jeg ut med nest best 
karakterer. Så ja, jeg hadde nok litt talent for 
tall og handel, smiler Karl.

Alltid hardt og mye
Litt sliten, men på bedringens vei i høst. 
2019 har vært beintøft for 79-åringen. I 
januar mistet han sin Britt i kreft, og rett 
etterpå rammet sykdommen han selv – han 
som knapt nok har en journal hos legen. 
Prostata-trøbbel, så kreft og kronisk beten-
nelse i tykktarmen. Men 
Karl ble reddet gjennom 
operasjonen 14. mai, og 
nå trener han seg tilbake. 
Med arbeid, selvsagt.
- Hva det er med meg? 
Det er vel pågangsmotet, 
kanskje. Guttene mine har aldri sett at jeg 
har gitt opp. Og har også lært seg å stå på, 

og at ingenting 
kommer av seg 
selv, sier han over 
kaffebordet.
Han tar seg tid 
til en prat, siden 
utearbeidet som 
egentlig skulle 
gjøres, ble hindret 
av regnet. For 
normalt skal det 
jobbes, ikke pra-
tes, for ham som 

- Han kom hjem fra sykehuset etter tre 
måneder, og så at jeg hadde drevet butik-
ken med gode tall. Da ville han sporenstreks 
sende meg på handelsskole.

har vært i arbeidslivet i 65 år og sånn egentlig 
skulle vært pensjonist de siste 12.
- Jeg har alltid likt å jobbe hardt og mye. 
Og jeg gikk på jobb hver eneste dag i 50 år. 
Ferie, det var å snike inn en dag her og der, 
gliser Halsa Bygg’s far.
- De siste årene har jeg bare vært…..senior-
rådgiver, hehe.

Smellen på Tomma
Det skulle vise seg tidlig at guttungen, 
han med talent for tall og handel, også var 
velsignet med en arbeidskapasitet utenom 
det vanlige. Og et pågangsmot som skulle 
overvinne selv de alvorlige motbakkene som 
ventet. Som 25-åring hadde han allerede fire 
barn, hadde bygget hus, drev landhandel og 
innledet etter hvert en håndverkerkarriere. 
Motet og snekkerfingrene skulle gi grunnlag 
for det som i dag er en av Meløy’s største 
private virksomheter. Men etter år med bein-
hardt arbeid på 1970- og 80-tallet ventet en 
særdeles kraftig nedtur. Året er 1988.
- Vi hadde jobbet mer og mer med oppdrett 
- vært med Oscar Torrissen og bygget i Bjær-
angen, og med Nordlandssmolt på Åmøya. 
Så da vi ble kontaktet av dem som skulle 

bygget et stort anlegg på Tomma, så fylte vi 
en hel ferge med maskiner og utstyr, og dro 
nedover. Vi var 10-15 mann som jobbet der 
i et halvt år, husker Karl det – som om det 
var i går.
- Jeg var nok litt godtroende. Jeg trodde på 
dem da de sa at finansene var i orden. Men 
dét var de jo slettes ikke!

To konkurser
Ifølge Karl selv tapte han sju millioner kroner 
på Tomma, og 15. desember 1988 glemmer 
han aldri. Da gikk Halsa’s stolte bygg-entre-
prenør overende, konkurs. Til Ny Næring 
forteller han at en våken advokat heldigvis 

hadde hjulpet juridisk bare året før: Karl ber-
get huset, bilen, hytta og ei campingvogn. Alt 
unntatt huset ble solgt i julesvingen det året. 
For med null troverdighet i banken måtte det 
støvsuges i alle hjørner. Etter egenkapital for 
å etablere Halsa Bygg AS allerede i januar.

- Og noen år senere gikk også 
dagligvarebutikken konkurs. Jeg 
ble oppringt på ferietur i Trøndelag 
– da stengte lensmannen forretnin-
gen min, midt i åpningstiden! Men, 
jeg klarte å åpne den igjen, også, og 
den er fortsatt i drift!

Karl forteller om tøffe tak og hardt arbeid. 
Sønnen Kåre, med samme pågangsmot som 
faren, vokste de neste årene inn i rollen som 
ny leder for familiebedriften. Og resten er 
for så vidt historie: Halsa Bygg har med 
brødrene Kåre (f. 1963) og Bjørn (f. -81) 
ved rattet hatt en nesten enestående vekst de 
siste årene, der driftsinntektene på 20 år er 
øket fra 11 til over 52 millioner kroner. To 
ganger er bedriften utnevnt til Gaselle-bedrift 
i Dagens Næringsliv.

Om Solhaug-konkurransen
- Ja, det er klart jeg er stolt av sønnene mine. 
Jeg er stolt av alle barna mine, men det er 

ingen selvfølge å få to slike gutter, som har 
samme interessen og pågangsmotet som meg, 
mener gamlefar Karl Kildal.
- Det har aldri vært et vondt ord mellom 
oss, og dét er heller ikke en selvfølge i en 
familiebedrift.
- Karl, nå har Halsa Bygg og Solhaug lagt 
ned våpnene, og har eierskap hos hverandre. 
Dét kjennes kanskje spesielt?
- Klart det er spesielt! Det har vel ikke vært 
direkte vondt blod, men vi har helt klart 
vært tøffe konkurrenter, og ikke så snille med 
hverandre bestandig. De siste årene ble begge 
utarmet av konkurransen, og det eneste 
riktige var det som skjedde med at de la ned 
sin entreprenørvirksomhet, mens vi la ned 
butikken.
- Hva er din rolle nå, da?
- Hehe, jeg er nå her hver dag, men mest for 
å holde meg i aktivitet. Og jeg lager lunsj til 
guttene her i Sandtaket hver dag. Men det er 
ikke så ofte de har tid, da, og dét er jo egent-
lig bare positivt!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fortsatt med: etter alvorlig sykdom i 2019 er Karl tilbake i arbeidsklær. Dette bildet er tatt på befaring 
i heimbygda Kjeldal i 2015, og sammen med Thor D. Mikkelborg (t.v.) og Arnt Sørgård.

Jeg var nok litt 
godtroende. Jeg 

trodde på dem da de 
sa at finansene var 
i orden. Men dét var 
de jo slettes ikke!

KARL KILDAL

Hva det er med meg? Det er vel pågangsmotet, kan-
skje. Guttene mine har aldri sett at jeg har gitt opp.

KARL KILDAL

Foto: Kolberg Naturfoto

Forts. fra forrige side

Sterk blanding: gjennom opp- og nedturer, alltid med knallhard innsats, har Karl Kildal (79) 
bygget familiebedriften Halsa Bygg AS. Særdeles medvirkende har hans to sønner vært, der 
Kåre (56, t.h.) var daglig leder fra 1993 og til i år, mens Bjørn (38) nå er selskapets toppleder.
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   KARL ELIAS KILDAL  (79) 

Oppvokst i Kjeldal i Meløy som 
den nest eldste av de seks barna 
til Karl og Emilie, og der guttene 
Leif, Tormod og Karl var mann-
skap på farens 103 fot lange fis-
kebåt ‘Gerd Anna’. Bare 16 år ble 
Karl junior pappa for første gang, 
og overtok også i svært ung alder 
landhandelen (i dag Joker Halsa) 
etter sin svigerfar Lauritz Haram, 
og bygde hus like ved.

Byggeoppdrag sammen med bro-
ren Tormod førte etter hvert til 
etablering av eget byggefirma, og 
Karl og hans menn stod bak både 
Meløy Auto-bygget, sentrumsbyg-
get med pub og tidligere helse-
tjenester og dagens hovedbase for 
Halsa Bygg. Sammen med kona 
Ellinor fikk han Rita (f. 1957), 
Lisa (1958-2017), Kåre (f. -63) og 
Susanne (f. -65).

Oppdraget med å bygge et stort 
smoltanlegg på Tomma i Nesna 
påførte Karl’s personlige selskap 
store tap, og i desember 1988 
gikk han konkurs. Han klarte 
likevel å reise egenkapital, og tid-
lig året etter etablerte han Halsa 
Bygg AS. Noen år senere tok han 
teknisk fagskole på Mo, og drev 
samtidig både Halsa Bygg og 
dagligvarebutikk.

Karl fikk Bjørn Kristian (f. -81) 
sammen med sin andre kone 
Britt, og han har også barna Ei-
vind (f. -73) og Veronica (f. -76), 
og Janita Mikkelborg (f. -74) 
vokste også opp som hans datter. 
Sønnen Kåre overtok som daglig 
leder i 1993, og overlot i år denne 
jobben til yngstemann Bjørn. De 
to brødrene er i dag hovedeiere i 
selskapet.

"Av 240 elever 
gikk jeg ut med 
nest best karak-
terer. Så ja, jeg 
hadde nok litt 
talent for tall og 
handel. 

KARL KILDAL
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gip hydrogen 03

- Ja, jeg er veldig stolt av faren min. Det 
motet han må ha hatt på 1960- og -70-tal-
let – det antallet timer han har måttet 
jobbe, alle motbakkene han har måttet 
gått. Jeg synes det er veldig, veldig impo-
nerende, sier Bjørn Kildal.
Litt tenksom, er han, og veldig bevisst det 
store ansvaret han nå har overtatt. Den aller 
yngste av Karl Kildal’s barn har nemlig gjort 
som storebror Kåre gjorde som 30-åring i 
1993 – overtatt som øverste sjef i familiebe-
driften Halsa Bygg AS.
- Jeg har aldri, aldri vært i tvil om at dette 
også skulle bli mitt yrkesliv. Fra jeg var 
bitteliten var jeg med pappa på jobb – det 
måtte jeg jo, hvis jeg skulle få 
se ham! Lurte meg ned i setet 
bak gravemaskinkjørerne, i time 
etter time kunne jeg se på at de 
jobbet. Og ble bortskjemt med 
at jeg selv fikk leke med spakene 
– jeg var bare 10 år, det var gan-
ske spesielt, smiler han.
Det var i sommer at 38-åringen 
etterfulgte sin storebror i daglig leder-stolen 
på Halsa. Etter at Kåre hadde overtatt i enda 
yngre alder, på oppfordring fra pappa Karl: 
‘De må slippe til tidlig, og få ansvar. Du kan 
ikke la dem vente til de er 50, da har de jo 
de beste årene bak seg’, har Karl sagt til Ny 
Næring.

Forts. fra forrige side

Jeg har aldri, aldri vært i tvil 
om at dette også skulle bli mitt 
yrkesliv. Fra jeg var bitteliten 
var jeg med pappa på jobb – 
det måtte jeg jo, hvis jeg skulle 
få se ham! 

BJØRN KILDAL

Med nye eiere 
inn er vi mindre 

sårbare og rigget 
for god drift på lang 
sikt, og trygge ar-
beidsplasser.

BJØRN KILDAL

- Jeg er heldig
- Snart 80 år gammel har pappa fortsatt 
masse gøts, selv om det selvsagt er litt mindre 
enn før. Du vet, han kjørte taxi, også, og 
solgte tv-er og radioer, og drev et eget firma 
som leverte stein og grus!
- Jeg kjenner på at jeg er heldig som kanskje 
har noe av det samme – jeg har nok en energi 
og arbeidskapasitet litt over gjennomsnittet, 
mener Bjørn.
Bare 26 år ung overtok han ledelsen av 
uteseksjonen hos byggentreprenøren som 
på 20 år har vokst fra 11 millioner kroner i 
driftsinntekter, til over 50. Nå er Bjørn blitt 
daglig leder, i året der viktige Halsa-forhand-

linger første fram: konkurrent Solhaug Byg-
gevare slutter som entreprenør og fortsetter 
med byggevarebutikk, mens Halsa Bygg har 
avviklet sin butikk og nå er entreprenøren 
av de to. Eierne bak har krysseierskap hos 
hverandre.
- Med nye eiere inn er vi mindre sårbare og 

rigget for god drift på lang sikt, og trygge 
arbeidsplasser. I flere år drev vi med for svake 
resultater, og jeg kjenner helt klart på det 
ansvaret vi har, vi som leder en bedrift med 
såpass mange arbeidsplasser.

Mer av og mindre av
Etter de nevnte forhandlingene kom ni 
ansatte over fra entreprenør Solhaug. Med 
seg hadde de god kompetanse på betong, 
som betyr at Bjørn & Co. kan ta større be-
tongjobber enn før. Og, ha totalansvaret for 
større prosjekter, siden de også styrker seg på 
ingeniørkompetanse.
- Og vi slutter med grunnarbeid. Det er 

vanskelig å gjøre en ny gravemaskin 
lønnsom å eie, og vi har meget gode 
samarbeidspartnere som har grunnar-
beid som spesialitet – da bruker vi 
heller dem, fastslår han.
- Nesten 50 ansatte…dét er en del?
- Ja, og vi vet jo ikke om det over tid 
er nok arbeid til alle i Meløy, og at vi 
derfor må utvide dekningsområdet 

vårt. Men heldigvis: så langt har vi rikelig 
å gjøre lokalt, og er glad vi slipper å kjøre 
lengre enn nødvendig. Likevel gjør vi det vi 
må for å holde alle i arbeid, selv om vi i dag 
ikke har noen kultur for at folkene våre skal 
bo i brakker når de er på jobb.

Må ikke hvile
- Hva med mer vekst?
- Vi har vokst masse, og på få år. Så på kort 
sikt er det ikke et mål å vokse enda mer – 
nå må vi sørge for god kontroll på det vi 
har. Samtidig ser vi at vi trenger å leie inn 
arbeidskraft i perioder, så jeg ser faktisk 
behovet for å lyse ut noen stillinger snart. 
Bemanningsbyråene er gode å ha, men som 
varig løsning foretrekker vi at folk bor her, 
får posten sin levert hit og skatter til Meløy, 
mener Bjørn.
Trusler? Ingen åpenbare. Rekrutteringen av 
nye, unge og fagutdannede tømrere går for 
eksempel nesten som på skinner.
- Men, selv om vi nå har tre lærlinger, må 
vi ikke slakke av på dette arbeidet. Og, i et 
10-årsperspektiv har vi en del som går av 
med pensjon, og da må vi huske at vi også 
trenger dyktige formenn og baser – de som 
går av er ikke gjort over natten å erstatte, un-
derstreker han som har levd nesten hele livet 
med og i bedriften og har lang erfaring som 
leder. Men som nylig ble toppleder.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Så på kort sikt er det ikke et mål å vokse 
enda mer – nå må vi sørge for god kon-

troll på det vi har.
BJØRN KILDAL

Nok et bygg står ferdig der Karl Kildal har hatt mer enn 1 finger med i spillet! Sentrumsbygget 
vegg i vegg med Halsa Bygg som i dag huser pub, ble som dette bildet viser innviet av et lokalt 
interesseselskap midt på 1980-tallet. Fra venstre Karl Kildal, Bjørn Kildal, banksjef Arne Kjell 
Pedersen fra Nordlandsbanken, Meløys næringskonsulent Olav Gåsvær, Inger Torrissen, Tormod 
Kildal og Risto Jovic. I dag eies bygget av Halsa Sentrum Eiendom, altså søsknene Ken-Henry Sol-
haug og May Len Stensaker og søsknene Egil Sørheim, Hege Sørheim Larsen og Audun Sørheim. 
Foto: Nordlands Framtid

 

  HALSA BYGG AS

Han er stolt av sin far, som han har fulgt på omtrent alt siden han gikk i bleier. Nå har Bjørn Kildal selv overtatt 
førersetet i familiebedriften – fra i sommer er han daglig leder i Halsa Bygg AS. - Jeg kjenner på at jeg er 
heldig som kanskje har noe av den samme energien og arbeidskapasiteten som pappa, sier 38-åringen.
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Etablert i 1988, tuftet på brødrene 
Karl og Tormod Kildals tidligere 
foretak, som var stiftet i 1979. 
Eies i dag av Karls sønner Kåre 
Kildal (f. 1963) og Bjørn Kristian 
Kildal (f. 1981), som hver har 
aksjepost på 50 prosent. Selska-
pet har fra 2020 ny eierstruktur. 
Bjørn er fra i sommer daglig leder, 
mens Kåre er styreleder.

Brødrene eier på samme måte dat-
terselskapet Halsa Boligbygg AS, 
som eier Halsa Bygg’s forretnings-
lokaler, lokalene til Joker Halsa og 
Meløy Auto på Halsa, flere to- og 
firemannsboliger på Halsa, Enga-
vågen og Ørnes, samt en andel av 
Sjystjerna, bygget som tidligere 
huset fiskklipp-produksjonen på 
Ørnes. Halsa Boligbygg AS eier 
også drivstoffanlegget med fyllekai 
på Halsa, og ikke minst Ørnes-
haugen Panorama.

Halsa Bygg AS omsatte i fjor for 
52,5 millioner kroner, og har fra 
2019 om lag 50 ansatte. Bedrif-
ten driver omfattende bygge- og 
entreprenørvirksomhet for både 
privatkunder og næringslivskun-
der, og avviklet i vår sin ByggTor-
get-butikk på Halsa. 

"



NÆRING NY 
MOLDJORD: HVEM 

BYGGER FLOTT 
BYGG HVOR?

Svarene får du i neste utgave av

18. desember!

KIGOK: HVEM ER 
FLINK PÅ 

MARIN-CAMP?

MOWI: HVEM ER 
DEN VIKTIGE 

GJESTEN? Et kjent syn i Glomfjord Industripark er sjåførene og maskinparken til trønderske Kristensen Transport, som har fraktet levende fisk langs landeveien siden tidlig på 1980-tallet. På våre bilder er de på et nytt 
besøk hos Mowi, der oppdraget består i å flytte yngel fra øvre område og ned til smoltanlegget ved fjorden. Familiebedriften Kristensen Transport AS begynte med å kjøre grus og hente melk hos lokale bønder 
på slutten av 1920-tallet, men jobber i dag i nesten hele landet. Driftsinntektene i 2017 stoppet ikke før de hadde passert 107 millioner kroner. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Richard er oppvokst i Mevika, og utdannet drifts-
tekniker i akvakultur. Læretiden sin hadde han 
hos Mowi avdeling Glomfjord, hvor han i tillegg 
jobbet et halvt år etter endt læretid. Så dukket det 
opp jobb-muligheter hos Mowi sitt settefiskanlegg i 
Trøndelag, og 1.april var Richard i ny jobb der. 
- Jeg får være med på mye forskjellig, og det er 
veldig givende å ta vare på fisken og sørge for at den 
har det bra. Det blir litt som å være bonde på havet! 
Richard er nå midlertidig leid ut til et matfiskean-
legg på havet, hvor han får jobbe videre med den 
samme smolten han har vært med på å produsere i 
sommer hos Salsbruket.
Daglige kontroller, sortering, levering og vaksine-
ring står på lista over arbeidsoppgaver i jobben som 
driftstekniker, en jobb Richard beskriver som veldig 
spennende og givende.
- Fisken skal tas vare på, og det er viktig at vi som 
jobber med den sørger for at den har det bra. Det er 
jo levende dyr vi jobber med, forklarer han.
Richard har gått akvakultur-linja ved Meløy vide-
regående skole avdeling Inndyr. Han er sønn av 
Alice og Espen Strand, og har to søsken; tvillingbror 
Martin Strand (21) og storebror Trygve Strand (24). 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: privat. 

Bonde på havet
- Det er spennende å se at fisken 
vokser, og at jo bedre man tar 
vare på den, jo mer får man igjen! 
sier Richard Strand (21), som er 
ny hos Mowi, avdeling Salsbruket.

 

BLI KJENT MED GLOMFJORD INDUSTRIPARK! 
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NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Et både vakkert og litt trist syn opplevde man i Inndyr-vågen i begynnelsen av forrige måned. Med akterenden først slepes gode, gamle ‘Salthammer’ bort fra sin faste kaiplass hos Meløy videregående skole. 
Nå går den nemlig ut av tiden som undervisningsfartøy, og er erstattet av tipp moderne og skreddersydde ‘Oscar Sund’. Opprinnelig ble ‘Salthammer’ kontrahert av brødrene Thomassen på Lovund, og levert 
fra Salthammer Båtbyggeri på Vestnes i Møre og Romsdal. Så var det i 1991 at skuta ble kondemnert som fiskefartøy, og etter hvert havnet på Nordland Fylkeskommunes hender – altså Meløy videregående 
skole – for en overkommelig penge. Siden har den vært en viktig øvingsarene for elevene, og faglærer og driftsleder Knut-Eirik Svendsen husker ikke mindre enn 17 turer til Lofotfisket! De siste årene er det 
jobbet for å finansiere et nytt undervisningsfartøy, og høsten 2019 er altså ‘Salthammer’ for alvor akterutseilt som læringsarena. 7. oktober ble den slept av ‘Abramis’ til Fosen Gjenvinning i Trøndelag.
Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Roar Kofoed.
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yara leder
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- To av de første jeg fulgte opp da jeg selv 
kom hit som 27-åring, er i dag styrmenn på 
båten Selvåg Senior i Meløy. Og når det i 
dag er dem som signerer kontrakter med nye 
læringer, så er det veldig stas, smiler Camilla.

Kontrakt-rekord
Det er høy aktivitet og gode tider i havbruk 
langs hele kysten. Som betyr høy aktivitet 
og gode tider hos én av bransjens viktige 
samarbeidspartnere på rekruttering og opp-
læring: Opplæringskontoret for fiskerifag i 
Midtre Nordland. På Øya på Inndyr, og der 
vesterålingen Camilla H Kristensen stiller til 
lederprat med Ny Næring akkurat idet hun 
passerer 18 år i virksomheten, og selv er inne 
i sitt ellevte år som daglig leder.
- Tidligere år har vi aldri hatt mer enn 70 

OPPLÆRINGSKONTOR-
SJEFEN OM:     

løpende lærekontrakter, men nå har vi 80, 
og det blir neppe mindre de neste årene. Det 
er stor aktivitet i den marine sektoren, som 
nærmest roper etter folk gjennom mange 
stillingsannonser. Dermed er også etterspør-
selen stor etter lærlinger, svarer hun, når Ny 
Næring ber henne beskrive ståa høsten 2019.

Spennende miljø
Kontorets travle ansatte er mye på farten i 
midt-fylket. Samtidig inngår hjemmebasen 
deres i et veldig dynamisk og samarbei-
dende fellesskap – Gildeskål Marine Center 
(GMC). Her jobber Sjøfossen Næringsutvik-
ling for å skape nye arbeidsplasser og Kunn-
skapssenteret i Gildeskål jobber kompetanse-
heving, prosjektutvikling og rekruttering for 
marine næringer. Her jobber også bedriften 
med de suverent største driftsinntektene i 
kommunen – Gifas – for ytterligere vekst. 
Synlige som eiere er også Gifas-eier Gigante 
Havbruk, som ledes av Kjell Lorentzen og 

har hans tre barn som hovedeiere, og Polar-
plast, som samme Lorentzen eier sammen 
med Helgeland Smolt-sjef Tor-Arne Gran-
sjøen og Lasse Willumsen. Vegg i vegg med 
GMC-aktørene er 
dessuten Meløy vide-
regående skole, som 
opplever rekords-
økning til marine 
studieretninger.
- Jeg synes det er 
flott å være en del av dette miljøet - det har 
vært en voldsom utvikling! Og det er når jeg 

møter tidligere lærlinger ute på jobb, og de er 
stolt av arbeidsplassen sin, at min egen jobb 
er mest givende.

Må levere nå
Å føre flinke folk til fagbrev er Opplærings-

kontorets hovedaktivitet. Innen akvakultur 
er det sterk kultur for fagbrev-utdanning, 
også som tilbud til godt voksne ansatte med 
annen yrkesbakgrunn. Og, i motsetning til 

i fiskebåten, betyr fagbrev en 
god del ekstra i lønningsposen. 
Camilla og hennes folk forteller 
de unge at krav til fagbrev bare 
vil bre om seg, og at fagbrev gir 
grunnlag for høyere utdanning 
og lettere innpass i parallelle 

bransjer. Og, er et bevis for at du mestrer 
å kombinere teoretisk kunnskap med det 

Lederen
CAMILLA H 
KRISTENSEN, 
OPPLÆRINGS-
KONTORET FOR 
FISKERIFAG I MIDTRE 
NORDLAND

Rekordmange
lærlinger

Fagbrev-viktighet

Havbruk-omdømme

praktiske.
- Med det trykket som er i havbruk, har vi en 
spennende utfordring i å skaffe nok læreplas-
ser. Med alt vi har sagt og gjort og profilert 
gjennom så mange år, så er det viktig at vi nå 
leverer. Vi må ikke komme dit at vi ikke har 
nok læreplasser tilgjengelig.
- Nettopp derfor har vi begynt et samarbeid 
mellom Opplæringskontoret, oppdretterne 
og skolen. For Nordland Fylkeskommune er 
veldig tydelig: det er bransjene som lykkes 
med å skaffe læreplasser som også får klasser 
ved de videregående skolene!

Fagbrev aldri feil
- Spennende tider for Opplæringskontoret, 
da! Noen mørke skyer?
- Kanskje ikke mørke skyer, akkurat, men 
havbruksnæringa får en del ufortjent kritikk 
– dét ser man i en del kommentarfelt. Mange 
har synspunkter på hvor sunn laksen er og 
hvordan det ser ut rundt anleggene, og dette 
har noe å si for omdømmet til bransjen. 
Men, i praksis er det veldig stor åpenhet 
rundt hva aktørene gjør, pluss at næringa må 
leve opp til strenge krav fra myndighetene.
- Men, folk lar seg påvirke av det som sies og 

skrives, så det er viktig for oss å nå ut til de 
unge og snakke om alle sidene ved havbruk. 
Og at mange unge satser på næringa, også de 
som ønsker å jobbe med miljø og utvikling – 
dette er kjempeviktig! understreker Camilla.
- Og det er aldri feil å ta et fagbrev?
- Aldri. Skulle ting skje i den bransjen du er 
i, så er du også mer omstillingsdyktig med et 
fagbrev i hånden. Og slik er det jo med oss 
alle – vi vil ha med fagfolk å gjøre, enten det 
nå er elektrikeren som kommer hjem til oss, 
eller frisøren som klipper håret vårt! 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

Aldri har kontoret hatt flere lø-
pende lærekontrakter, og aldri 
har lederen reist mer. For å 
følge opp medlemsbedrifter og 
lærlinger. Det er nemlig gode, 
marine tider.

 

 

Pål Hestad

Stort trykk hos Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland. - Tidligere år har vi aldri 
hatt mer enn 70 løpende lærekontrakter, men nå har vi 80, og det blir neppe mindre de neste 
årene, mener daglig leder Camilla H. Kristensen.

Oppvokst på Storkmarknes, og 
etter grunnskolen tok hun treårig 
agronom-utdanning ved Kleiva 
Landbruksskole – målet var å bli 
veterinær. Så gikk turen til Melbu 
Fiskeindustri, og etter tre år der 
valgte Camilla fiskeriteknologi 
og personalledelse ved tidligere 
Høgskolen i Bodø. I 2001 ble hun 
prosjektmedarbeider i Kigok og 
Opplæringskontoret for fiskerifag  
på Inndyr. Fra 2009 er Camilla selv 
daglig leder, og i tillegg til å følge 
opp lærlinger og medlemsbedrifter, 
jobber hun også i ulike prosjekter 
knyttet til utvikling og rekruttering 
i næringene, akvakultur, fiskeri og 
sjømat.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

 OPPLÆRINGSKONTORET 
FOR FISKERIFAG I MIDTRE 
NORDLAND "
  CAMILLA HØIBY
  KRISTENSEN (45) 

Etablert i 1992, med Heidi Meland 
(f. 1956) som sin første styreleder, 
og fra 1994 ble hennes søster Kjersti 
Meland (f. -61) daglig leder og første 
ordinært ansatte. Fra 1996 inngikk 
kontoret i sammenslutningen Kunn-
skapssenteret i Gildeskål (Kigok). 
De siste årene har Kigok vært en del 
av det samlokaliserte fagfellesskapet 
Gildeskål Marine Center på Øya på 
Inndyr, som eies av Gifas, Gigante 
Havbruk, Kigok, Sjøfossen Nærings-
utvikling og Polarplast.
Foreningen Opplæringskontoret for 
fiskerifag i Midtre Nordland har i 
høst om lag 80 løpende lærekontrak-
ter – det høyeste tallet noen gang 
– og følger opp lærlinger i om lag 10 
ulike fag i de 38 medlemsbedriftene 
fra Rødøy til Ballangen. Daglig leder 
er Camilla H Kristensen (f. -74), 
mens styreleder er Randi Busch 
Bøkestad (f. -86) – til daglig ansatt 
i Gifas.

Med det trykket som er i havbruk, har vi en spennende 
utfordring i å skaffe læreplasser. Vi må ikke komme dit 

at vi ikke har nok læreplasser tilgjengelig.
CAMILLA H KRISTENSEN

Når jeg møter tidligere  lærlinger ute på jobb, stolt av arbeids-
plassen sin - det er da  jobben min er aller mest givende. 

CAMILLA H KRISTENSEN

Og at mange unge satser på 
næringa, også de som ønsker 

å jobbe med miljø og utvikling – 
dette er kjempeviktig!

CAMILLA H KRISTENSEN



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Profilen

Han er utdannet operatør, og jobbet hos 
REC. Og den historien har vi dessverre hørt 
mange ganger før, REC i Glomfjord fins ikke 
mer, og da måtte Henrik se seg om etter ny 
jobb.
- Man må jo ha et arbeid, og man må tilpasse 
seg de tilstandene som er. Jeg fikk tilbud om 
et vikariat hos PKL i 2012, og da lysnet det 
litt, sånn på jobbfronten, forteller han.

Godt utdannet
For etter en stund som vikar hos PKL fikk 
han nyss i at de manglet lærlinger, og da 
klinket han til med et til fagbrev.  Nå er han 
utdannet operatør med fagbrev i logistikk og 
produksjonsteknikk, og har hatt fast jobb i 
PKL siden 2.november 2014. 
- Det er litt annerledes å skulle ta et fagbrev 
som voksen, man har flere hensyn å ta. Man 
går jo ned i lønn en del, og det må gå rundt 
hjemme. Men det gikk greit, vi klarte oss!
Etter ungdomsskolen begynte Henrik på stu-
diespesialiserende, og en stund gikk det greit.

- Det var ikke noe artig med 
den knekken, men man skal 
ikke se mørkt på ting. Man 
klarer seg hvis man vil! smiler 
Henrik Krogh (34).

- Jeg sleit i andre klasse, og fullførte ikke. Jeg 
er ikke typen som synes det var interessant å 
sitte stille og lære. I hvert fall ikke da, situa-
sjonen er nok sikkert en annen i 
dag, og jeg angrer jo litt på at jeg 
ikke prøvde litt mer og gjorde det 
bedre, forteller han ærlig.

Det å trives
Har er en morsom kar, Henrik, 
og smilet er ofte til stede. Spøkene sitter løst, 
og han virker som en type som bidrar til 
god stemning på jobb. Og dét er viktig for 
Henrik, å trives på arbeidsplassen. 
- Det er jo en forutsetning for å ha en bra dag 

på jobb, tenker jeg. At man har fine mennes-
ker rundt seg, som man har det bra sammen 
med, og som man kan spøke litt med.

- Og det har du i PKL?
- Ja, absolutt. Her er det veldig flotte og trive-
lige folk, og jeg har det veldig bra når jeg er 
på jobb. Og Yara er en veldig snill og trygg 
arbeidsgiver, sier Henrik. 
Og jobben hos Yara er variert, og byr på 
forskjellige oppgaver i hverdagen. På kaia, 
arbeidsplassen til Henrik, mottas det råstoff, 
som blir brukt i produksjonen av gjødsel. Der 
pakkes og emballeres det også ferdigprodusert 
gjødsel, i store og små sekker som lastes om 
bord på båter og sendes med båt ut i verden 
til Yaras kunder.

Praktisk anlagt
Henrik er oppvokst på Neverdal, og bor fort-
satt der med samboer Maiken Birkelund. De 
har tre barn sammen på 2, 6 og 9 år.
- Mye av fritiden går jo til å følge opp barna, 
så klart. De er med på fotball, drilling, korps 
og andre aktiviteter. I tillegg må man jo ta 
vare på hus og hjem.

- Er du handy, Henrik?
- Tjaa. E e jo praktisk anlagt, men e e jo 
såpass at e har vett tel å læs ei bruksanvisning, 

smiler han lurt. 
Og det beste med jobben til Henrik? 
Når det går bra!
- Når ting går greit, og funker sånn som 
det skal så er det en god følelse. Hvis 
det går bra på jobb, og man føler at 
man har gjort en god jobb så preger jo 

det resten av dagen og uka positivt.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæse

 

 

Henrik Krogh (34) er født og oppvokst i 
Neverdal. Etter ungdomsskolen gikk han 
to år med studiespesialiserende, før han 
i voksen alder tok fagbrev i logistikk i 
2010 og fagbrev i produksjonsteknikk i 
2014. Han bor i Neverdal, med samboer 
Maiken Birkelund, og har tre barn. Han 
er sønn av Laila og Roald Krogh. Han har 
vært fast ansatt hos Yara siden 2014. 

Sterk med 
fagbrev

  HENRIK KROGH (34)
  YARA 

Et godt og trygt arbeidsmiljø er viktig for Henrik, som trives godt sammen med sine kollegaer i 
PKL. Her sammen med kollega Jan Kjetil Danielsen.

Norsk gjødsel- og kjemikalieselskap, som 
tidligere var landbruksdivisjonen i Norsk Hy-
dro. Selskapet har 14-15.000 ansatte i over 
150 land og er verdens ledende produsent 
av mineralgjødsel. Yara Glomfjord er Meløys 
største, private arbeidsplass og sysselsetter 
omkring 190 ansatte. Fabrikksjef er Øyvind 
Jenssen. PKL (pakkeri, kai, lager) er i en 
internasjonal havn som tar i mot råstoff til 
gjødselproduksjonen, og det er også her 
ferdigprodusert gjødsel skipes ut. 

E e jo praktisk anlagt, men e e jo såpass at 
e har vett tel å læs ei bruksanvisning.

HENRIK KROGH
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Store skip legger til i den internasjonale havna ved  Yara Glomfjord, og mange av båtene er så store at de trenger slepebåt for i det hele tatt å komme seg til kai. Da snakker man størrelse! Båten vi ser på bildet 
har navnet ‘Nordschelde’, og er et fartøy av typen ‘bulk carrier’, og har sin opprinnelse i Malta. Båten ble bygget i 2013, med en total lengde på 189,99 meter og en total bredde på 28,31 meter. ‘Nordschelde’ har 
dødvekttonns-kapasitet på 37212 tonn. Hos Yara Glomfjord legger totalt ca 400 båter til kai hvert år, noen kommer med råstoffer til produksjon mens andre skiper ut ferdigprodusert gjødsel. Fra Yara Glomfjord skipes 
det til sammen ut ca 800 000 tonn gjødsel hvert år. Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs.

Tilbakeblikk
 
Tiden flyr! Det er 15 år siden Ny Næring, den gang Industrifolk, kom ut for første gang i 
2004. I løpet av de 15 årene har vårt profileringsblad tilknyttet seg flere gode samarbeids-
partnere, og har vokst en god del i omfang. I de første utgavene av Industrifolk kunne man 
lese om Bjørn-Wiggo Eriksen som da hadde spesialisert seg på en teknologi som ville 
kunne produsere tredimensjonale tegninger. To år senere etablerte Bjørn-Wiggo INVIS, som 
du kan lese mer om i denne utgaven av Ny Næring. Også i år 2004 ble ‘Hydrogutten’ om-
døpt til ‘Yarajenta’. Den våren solgte nemlig Hydro sin landbruksdivisjon – Agri – og dette 
ble det nye selskapet Yara, i dag det tredje største på Oslo Børs. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs


