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etterspurt

Permitteringene 
rammet REC-staben 
i Glomfjord hardt, 
men mange har 
også fått bekreftet 
at de er etterspurt 
arbeidskraft. 

Anita Sannes på 
Multi er én av svært 
mange som raskt 
fikk annet arbeid i 
Meløy.  
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Industrifolk    

10 rekrutter til gjødselproduksjonen 
hadde sine første arbeidsdager for 
Yara denne måneden. Fra Meløy, 
Rødøy, Gildeskål, Bodø og Fredrik-
stad - Industrifolk har samlet dem til 
“lagbilde”.
- Yara er jo en kjent bedrift som har 
gode muligheter for lærlinger, forkla-
rer Christer Krokstrand Amundsen.
For bodøværingen ble nemlig 
Glomfjord valget etter grunnskolen. 
Kjemi- og prosessfag ved Meløy 
videregående skole og utplassering 
underveis hos gjødselprodusenten.
- Og siden jeg trivdes godt på 
utplassering, ønsket jeg meg hit som 
lærling, sier 19-åringen som også har 
slekt i Meløy.
- Jeg har hatt et spennende og artig 
år, forteller Christoffer Bye, også han 
fra Bodø.
Christoffer er 20 år, og flyttet til 
Glomfjord for ett år siden. Mål: 
læreplass hos Yara.
- Så fikk jeg en forhåndsavtale på det, 
og har jobbet som vikar i PKL siden 
da. Nå er jeg i gang som læring, og 
skal ta fagbrev i logistikkfaget, slår 
han fast. 

Valgte 
Yara
Christer og Christoffer 
flyttet gjerne fra Bodø for 
å bli en del av Glomfjord-
industrien.

yara har engasjert 10 nye lærlinger i produksjo-
nen. foran fra venstre einar andre Våtvik aga 
(18 år fra tjongsfjord, syrefabrikken), christer 
krokstrand amundsen (19, Bodø, fullgjødsel-
fabrikken), tarjei  angell olsen (21, fredrikstad, 
fullgjødselfabrikken), ivan fagerli (21, ørnes, 
fullgjødselfabrikken) og  Martin Våtvik (18, 
tjongsfjord, syrefabrikken). Bak fra venstre: 
kine halvorsen (20, reipå, syrefabrikken), Malin 
erika eriksen (17, reipå, fullgjødselfabrikken), 
therese storvik (17, halsa, fullgjødselfabrik-
ken), stian andré Gjærde (25, Gildeskål, pkl) og 
christoffer Bye (20, Bodø, pkl).

60 år
Eilif Iversen, BIS, 2. oktober 
Hermann Osvald Andersen, Yara, 28. november

55 år
Jan Arne Jensen, BIS, 2. oktober 
Geir Daniel Brun, Yara, 20. november

50 år
Anne Reidun Lundegård, BIS, 4. oktober 
Raina Sivertsen, Yara, 17. oktober 
Inger Nystadnes, Yara, 30. oktober 
Ivan Larsen,  Multi, 7. november

45 år
Toril Svendsen, Yara, 20. oktober 
Bård Hillestad, Yara, 29. november

40 år
Håvard  Almendingen, Meløy vgs., 11. oktober 
Kjetil André Antonsen, BIS, 29. oktober 
Elisabeth Estensen, Meløy vgs., 2. november  
Tore Eilertsen, Mono, 17. november

35 år
Ole Arvid Solheim, Multi, 2. oktober 
Torgeir Birkelund, Si Pro, 7. november 
Håkon E. Olsen, Multi, 21. november 
Bjørn-Magne Johansen, Marine Harvest, 
24. november 

30 år
Olav André Martinussen, Mono, 9. november

25 år
André Asp, Mono, 3. oktober 
Aleksander Myrvang, SiC, 5. november

20 år
Kaare Johan Sjonsti, Si Pro, 1. oktober  
Bård Erlend Rafnung, Yara, 2. oktober 
Michelle Martinussen, Yara, 12. oktober 
Søren Magnus Brattland, EWOS, 26. oktober 
Anders Didrik Marken, Multi, 31. oktober 
Sofie Antonsen, Yara, 28. november
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Kine Halvorsen (20) er den 
ene av 10 som i høst kan 
glede seg over læreplass i 
yara i Glomfjord. selv forsøkte 
hun først studiespesialisering, 
men avbrøt underveis. etter 
et jobbeår borte fra Meløy, 
kom hun tilbake i fjor vår og 
satset på yrkesfag i Glom-
fjord. da kom motivasjonen 
tilbake, og hun er nå svært 
fornøyd med å være en del av 
yara-laget.

Industrifolk gratulerer med rund-
dag i oktober og november!
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- Hvorfor ny jobb, Tom?
- Nå har jeg vært hos Toyota Nordvik i seks 
år, og syntes det var på tide å prøve noe nytt. 
Det er sunt å bytte jobb, og få nye innspill. 
At jeg skulle bli permittert kom like over-
raskende på meg som resten av den berørte 
arbeidsstokken.
Det sier den barnefødte glomfjordingen som 
har en variert bakgrunn fra yrkeslivet. Etter 
videregående skole og tre år på BI har han 
blant annet vært renholder på Glomfjord Vas-
keri, stikningsassistent i Statkraft, kioskeier 
i Narvesen, vikar på regnskapsavdelingen på 
Yara, samt jobbet på lageret på REC Wafer 
Multi. Fra 2005 til 1. august i år møtte folk 
på Tom i skranken hos Toyota Nordvik i 
Glomfjord.

flere Ben
Ansvarsområdene hans ved Si Pro omfatter 
blant annet lager og transport, samt å bestille 
inn nødvendig utstyr til bruk i produksjonen. 
Her fokuseres det på å spare inn der man kan, 
samt redusere kapitalbindingen på lager. 

tom gikk til si pro
Etter seks år i førsteleddet hos 
Toyota Nordvik gikk Tom Arnt-
zen over i jobb som innkjøpsan-
svarlig på Si Pro, for deretter å 
bli permittert 50 %.

Bytter beite: tom arntzen er nå innkjøpsansvarlig hos si pro.

- Det er spennende tider, men jeg håper og 
tror at markedet for REC Wafer sine produk-
ter retter seg. Vi prøver å få flere ben å stå på i 
Si Pro, men for tiden er REC vår hovedkunde. 

traVel fritid
- Hva gjør Tom på fritiden?
- Jeg liker å komme meg ut i skog og mark. 
Vi drar så ofte vi kan til Skaugvold, der vi har 

campingvogn og spikertelt. Min samboer og 
jeg har to hjemmeboende barn i skolealder, 
samt ei som er lærling og bor i Trøndelag. Jeg 
er kasserer i idrettslaget, og bruker en del tid 
på det. For tiden holder jeg på med vedhogst, 
og siden jeg er permittert deler av tiden får 
jeg tid til å gjøre alle de tingene jeg ellers 
ikke får gjort. Det er ingen problemer med å 
få fylt dagene!

slutter og flYtter
Hun drar langt, Vivian S. 
Svendsgård, når hun nå 
forsøker noe helt nytt.

Vivian svendsgård flytter til singapore. 

I 2008 var han vert for ordfører Arild 
Kjerpseth og en rekke tilreisende til åpnin-
gen av REC ScanWafer Extension. Fra i 
høst er Kent Sørensen (t.v.) den ene av tre 
Multi-veteraner som har gjort flytting til 
nabo Mono og jobb som produksjonsleder. 
Kent har tiltrådt denne stillingen på ovns-
området for skift 5. De andre veteranene 
er Morten Kvalnes – nå produksjonsleder 
på wafer for skift 5, og Steinar Skogli det 
samme på skift 1.

BYttet for å lede 

4

- Ja, nå reiser vi til Singapore! bekrefter 
personalsjefen. Nyheten har vært kjent i 
REC Wafer-organisasjonen siden Vivian 
sa opp sin stilling i Glomfjord i sommer.
Og vi, det er altså henne selv, ektemannen 
Torstein og parets to barn på henholdsvis 
5 og 7 år. Torstein skal jobbe for Si Pro i 
Singapore. 
- For min egen del er det litt uavklart om 
det blir jobb eller studier der nede. Vi skal 
først flytte ned nå i oktober og komme oss 
i orden med skole, barnehage og det hele, 
forteller Vivian.
Selv ble hun ansatt som administrasjons-
sekretær i SiNor i oktober 1998. Etter 
funksjoner som personalleder og admi-

nistrasjonssjef underveis, har hun fra februar i 
fjor vært leder for fellesfunksjonen HR i de to 
REC-bedriftene. Vivian har sin siste arbeids-
dag 14. oktober.

Industrifolk møter Tore Matre, Øyvind Jens-
sen og Børge Selstad. Og ikke så mange flere 
i korridorene hos REC Wafer Multi. 
- Det er klart det er rart at det nesten ikke er 
folk her. Og selv om vi har hatt vanskelige 
perioder tidligere også, og slitt med økono-
mien, så er det ekstra tungt å se at fabrikken 
står, innrømmer Øyvind, Multi-mann siden 
“tidenes morgen”  i wafer-Glomfjord. 
Idet intervjuet gjøres, har de tre nettopp fått 
nyheten om at den lovende test-produksjonen 
av monolike-wafere stoppes i Glomfjord og 
flyttes til Porsgrunn og Singapore. 
- Alt som medfører mindre aktivitet er selv-
sagt negativt. Men vi har sterk fokus på at vi 
skal få til ny drift igjen, understreker Tore.

Beredskap for oppstart
Men foreløpig er det altså stillere enn noen 
gang i Multi-fabrikken. De i alt 22 som 
deltok i og rundt test-produksjonen for høyere 
solvirkningsgrad har lagt ned sitt arbeid, etter 

- Alt som medfører mindre 
aktivitet er negativt, men vi har 
sterk fokus på å få fabrikken 
opp og gå igjen! sier Multi-sjef 
Tore Matre. 

- Vi har sterk fokus på at fabrikken skal opp og gå igjen, forteller (f.v.) produksjonssjef Børge selstad, fabrikkdirektør tore Matre og teknisk 
sjef øyvind Jenssen.

beskjeden om at REC-ledelsen mener det er 
mest naturlig å videreføre produksjonen i 
ovner som faktisk og fortsatt er i drift. 
- Nå har vi laget et vedlikeholdsprogram for å 
ivareta alt det kostbare utstyret på en best mu-
lig måte, slik at fabrikken kan starte opp raskt  
når det skulle være aktuelt, opplyser Øyvind. 
- Vi setter også sammen et beredskapsteam 
som skal trekkes inn dersom det blir oppstart, 
fortsetter Tore.

er Multiwaferen død?
- Er multi-waferen “død og begravet” for 
godt? 
- Det har vi ikke grunnlag for å si. Vi vet 
at det i dag er en voldsom overkapasitet i 
markedet, og at prisene har falt mye over tid. 
Men om etterspørselen kommer tilbake, er 
umulig å si, mener produksjonssjef Børge 
Selstad. 
- Skal vi overleve nå, må vi forbedre kvalite-
ten. Mens vi tidligere kunne selge B-kvalitet 
til nesten full pris, er det nå kun den ypperste 
kvaliteten som vil overleve i markedet. Men 
det er ikke grunnlag for å si at multiwaferen 
er død. Krisen er dypere nå enn i 2009, og 
det er hele markedet internasjonalt som sliter, 
men vi skal huske at kvaliteten vår ikke var 

et problem før overproduksjonen i markedet 
oppstod, understreker Tore. 
Enn så lenge er det Mono-fabrikken REC har 
aller størst forhåpninger til. Monowafere er 
fortsatt etterspurt i markedet, og en stor del av 
det mest erfarne Multi-mannskapet er flyttet 
over i den fabrikken.

kutter til Beinet
For Tore & Co. er en viktig oppgave nå å 
kutte kostnader. Til beinet. Det er i seg selv 
heller ikke gratis å ha en fabrikk stående uten 
produksjon, og nå gjøres det fortløpende for-
handlinger med leverandører for å si opp eller 
redusere omfang av inngåtte avtaler. 
- Alle er veldig positiv til dette, og alle skjøn-
ner at de må bidra for å redde REC Wafer i 
Meløy, sier Tore. 
- Hva med bemanningen, dersom det blir opp-
start igjen? 
- Det vi nå har gjort, er å tegne organisasjo-
nen helt på nytt, og fabrikken skal helt klart 
kunne drives med langt lavere bemanning enn 
tidligere. Dersom markedet snur, og vi klarer 
å bli verdens beste på kvalitet, så vil vi klare 
oss, mener Multi-direktøren.

fokus på oppstart 
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Personalsjef Vivian Svendsgård i REC Wafer 
opplyser at selskapet pr. 19. september har per-
mittert 66 heltidsansatte ved REC Wafer Mono 

er i Beredskap
- Det er ikke unaturlig at noen 
velger å slutte, men vi forsøker å 
ivareta de permitterte best mulig.

og 102 ved Multi.
- I en slik situasjon er det ikke unaturlig at 
noen velger å slutte i REC og søke andre 
utfordringer. Så vi må nok regne med en del 
turnover nå, forteller hun.
Siden nye permitteringer trådte i kraft 19. 
september, har NAV etablert kontor i indus-
triparken der minst to saksbehandlere skal 
være nært tilgjengelig for permitterte som 
ønsker hjelp eller råd.

- Folk reagerer forskjellig. Noen tar frem 
den nordnorske galgenhumoren og jobber på 
med krum hals, noen bryter sammen, noen 
blir sinte. Internt i bedriften har vi etablert en 
beredskap for å hjelpe, både en døgnkontinu-
ering telefonberedskap på HR, og det samme 
gjennom bedriftshelsetjenesten, forklarer 
Vivian.
Det vil også bli laget et program for allmøter 
og informasjonsmøter annenhver uke i høst.

Ragnar Fagervik fra Halsa slipper pendling 
til industriparken en periode, siden han nå har 
fått ca. tre måneders kontrakt ved fôrfabrikken 
EWOS på Halsa. Her jobber han skift, noe som 
går helt greit da han ikke lenger har små barn 
hjemme. 
- Jeg jobber som operatør i pakkeriet og pakker 
fiskefôr i storsekker, og det blir en god del 
truck-kjøring i løpet av et skift. Arbeidet er helt 
nytt for meg, og veldig forskjellig fra hva jeg 
har jobbet med tidligere. Det er artig å prøve 
noe helt nytt. Jeg går 4-skift, og jobber dermed 
både natt og helger, men det går helt greit.  
Siden Ragnar nettopp er ferdig med å bygge 
hus, ser han frem til igjen å få tid til å dra ut på 
havet for å fiske. 
- Jeg er nesten ferdig med huset innvendig, og 
nå når jeg får friperioder innimellom, håper jeg 
på godt vær!

tilBake soM elektriker
Anita Sannes, for tiden hos Meløy Elektro, var 
ikke sen om å ta kontakt da ho fikk permitte-
ringsvarselet.  
- Jeg ble veldig skuffet da jeg fikk beskjeden. 
Siden jeg hadde vært ansatt i 10 år, trodde jeg 
ikke jeg skulle være blant de som ble permit-
tert. Samtidig har jeg bestandig tenkt at jeg 
skulle tilbake til elektrikeryrket og jobbe med 
mitt fagfelt. Heldigvis fikk jeg positiv respons 

permittert - men i joBB
Flere av de permitterte ved REC 
Wafer ønsket ikke å gå uvirk-
somme. Noen av dem har fått seg 
jobb i permitteringsperioden.

umiddelbart! 
For tiden jobber Anita på Enga skole, hvor 
det foregår en totalrenovering av både gym-
sal, basseng og garderobeanlegg. Meløy 
Elektro har ansvaret for det elektriske 
anlegget, og Anita sier det er mye å gjøre.  
- Jeg stortrives på jobb. Det er bare meg 
og en lærling som er kvinner, men det går 
helt fint å jobbe sammen med stort sett bare 
menn!

positiV
Bjørnar Solbakken fra Halsa er en av de 
permitterte fra REC Wafer Mono. Han har 
allerede rukket å starte hos Halsa Sveise-
verksted, hvor han jobbet i syv år før han 
begynte i industriparken.  
- Med 10 års bakgrunn fra verkstedindustri-
en var det ikke vanskelig for meg å få annen 
jobb i permitteringsperioden. Her er det full 
fart, og vi har mye å gjøre. Jeg har fagbrev 
som platearbeider, men håper at jeg skal 
kunne få fullført fagbrevet i produksjon- og 
industriteknikk, som jeg var i gang med da 
jeg ble permittert.  
Bjørnar planlegger å ta tverrfaglig eksamen 
til jul, og deretter gå opp til den praktiske 
fagprøven så snart som mulig. Å bli permit-
tert så han ikke på som verdens undergang. 
- Jeg tror alle som vil, klarer å skaffe seg en 
jobb her i Meløy!

oMsorGsarBeideren
Hilde Solhaug fra Halsa er i gang med opp-
læring ved Vallsjøen alders- og sykehjem på 
Engavågen. Jobben hennes omfatter pass og 
stell av eldre og syke beboere på sykehjem-

met.  
- Å gå turnus er ikke så veldig forskjellig fra 
skiftarbeid. Jeg er vant til lange skift i hel-
gene, men her blir det litt kortere økter. Det 
virker spennende, og jeg har i grunnen lenge 
tenkt på å skifte jobb og prøve meg innenfor 
omsorg. 
Hilde ønsker å skaffe seg praksis innenfor 
omsorgsyrket, for hun har planer om etter 
hvert å få en utdanning som helsefagarbeider.  
- Dersom jeg ikke kommer tilbake som pro-
sessoperatør i REC Wafer Multi innen neste 
høst, har jeg lyst til å sette meg på skoleben-
ken. Jeg tror jeg er en omsorgsperson!

flere har koMMet seG i JoBB
Tre permitterte fra REC Wafer Mono er enga-
sjert hos Marine Harvest til 1. oktober. Både 
Ragnar Bekkvik, Frode Lyngstad og Tor 
Erik Værang jobber alle med oppussing og 
ferdigstilling av fasader og bygg i forbindelse 
med utbyggingsprosjektet ved settefiskprodu-
senten. 
Per Helge Svendsen er nå i tjeneste hos 
Meløy Elektro, og jobber for tiden med å in-
stallere fiberkabel og Altibox hos abonnenter 
i søndre Meløy. 
Så nevner vi at Hege Sandberg, permittert 
innkjøper hos Multi, i tre uker skal være 
hallbestyrer ved Ørneshallen, inntil Helge 
Kolberg tar fatt på jobben.  
- Jeg kjører vaskebil, gjør forefallende arbeid, 
tar litt kontorarbeid, har kontakt med leieta-
kere og sørger for å låse hallen. Jeg tar ikke 
fatt på større prosjekt siden jeg ikke skal være 
her så lenge, avslutter Hege Sandberg.

elektriker: anita sannes er permittert fra rec og jobber for Meløy elektro.

på halsa: ragnar fagervik pendler ikke til Glomfjord lenger. fiber: per helge svendsen installerer nå fiberkabel for Meløy elektro.
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merker konsekVensene
Når REC Wafer sliter, får det konsekvenser for resten 
av parken. Industrifolk har snakket med seks ledere.

Sissel Norum, Si Pro
- Vi går foreløpig ikke ut med flere permitteringer – vi tok såpass i 
med én gang. Fra og med 6. august permitterte vi 20, og etter dette 
én person til. I første omgang har vi ikke utvidet perioden ut over 31. 
oktober, for vi har et håp om å kunne ta de permitterte inn igjen. Vi har 
nemlig sendt testpartier til to kunder som vi venter tilbakemelding på. 
Den ene av disse er REC på Herøya, som kommer opp til Glomfjord i 
disse dager for å kvalitetsvurdere oss. 1. oktober skal vi få svar på om 
de velger oss.

Sture Karlsen, BIS Production Partner
- Vi har permittert 1 person. Alle utleieavtaler på personell til REC er 
jo sagt opp, og disse folkene er kommet tilbake. Nå jobber vi hardt 
for å få tak i nye oppdrag, og så langt har vi lyktes bra, men det kan 
bli utfordringer utover høsten. Målet vårt er uansett å ha alle våre 70 
ansatte i arbeid, og unngå permitteringer. Heldigvis har vi også et 
nettverk gjennom BIS-systemet, der noen av våre ansatte for eksem-
pel er på jobb offshore, noen er leid ut til revisjonsstans på Mongstad 
osv. 

Leif Kristiansen, Yara

- Umiddelbart er ikke vi direkte berørt av REC-situasjonen, men over 
tid er det viktig for oss alle sammen at solcelle-clusteret i parken 
består. Dette har både med arbeidsplasser og deling av kostnader å 
gjøre. Når flere deler på kostnadene ved å drive industriparken, blir 
konkurransesituasjonen bedre for alle. Så i denne sammenhengen har 
jeg og folkene våre hatt mange møter med REC og bedriftene som er 
knyttet til produksjonen deres – vi forsøker å bidra med det vi kan i en 
tung tid.

Mary-Ann Selfors, Meløy BedriftsService
- Situasjonen i REC betyr jo at vi ikke kommer i gang med kantinedrift 
for dem – vi hadde nå fått tilslag på driften av begge kantinene. Med 
administrasjon betyr dette 3,1 årsverk. I tillegg merker vi det på sen-
tralbordfunksjonen. Så vi har permittert 1,5 stilling på kantine, og 1 på 
sentralbord. Når det gjelder personellutleie, hadde vi på det meste 50 
personer utleid i sommer, men disse kontraktene visste vi var midlerti-
dige. Generelt merker vi at det er lavere aktivitet i parken nå. 

Finn Nordmo, Scan Crucible 
- Vi har produsert for fullt til nå, og har solgt om lag 700 digler hver 
måned til REC Wafer Mono og Norsun i Årdal. Men, nå har vi fått 
beskjed om at Mono må bygge ned lager, så vi har nettopp sendt ut 
permitteringsvarsel til de ansatte. Etter gjeldssanering og flere økono-
miske bidrag fra våre eiere i år, har vi ingen reserver å ta av, så vi må 
være føre far. REC Wafer Mono er en veldig viktig kunde, og den siste 
tiden har vi hatt oftere kvalitetsmøter med dem enn tidligere. Dette 
er for å sikre oss at vi har jevn og god kvalitet – at ikke diglene skal 
skape trøbbel for dem. Samtidig har vi nå kontakt med andre aktuelle 
kunder i Europa.

Bedriftsleder og gründer christen selstad var tilstede under 
den europeiske oljemessen i aberdeen. foto: lothar Maruhn

Wenche Olsen, SiC Processing
- Vi permitterte i utgangspunktet 13 ansatte fra 15. august, da den 
første beskjeden om tre måneders stans ved Multi kom. Dette krevde 
ingen spesielle omlegginger for vår del, det var bare en konsekvens av 
at vi gikk ned fra to produksjonslinjer til én. Når vi nå vet at stop-
pen forlenges, iverksetter vi ytterligere permitteringer, slik at i alt 25 
ansatte ble berørt fra 26. september. Vi gjør også justeringer i hvordan 
vi drifter fabrikken og gjør det vi kan for å spare. Etter at samarbeidet 
med Norsun opphørte, har vi kun REC som ben å stå på, og nå beman-
ner vi ned til et minimumsnivå for å kunne kjøre én linje for Mono. 
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Utstillere og besøkende fra hele verden var samlet i Aberdeen 
denne måneden, da oljemessen Offshore Europe gikk av stabe-
len. Til stede under messen, som arrangeres i Stavanger annet-
hvert år, var også en liten delegasjon fra Meløy. Christen Selstad 
fra Semek, og Finn Nordmo og Lothar Maruhn fra MNU.

JoBBen BeGynner nå
- Vi var der for å markedsføre Meløy med tanke på ilandføring 
av gass, og for å pleie kontakt med personer som er viktige i 
jobben vår videre. Det er en betydelig politisk jobb som nå må 
gjøres, både av våre lokale politikere og de på regionalt nivå. 
MNUs oppgave er å profilere og tilrettelegge våre argumenter 
og vårt ståsted på en positiv måte, forklarer Lothar. 
Han tenker da selvsagt på at Salten Regionråd har utpekt Meløy 
som regionens mest aktuelle ilandføringssted for gass. Både 
endelig beslutning og realisering ligger noen år fram i tid, men 
grunnlaget for beslutningene legges nå.

Mye å lære
- Hvis vi skulle bli involvert i en slik utbygging, er det også 
viktig at vi er med på å sette betingelsene for en utbygging, 
mener Lothar. 
Han slår også fast at Meløy-Nordland-Norge har å lære fra 
Aberdeen, Skottland. 
- Byene og stedene rundt Aberdeen klarer å jobbe sammen som 
region fordi de alle skjønner at det er de tjent med. Hos oss 
har de fått til noe av det samme på Møre, rundt Ormen Lange-
utbyggingen. 
- Nordland har en veldig stor geografi, men vi 240.000 men-
neskene som bor her bør forsøke å samle oss om det vi har felles 
– det vil vi alle tjene på.

noe å lære 
- Vi kan lære av Aberdeen om å jobbe 
sammen som region. 

Industripark-veteran Arild Lundegård er tilbake i BIS Produc-
tion Partner, etter å ha vært med i oppstartfasen for “nye” REC 
Wafer Mono de siste årene. Arild er dermed den ene av i alt 10 
personer som vi her kan melde har sluttet i Mono, og de andre 
er Anders Marken, Danny Musaab Mhanna, Roar Karlsen, 
Aleksander Skaugvoll, Sigurd Wolden, Joakim Rygg Flesvik, 
Alexander Bjørk, Christine Olsen og Hawri Azimi.

10 sa takk for seg 
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- For å si det sånn: jeg bruker ikke mye tid 
på å mene noe om fargen på gardinene våre 
eller hvilke blomster vi har ute! smiler Ivar 
Blekastad, Mono-sjef etter Roar Karlsen fra 
august i år.
- Jeg må ha knallhard fokus på det som er 
kjernevirksomheten vår – det er den eneste 
måten vi kan lykkes på.

har det traVelt
Tilbake i Norge etter drøye to år i Singapore 
rakk han hjemom på Toten før flyet gikk 
nordover i retning Mono-fabrikken i Glom-
fjord. Her ventet den krevende REC-jobben 
for å få bedre resultater, raskt.
- Ja, vi har det travelt – tiden jobber mot oss. 
Fra uke til uke må vi vise at vi har kontroll på 
prosessen og på skadesituasjonen. Og vi må 
prestere et budsjett for neste år som gir lønn-
somhet. Jeg har jevnlig besøk av konsernle-
delsen, smiler han igjen.

- Enkelt og greit: vi har altfor 
mange skader, og vi må få 
fabrikken lønnsom, sier den 
nye Mono-sjefen om sine egne 
hovedutfordringer.

- Mine hovedutfordringer er enkle og greie: færre skader og lønnsom fabrikk, sier nybakt Mono-sjef ivar Blekastad.

- Vi har så mange muligheter i Meløy, og så 
mange penger, at vi rett og slett bare skulle 
hatt en gruppe som satte seg ned og bestemte 
hva vi skulle få til! mente Lothar Maruhn da 
han presenterte MNU for kompetanse-Meløy.
Ordene var ment å skulle illustrere at med en 
visjon, og viljen til å ofre det som skal til, så 
har Meløy muligheter til det meste. Naturlig 
nok brukte han Alf Bjørseth som eksempel, 
gründeren som kom til Glomfjord i 1994 
og senere skapte grunnlaget for de siste 15 
årenes industrieventyr i Meløy.

nettVerk i koMpetanse
Det var i sommer at Lothar var invitert til en 
MNU-presentasjon da Meløy videregående 
skole koordinerte en samling av bedriftsle-
dere, kommunepolitikere, NAV og aktører 
innen opplæring til å diskutere kompetanse-
nettverksbygging i Salten. Møtet foregikk på 
Schalthuset, og MNU-lederen snakket ikke 
minst om industriparkens utvikling.
- Det ville vært 280 ansatte her i dag, dersom 
vi ikke hadde gjort som vi gjorde da vi bret-
tet opp ermene på 90-tallet. I dag omsetter 
prosessindustrien i Meløy for 3-4 milliarder 

om mnu. og litt mer.
Nærmest hverdagslig aktivitet 
for Lothar Maruhn: presentere 
Meløy Næringsutvikling. Denne 
gangen for kompetansefolk 
som tenker samarbeid om opp-
læring og rekruttering.

- har vi bare viljen til å satse, og en visjon, kan Meløy få til det meste, sa lothar Maruhn da 
han snakket for ledere i det offentlige og private som er opptatt av kompetansesamarbeid.

44-åringen fra Skreia, gift og fire barn, har 
bakgrunn som sivilingeniør innen pålitelig-
hets- og risikoanalyse. REC-mann siste tre år, 
og har i grove trekk rukket å lede den tidli-
gere modulfabrikken i Arvika i Sverige, samt 
oppstarten av modulfabrikken i Singapore. 
Pluss deltatt aktivt i utviklingen av RBS, altså 
REC Business System. Før REC: lang fartstid 
i Hydro Aluminium Automotive på Raufoss.
- Her på Mono i Glomfjord har jeg to hoved-
utfordringer, enkelt og greit: det har vært 
altfor mye skader her, og vi må få fabrikken 
lønnsom.

heldiGe Mono
Sier Ivar Blekastad, som kom rett inn i situa-
sjonen der en stor del av staben hans måtte 
permitteres. Etter stansen av Multi-fabrikken 
er et stort antall personell hentet over derfra, 
slik at 66 heltidsansatte hos Mono var permit-
tert pr. 19. september.
- Men Mono er heldig på den måten at vi har 
et produkt som fortsatt er attraktivt i marke-
det. Likevel må vi ned på kostnader – det kos-
ter mer å lage waferne enn det vi får for dem. 
Blant annet må vi komme ned på en optimal 
bemanning. Nå er vi 180, og det ser ut til å 

være det riktige å fortsette med. Det har vært 
mye ekstra i forbindelse med oppstarten, men 
nå må vi bli flinkere til å kjøre produksjonen. 
Alle skal vite hvilke krav som stilles, hvordan 
arbeidsoperasjonene skal utføres og hvor lang 
tid de skal ta.

for ManGe skader
- Du kom med “nye øyne” til en fabrikk som 
må forbedre seg, og raskt? Var det noe som 
“ropte deg i øynene”?
- Det var jo mye folk her, da...Og i produk-
sjonen har det vært for mye vrak – dette med 
førstegangs rett er viktig å jobbe for. Når vi 
bruker 45 timer på å støype en ingot i ovnen, 
må vi unngå å måtte kappe den opp og smelte 
på ny for å få god nok kvalitet.
- Og så nevner du skadesituasjonen?
- Ja, i sommer har vi hatt et tilbakefall der – 
det har vært altfor mange skader og tilløp til 
hendelser. Arbeidet som er gjort har ikke gode 
nok resultater, dette kan kanskje forklares 
med at det har vært en del bytter med mange 
vikarer inne. Men nå har vi knallhard fokus 
på HMS, og hele ledergruppa er jevnlig ute i 
fabrikken og observerer. Nå øker avviksrap-
porteringen, og det er bra.

kroner hvert år, og her i parken er det over 
900 ansatte, fortsatte Lothar tankespinnet 
som han innledet med å fortelle om den store 
interessen fra fjern og nær for å se omstil-
lingsoppskriften man har brukt i Meløy.

hJelper i hele Meløy
I omtalen av den nå nokså alvorlige markeds-
situasjonen i REC Wafer, fokuserte Lothar på 
hvor bra prosessindustrien i kommunen har 
gått de siste årene.
- Så vil det være svingninger i konjunkturer 
på verdensmarkedet, der man må tilpasse 
seg, slik man gjør med permitteringene i 
Porsgrunn, Narvik og Glomfjord. Konkur-

ransen kommer nå ikke fra USA, Japan eller 
Sør-Korea, men fra Kina. De har penger, og 
kjøper seg gjerne opp i utenlandske selskaper, 
mener han.
Sammen med MNU-kollega Finn Nordmo 
imøtegikk han også en del av kritikken som er 
kommet mot MNU gjennom årene. Altså om 
at de små bedriftene i distriktet får liten støtte.
- Vi har mest fokus på industriutvikling, 
men hjelper hvert år virksomheter rundt i 
hele kommunen. Men det er helt slutt på å gi 
tilskudd. De satsingene vi har tro på, der går 
vi inn på eiersiden og deltar i oppbyggingen, 
forklarte Lothar Maruhn.

fokusert iVar
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- Akkurat nå er all fokus rettet på å holde 
produksjonstrøkket til toppsesongen er over. 
Men ja, i høst skal vi jobbe med hva som skal 
gjøres med at kapasiteten er sprengt. Å bygge 
en tredje produksjonslinje er et langvarig 
prosjekt, og ikke aktuelt på kort sikt. Men det 
er også en del vi kan gjøre på å oppgradere 
det utstyret vi har, forteller Tor-Arne. 
EWOS’ nye fabrikksjef på Halsa jobber fort-
satt om lag to dager i uka ved smoltanlegget 
i Sundsfjord, som har vært hans arbeidsplass 
de siste årene. Der i gården har styret bestemt 

tor-arne skal forBedre 
Produksjonskapasiteten er 
sprengt ved EWOS. Hvordan 
dette skal løses er en viktig ut-
fordring for nysjefen, Tor-Arne 
Gransjøen.

tor-arne Gransjøen, ny sjef ved ewos på halsa.

seg for nye utvidelser, og Tor-Arne har fort-
satt en rolle. Men også: omlag tre dager i uka 
ved Halsa-fabrikken. 
- Det er mye å sette seg inn i. Jeg kjenner 
jo fra før EWOS som kunde, men produk-
sjonen og prosessene kjenner jeg ikke. Etter 
hvert håper jeg at jeg skal kunne bidra til 
forbedring på viktige områder. EWOS har 
tre fabrikker, og målet er at Halsa skal være i 
førersetet, mener han. 
47-åringen har hatt jobbebase som prosjektle-
der og deretter daglig leder i Sundsfjord siden 
2008. Før dette var han i en årrekke leder for 
smoltanlegget i Glomfjord, som i dag eies 
av Marine Harvest. EWOS på Halsa har 36 
ansatte.
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Det sier Håvard Almendingen, nylig hjem-
vendt til Meløy. Han begynte som lærer ved 
Meløy videregående skole i Glomfjord ved 
skolestart.
- Hvilken bakgrunn har så Håvard?
- Jeg er opprinnelig fra Forøya, men flyt-
tet derfra for å studere til maskintekniker i 
Trondheim. Etter studiene har jeg bodd og 
jobbet både i Bodø og på Mo. Hos Mo Meka-
niske Verksted var jeg i bortimot 11 år.

faGliG sterk
Med sin utdanning og sin erfaring som 
servicetekniker og automasjonsmekaniker tar 
han fatt som lærer i mekaniske fag ved Meløy 
videregående skole.
- Det er både artig og utfordrende å jobbe 
med ungdom. Det er greie elever som er 
interessert i både teoretisk og praktisk læring. 
Jeg har faktisk tidligere jobbet i skoleverket. 
Den gangen med spesialelever, og dét begyn-
ner å bli en stund siden.

forskJeller
- Hva blir den største utfordringen?
- Det blir å kunne nå alle. Det å få alle til å 
lære ut fra deres eget ståsted er det som blir 
mest utfordrende, tror jeg. Ungdommer i dag 
er ikke så vant til å skru på ting som jeg var 

Halsagutt Vender Hjem
- Jeg hadde lyst til å flytte 
tilbake til Meløy, for det er en 
ubeskrivelig fin kommune!

tilbake: håvard almendingen er flyttet hjem til Meløy.

da jeg vokste opp. Det er stor forskjell på de 
som har mekket før, og de som aldri har gjort 
det. Å skulle planlegge skoleåret ved å legge 
halvårsplaner og lignende er det som blir den 
største overgangen fra det jeg har vært vant 
til. Før var det rutinearbeid, mens nå tenker 
og planlegger man jobb hele døgnet, sier 
Håvard.

friluftsMann

Håvard er gift med Lise Hogstad og er bosatt 
på Ørnes. Til sammen har de fire barn i 
alderen tre måneder til åtte år. Fritiden bruker 
Håvard til å drive med jakt og fiske, trening 
og fjellturer med familien. 
- Jeg liker å være ute i aktivitet for å holde 
meg i form, så naturen skal brukes mye!
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Det sier 19 år gamle Camilla Hansen fra 
Ørnes, andre års lærling i barne- og ungdoms-
arbeiderfaget. Denne høsten skal hun tilbringe 
på Meløy videregående skole. 

læretid
- Det første året av læretiden min tilbragte 
jeg i barnehage. Her på videregående skal jeg 
fungere som assistent i alle helsefagene, og 
jeg er satt til å ha oppfølging av enkeltelever. 

Camilla er lærling
- Litt spesielt å skulle forholde 
meg til de som er ett og to år 
yngre enn meg, men det går 
fint!

læretid: camilla går fra barnehage til 
videregående skole.

Så langt har det vært spennende. Jeg får mål-
spesifiserte mappeoppgaver, og i høst skal jeg 
levere inn to oppgaver. Etter jul skal jeg over 
i grunnskolen, og til våren blir det fagprøve.

fortsettelsen
- Hvilke planer har du for fremtiden?
- Først skal jeg ta fagbrevet, og det håper jeg 
går bra. Så har jeg lyst til å jobbe noen år. 
Deretter får jeg se hva jeg finner på. Jeg har 
ikke lagt planer så lang frem i tid, sier Camil-
la som nettopp har kjørt opp til bilsertifikat.

Antall elever: 142
Antall ansatte: 43
Antall klasser: 11 klasser fordelt på følgende 3 utdanningsprogram:
Helse- og sosialfag:  VG 1 Helse- og sosialfag
   VG 2 Barne- og ungdsomsarbeider
   VG 2 Helsearbeider
Elektrofag:  VG 1 Elektrofag
   VG 2 Elenergi
   VG 3 Automatiseringsfaget
Teknikk og 
industriell produksjon: VG 1 Teknikk og industriell produksjon
   VG 2 Kjemiprosessg
   VG 2 Industriteknologi
 

Det sier Line Svartis, som rakk 
å jobbe litt ved skolen før ho tok 
sommerferie. Line er gift, bosatt i 
Glomfjord og har to barn. Ho meldte 
overgang fra kantinedriften ved Meløy 
BedriftsService etter å ha vært ansatt 
der i 80 prosent stilling.

full fart
- Hva kan så Line tilby i kantinen?
- Jeg kan tilby både frokost og lunsj til 
elever og ansatte. Jeg setter frem på-
legg som de forsyner seg av selv. Sa-
latbaren er veldig populær. Jeg tilbyr 
varmmat to ganger uken, og fredager 
bruker jeg å lage søtsaker som kaker, 
vafler og lignende. Det går i ett fra åtte 
om morgenen til ett på ettermiddagen, 
så dagene flyr, sier hun.
Utvalget i disken favner blant annet 
om fiskekaker, karbonader, laks, eg-
gerøre og egenprodusert gomme.
- Jeg bruker min erfaring fra MBS-
kantina når det gjelder hva som 
etterspørres.

Godt Besøkt
- Det er 70-80 besøkende som spiser 
her til hvert måltid. Etter at frokostsal-
get startet mener lærerne at de merker 
at elevene er mer opplagte, sier Line. 
Prisen ligger litt over kostpris, og 
Line tar litt høyere pris for usunne 
produkter.
- Jeg selger ikke brus og sjokolade-
melk, for her prøver jeg å kjøre en 
sunn linje. En god del av elevene spi-
ser her, men noen tar med egen mat.

triVes Godt
- Hvordan har jobbskiftet vært?
- Overgangen fra MBS-kantinen med 
flere ansatte til en tilværelse der jeg 
jobber alene har gått helt fint. Jeg har 
mange kolleger i nærheten, så hvis jeg 
blir pratesjuk, vet jeg hvor de er! 
Det sier Line Svartis, som ser frem til 
å ha fri i alle skoleferiene. 
- Det er perfekt å jobbe deltid når man 
har små barn!

line Har skiftet kantine
- Jeg hadde muligheten 
til å jobbe redusert, så da 
passet det bra med 50 pro-
sent stilling ved kantina til 
Meløy videregående skole i 
Glomfjord.

nytt arbeidssted: line har fått ny kantine å jobbe i.

MELøY VIDEREGåENDE SKOLE I GLOMFJORD 2011
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Han har pendlet 12 mil hver dag i 9 ½ år, til 
jobben som administrasjonsleder for Meløys 
turbovekst-bedrift nr. 1. Fra nå kan Bjørn 
Magne Pedersen (46) rusle på jobben, ned til 
rådhuset på Inndyr. Men lede administrasjo-
nen, det skal han fortsatt.

ny lederJoBB
- Jeg har fått jobben som organisasjonsleder 
i Gildeskål kommune – dette er omtrent den 
samme jobben jeg hadde før jeg kom til Scan-
Wafer i 2002. Men samtidig har jeg søkt den 
ledige stillingen som rådmann i Gildeskål, og 
håper å få den, forteller Bjørn.
Hans tid i REC Wafer er altså over - han tar 
en pause i kontorryddingen for et intervju.
- Det er flere grunner til at jeg slutter. Pend-
lingen har egentlig aldri vært et problem, for 
jeg har stort sett gledet meg til hver eneste 
arbeidsdag disse årene. Men hvis jeg nå først 
skulle gjøre noe annet, ville jeg det skulle 
være en jobb uten pendling, slik at jeg i større 

- fantastisk tid
- Jeg har vært utrolig heldig 
som har fått oppleve disse 
årene – det har vært en fantas-
tisk tid sammen med ekstremt 
inspirerende folk. Og det er mye 
av det jeg har lært som blir nyt-
tig i min nye jobb!

grad kan være tilstede for barna mine. Stil-
lingene jeg nå har søkt i Gildeskål er ellers 
blant de få i kommunen som er interessante 
og aktuelle for meg, forklarer han.

Mye ad hoc
Internt i REC Wafer Multi var han nå på tur 
over i stillingen som controller etter Anders 
Leiråmo, men velger altså en annen vei.
- Det var Erik Knutssøn som anbefalte meg 
da Svein Are Olsen (tidl. fabrikksjef ScanWa-
fer, red.anm.) trengte en person på regnskap, 
økonomi og administrasjon. I praksis har 
jeg vært administrasjonsleder siden da, og 
har hatt en lang rekke forskjellige og ulike 
oppgaver. Men dette har vært noe av det 
som har gjort det spennende – jeg kan ikke 
huske mange dager som har utviklet seg slik 
jeg trodde eller der jeg har fått gjort det jeg 
hadde planlagt. Mye ad hoc og at jeg er blitt 
involvert i stadig nye ting.

deiliG Bytte
Bjørn Magne er Bodø-gutt, med øk/ad fra 
daværende Distriktshøgskolen og deretter 
siviløkonomutdanning. Til Inndyr kom han i 
-92, og etter et vikariat på lønn og personal i 
kommuneadministrasjonen ble det raskt fast 
jobb som assisterende rådmann – fungerende 
rådmann i perioder. Tre barn.
- Så fikk jeg etter noen år behov for å prøve 

noe annet, og det var deilig å komme til Scan-
Wafer, der nesten alt var forskjellig fra det jeg 
var vant til.
- Å jobbe her var fra starten ekstremt inspi-
rerende, men så mange dedikerte mennesker 
som gjorde en utrolig innsats – langt ut over 
det en arbeidsgiver kan kreve.
- Du også?
- Ja, det har vært mange lange dager på jobb, 
og svært mange kvelder der jeg har fortsatt 
arbeidsdagen etter at ungene har lagt seg. Så 
jeg føler at jeg har gitt et bidrag, ja.

inGentinG uMuliG
- Hva kommer du til å huske best?
- Ja, det er alle de engasjerte medarbeiderne. 
De som tacklet alt av omstillinger og endrin-
ger, og der ingenting var umulig – da tok det 
bare litt lengre tid. Jeg husker Alf Bjørseth sa 
vi måtte løfte utbyttet vårt til over 90 prosent, 
og på den tiden slet vi med å holde 85. Men 
de ansatte klarte det, og vi har mange andre 
eksempler.
Bjørn Magne framhever samholdet og sam-
arbeidet i den tidligere ledergruppen i REC 
Wafer Multi, og husker de fleste av årene sine 
i bedriften som utrolig gode år. 
- Jeg har vært utrolig heldig som har fått opp-
leve disse årene, og dette er en erfaring jeg får 
stor nytte av i fortsettelsen.

Bjørn Magne pedersen slutter som administrasjonssjef i rec wafer Multi. nå er han tilbake i kommuneadministrasjonen i hjemkommunen 
Gildeskål.
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Det sier Peter Sumitha Mendis, 63 år, som 
etter å ha bodd i Glomfjord i hele 25 år nå 
flytter sørover. I november begynner han som 
kvalitets- og HMS-rådgiver for byggepro-
sjektet Nye Østlandssykehuset. Det er Helse 
Sør-Øst som er ansvarlig for prosjektet, og 
det første spadetaket ble tatt 5. september.  
Kostnadsrammen på det nye sykehuset er fem 
milliarder kroner, og bygget skal etter planen 
skal stå ferdig i mai 2016.

ikke pensJonist
- Jobben jeg har fått er på en måte prikken 
over i-en! Å få være med i et så stort byg-
geprosjekt blir noe helt nytt, og utrolig spen-
nende for meg! 
Byggingen av det nye Østlandssykehuset 
vil ta fire-fem år. Peter Mendis har allerede 
passert de 60, men har ikke tenkt så mye på 
pensjonsalderen.
- Jeg kommer aldri til å slutte å jobbe! Jeg 
skal fortsette som konsulent selv etter at jeg 
må gå av med pensjon. Jeg holder fortsatt på 
med studier, og slutter aldri å forbedre meg!

Blandede følelser
- Selvsagt er det vemodig å forlate Glomfjord 
etter å ha bodd her i 25 år. Jeg opplevde å bli 
veldig godt mottatt da jeg kom hit i 1986. 
Følelsen jeg sitter igjen med er “bitter sweet”, 
på en måte. Det skal bli godt å prøve seg i ny 
jobb, men samtidig er det trist å forlate Mel-
øys flotte natur og alle de flotte menneskene 
jeg er blitt kjent med i årenes løp. 
Peter har tre barn som alle snart er voksne. 
Den yngste flytter til Bodø for videre skole-
gang neste år, og da kommer ingen av barna 
lenger til å bo i Glomfjord.
- De var helt enige om at jeg skulle takke ja 
til jobben sørpå, sier Peter.

lanG karriere
Peter er opprinnelig fra Sri Lanka, men 
vokste opp i Canada. Som 18-åring kom han 
til Europa for å satse på en musikk-karriere. 
Etter å ha turnert i flere europeiske byer på 
70-tallet som bassist, endte han opp i Sverige.  
Der tok han automatiker-utdannelse samtidig 

forlater glomfjord 
etter 25 år

- Det blir rart og vemodig å for-
late dette stedet, men jeg går til 
en veldig spennende jobb!

flytter: peter Mendis setter kursen sørover til sarpsborg.

som han spilte i flere svenske band. Det var 
musikken som bragte han til Meløy, hvor han 
slo seg ned på midten av 80-tallet. Han fikk 
jobb som elektriker ved Hydro, og tok etter 
hvert sivilingeniørutdannelse, og endte opp 
som kvalitets- og HMS-sjef ved REC Wafer 
i 2001.
- Jeg jobbet det siste året med lean og RBS, 
samtidig som jeg var kvalitetssjef. Hele tiden 
har jeg sittet i bedriftens ledergruppe.

staBilt kliMa
Peter Mendis skal selge eller leie ut sitt 
ny-oppussede hus i Glomfjord før han over 
nyttår altså slår seg ned i Sarpsborg. Han har 
allerede begynt å se seg om etter et sted å bo.
- Jeg har bodd både i Canada og i Nord-
Sverige, og jeg har aldri hatt problemer med 
kulde og vinter.  Men jeg tror nok at været i 
Østfold er mer stabilt enn her nord, avslutter 
Peter Mendis.
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Ordene kommer fra Tove Julie Kjellså, 57 
år, opprinnelig fra Inndyr, men nå bosatt på 
Ørnes. I nyopprettet stilling er hun nå tilbake 
i arbeidslivet etter en lang sykdomsperiode.

spleiselaG
Det har i lengre tid vært et ønske om og et 
behov for karriereveileder i Meløy. Nå har 
Nordland Fylkeskommune, Meløy kom-
mune og Salten Kompetanse gått sammen i et 
spleiselag og fått opprettet 50 prosent stilling 
for karriereveileder, som altså Tove Julie nå 
innehar. Stillingen er faglig underlagt Kompe-
tanseverk for Indre Salten på Fauske. 
- Hovedutfordringen ligger i å rekke over 
alt. Jeg syns det er veldig viktig at saker og 
prosjekter man begynner å jobbe med, også 
skal avsluttes. 

stort faGoMråde
For det er et stort fagområde Tove Julie nå 
skal involvere seg i.
- Jeg har mange målgrupper å jobbe med. En 
av dem er voksne NAV-brukere. Her skal jeg 
etter hvert samarbeide med NAV om å foreta 

tilBake i nY joBB
- Det er en spennende og 
utfordrende jobb jeg tok fatt 
på i juni i år! Jeg brenner for 
samarbeid og samhandling, 
og det ligger mange mulighe-
ter i jobben som karrierevei-
leder.

tove Julie kjellså er nå karriereveileder i Meløy.

realkompetansevurdering med det som mål 
å få dem til å komme ut i arbeidsliv eller i 
utdanning. Jeg skal jobbe systemrettet mot 
skolene for å sørge for kompetanseheving, 
og i tillegg skal jeg inspirere til og være en 
pådriver for et tettere samarbeid mellom skole 
og arbeidsliv. Her er Kompetansenettverk 
Meløy et viktig organ. 

nettVerksJoBBinG
Kompetansenettverk Meløy ble etablert i 
januar i år. Nettverket består av representanter 
fra Meløy kommune, Meløy videregående 
skole, Voksenopplæringen, Opplæringskonto-
ret, representanter fra industribedrifter, Meløy 
Næringsforum og NAV.
- Jeg er leder for dette nettverket, der hoved-
målene er å beholde ungdom i kommunen, 
sørge for kompetanseheving, samt sørge for 
en bærekraftig utvikling i Meløy. 
Tove Julie sier videre at nettverk og koordine-
ring mellom kommunene i regionen er svært 
viktig. 

karrieredaGer
- Det første arrangementet jeg nå planlegger 
er karrieredager for ungdom, som skal gå av 
stabelen 18. og 19. oktober. Her blir elever 
i kommunens 10. klassinger, VG 1-elever, 
elever i Voksenopplæringen, ungdom uten 
studieplass, samt de som har droppet ut av 
skolen, invitert til fagdager der vi setter fokus 
på mulighetene for den enkelte innenfor 
utdanning og arbeidsliv. 

Charlotte Fredriksen (18) fra Inndyr er ny-
lig tiltrådt som lærling hos Marine Harvest 
i Glomfjord. De neste to årene skal hun 
ha Eileen Kristiansen som kontaktperson 
og lære mest mulig om det å være drifts-
tekniker på settefiskanlegget med rundt 18 
ansatte.
- Jeg hadde sommerjobb på Gildeskål 
Forsøksstasjon i to somre, og jobbet i 
tillegg helgevakter. Jeg var innom flere 
steder, blant annet anlegget i Sundsfjord, og 
trivdes veldig godt i yrket. Det var derfor 
naturlig at jeg gikk på VG 1 Naturbruk og 
VG 2 Akvakultur på Meløy videregående 
skole, avd. Inndyr.

to nYe fjes på marine HarVest
Begge to kommer fra Inndyr, 
er interessert i fisk, og liker 
seg veldig godt ved Marine 
Harvest i Glomfjord.

Byttet fag: kim aronsen forlot forsvaret til 
fordel for oppdrettsnæringen.

attraktiv: charlotte fredriksen har startet læretiden hos Marine harvest.

ikke ByJente!
Charlotte ser ikke for seg at hun kom-
mer til å bo i en stor by. 
- Har jeg behov for storbyliv, drar jeg 
inn til byen for bare ei helg. Opp-
drettsnæringen er den med nest størst 
verdiskapning i Norge, etter oljenærin-
gen. Arbeidsplassene er i distriktene, 
og det passer godt, siden jeg ikke vil bo 
i en by. Med fagbrev i hånda blir man 
ettertraktet!
Charlotte trives med å holde på med 
fisk, og synes jobben er lærerik og 
utfordrende. Hun synes arbeidsmiljøet 
ved anlegget er veldig bra. Det med 
skift- og helgearbeid synes hun går 
greit. 
- Fritiden bruker jeg mye ute på turer. 
Jeg har hund som må luftes og i tillegg 
trener jeg en del på treningsstudio. 

Byttet Beite
Kim Aronsen (31) fra Inndyr startet som drifts-
tekniker ved Marine Harvest i Glomfjord allerede 
1. mars i år. Han bor på Ørnes med samboer og et 
barn, og nummer to er på vei. Etter 12 år i Forsva-
ret, der en god del av tiden var utenriks, syns han 
det var godt å begynne i jobb nært hjemmet.
- Jeg har bakgrunn fra GIFAS på Inndyr, der jeg 
jobbet som helge- og ferievikar i tre år, mens jeg 
gikk på skole. Etter 12 år i annen jobb ønsket jeg 
meg tilbake til næringen.

Variert oG utfordrende 
- Jobben som driftstekniker er veldig variert. Jeg 
gjør alt mulig innenfor anlegget, og det er nye ting 
hele tiden. Det er artig å gå på jobb!
Det sier Kim Aronsen som trives godt med et 
arbeidsmiljø bestående av minst like mange kvinner 
som menn. I tillegg er det god aldersspredning i 
arbeidsstokken.

Settefiskanlegget i Glomfjord har den siste 
tiden gått gjennom en stor ombygging. 
Det er nå et av verdens største settefisk-
anlegg, med en produksjon på rundt 12 
millioner fisk i året.
- Mye nytt utstyr og ny teknologi er kom-
met på plass, og nå er utfordringen å få 
det til å fungere maksimalt. Men jeg syns 
innkjøringsperioden har gått bra.

fritiden
Kim er en ivrig hobbyfisker, og tilbrin-
ger så mye tid som mulig i lakseelvene 
i distriktet. Han liker seg veldig godt i 
Beiarelva, og overnatter i telt når han er 
ute på fisketurer. Han trives veldig godt på 
fjellet, og også på turer i skog og mark.
- Jeg har vært i Finnmark og fisket i flere 
av de beste lakseelevene der. Men i år ble 
det dessverre alt for lite fisking! 
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Industrifolk gratulerer med familieforø-
kelser tidligere dette året! Mono-paret 
Sandra Roksøy og Ronny Eliassen fikk 
ei jente 25. april. Emilie Helen var 50 cm 
lang og veide 3.240 gram ved fødselen. 
Linn og Steffen Mikalsen i samme 
bedrift fikk Birk 2. mars i år – han var 51 
cm og veide 3.746 gram. Og sist, men 
ikke minst: Heline ble født 8. mars heime 
i Kjerråsen på Reipå, hos sine foreldre 
Lise Brun og Christian Hegglund, begge 
ansatt hos REC Wafer Mono. Heline veide 
3.390 gram og var 49 cm.

Sent, men godt: 

De har kanskje opplevd mer enn hva som gjen-
nomsnittlig er på 10 år ved en arbeidsplass, de 
som nå har fått gavekort og REC-heder for 10 
års fartstid? For de Mono- og Multi-ansatte 
som har jobbet ved bedriftene såpass lenge har 
fått være med på mange og store endringer, 
og ikke minst voldsom vekst. Før sommerens 
permitteringer hadde hver av de to bedriftene 
over 200 ansatte, og det er noe heeeeeelt annet 
enn for eksempel Hilde Neverdal, Anders Tind-
vik, Steffen Mikalsen og Anne Johansen (alle 
Mono), Hege Sandberg og Øyvind Pettersen 
(begge Multi) var med på i sine første REC-da-
ger. Uansett: heder er blitt gitt, og dette gjelder 
altså de som hadde vært ansatt i 10 år pr. 31. 
desember i fjor – Industrifolk har navnene, 
REC Wafer Mono først: Vivian Svendsgård, 
Ørjan Johannessen, Cato Olsen, Thomas Knut-
sen, Terry Whittall, Espen Andrè Strand, Hilde 
Magnussen, Guri Gjelseth, Anne Johansen, Jørn 
Thorstad, Tore Eilertsen, Fred Ove Brendmo, 
Steffen Mikalsen, Anita Seljeseth, Hilde 
Neverdal, Jan Erik Magnussen, Ingrid Whittall, 
Heidi Nymo og Anders Tindvik. REC Wafer 
Mono: Thomas Lorentzen, Mehran Zantjani, 
Magne Olsen, Ole Arnt Lorentzen, Øyvind Pet-
tersen, Ellen Amundsen, Svein Grønnås, Linas 
Solhaug og Johnny Hansen. Gavekortene som 
nå er delt ut, skulle altså egentlig vært utdelt i 
desember i fjor, siden dette er 2010-jubilanter. 
For dem som har vært ansatt i REC Glomfjord 
siden 2001, blir det altså markering ved kom-
mende årsskifte.

10 år i reC
Litt på etterskudd har en lang 
rekke REC-ansatte blitt hedret for 
10 års tjeneste.

10 år i rec, og gammelt bilde: anne 
Johansen

10 år i rec, og gammelt bilde: hilde 
neverdal

10 år i rec, og gammelt bilde: anders 
tindvik

10 år i rec, og gammelt bilde: steffen 
Mikalsen

Logistikksjef Trond Trana (43) ved REC 
Wafer Multi forlater nå bedriften for å tiltre 
samme stilling ved Rapp Hydema i Bodø. 
Trond er opprinnelig fra Steinkjer, men har 
siden 2003 bodd i Meløy. Med bakgrunn fra 
blant annet Nordlandsbanken, startet han i 
industriparken i januar 2009. Nå blir det altså 
ukependling for Trond, som har hjem og 
familie på øya Meløy.

trond trana 
slutter

ukependler: trond trana skal ukependle 
til Bodø.
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Alder:  51 år
Bosted: ørnes
Stilling:  Elektriker ved BIS Production Partner

- Hvordan trives du på jobb?

- Jeg trives kjempebra! Jeg har vært her lenge, og hadde ikke vært her hvis jeg ikke hadde trivdes. Men 
vi blir jo litt påvirket av at REC har stoppet en fabrikk, for man merker en litt dårlig stemning for tiden.

- Hvordan er arbeidsdagen din?
- Jeg er elektriker og jobber over alt, egentlig. Jeg står frivillig i en utleiebase, og har blant annet vært 

utleid til oljeindustrien. Jeg er nettopp 
kommet tilbake hit etter ett år i jobb for 
Statkraft, hvor jeg var med på å montere 
målesystemer til den nye generatoren i 
Svartisen kraftstasjon.

- Opprinnelig fra Skjervøy. Hvorfor 
Glomfjord?
- Jeg gikk hjemme, var 26 år og arbeids-
ledig. Ho mamma mente det var på tide at 
jeg fikk meg jobb, så i oktober 1985 ba ho 
meg om å søke på Hydro i Glomfjord. Jeg 
fikk nye klær, ny klipp og instrukser om å 
si JA til jobben. Så fra januar til november 
1986 var jeg hjelpemann i likeretteren 
på Hydro. Senere fikk jeg fast jobb som 
montør, og har tatt fagbrev som elektriker. 

- Det har vært mye forandringer i 
Industriparken?
- Ja, jeg har sett store forandringer opp 
gjennom årene, og vært vitne til nedleg-
gelsene av både ammoniakkfabrikken 
og likeretteren. Men etter mye nedgang 
startet jo nye fabrikker, og man kom på en 
måte opp av bølgedalen igjen. Det tror jeg 
vil skje igjen.

- Hva gjør du på fritiden, Per Arne?
- Jeg kjører min BMW K1300S, og er 
medlem i Ørnes Motorsykkelklubb. For 
tiden har jeg ingen styreverv, men jeg har 
tidligere innehatt de aller flest verv. Jeg 
kjører mye motorsykkel generelt, og drar 
en del på MC-treff. Gjennomsnittlig kjø-
rer jeg 11.000 km. hver sesong. Jeg drar 
vanligvis på Harstad-treffet, og i år var jeg 
i Steinkjer på Norgestreffet. Ellers liker 
jeg meg ute i naturen. Jeg var vel mer på 
fjellet før, så det er mulig jeg er blitt for 
rolig med årene.
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- Det er jo greit å få utstyr under tak, slik at 
det ikke trenger å stå ute i vintermånedene, 
opplyser daglig leder Kristen Halsan i Terje 
Halsan AS. 
Bedriften fører nemlig nå opp en ny car-port 
i tilknytning til de andre bygningene sine i 
“Belsen”, altså på øvre område i industripar-

Halsan BYgger  
Det bygges fortsatt nytt i 
industriparken… 

ken. Opprinnelig plan var at nybygget skulle 
kunne tas i bruk i vår, men på grunn av mye 
annen aktivitet i området ble dette utsatt.  
- Vi håper å kunne ta car-porten i bruk fra 
oktober. Man vet jo aldri når det første snøfal-
let legger seg i Glomfjord, sier Kristen. 
Moldjord Maskinstasjon har gjort grunnar-
beidet, og Halsa Sveiseverksted står for selve 
monteringen av car-porten som skal bli om 
lag 450 kvadratmeter stor.

Finn-Åge Pettersen ved Opplærings-
kontoret synes det er trist at totalt syv 
ungdommer mistet sine læreplasser 
ved REC Wafer. Alle hadde de skrevet 
under på forhåndsavtale, og skulle 
starte sitt løp 1. september. Fire av dem 
er hjemmehørende i Meløy.
- Jeg fikk sjokk da beskjeden kom om 
at læreplassen min gikk i vasken! Men 
jeg kan godt forstå at de var nødt til 
å kansellere kontraktene på grunn av 
permitteringene der inne.
Det sier Sander Nicolai Olsen (19) fra 
Ørnes. Han så frem mot tilværelsen 
som lærling i produksjons- og industri-
teknikk ved REC Wafer.

lærlinger mistet plassen
- Permitteringene på REC 
Wafer rammer dessverre 
våre ungdommer. 

skuffet: læreplassene glapp for sander nicolai olsen, Martin høgsand, ninja djuplasti og kristian kolberg.

løsninGer
- Det var veldig kjipt å miste plassen! Jeg 
trodde jo at alt var i boks, og at jeg skulle få 
muligheten til å bli fagmann om halvannet år!
Det sier Martin Høgsand (19) fra Reipå, også 
han klar for læretid, men som automatiker, i 
REC Wafer. 
- Akkurat nå jobber jeg deltid ved Møbel-
ringen Dybvik, men jeg har sendt søknader 
og håper selvfølgelig at jeg skal kunne få 
læreplass ved noen andre bedrifter. Dukker det 
ikke opp noe, får jeg prøve igjen til neste år, 
sier Martin.
- Jeg hadde gledet meg til læretiden som auto-
matiker, men da beskjeden kom, fant jeg ut at 
jeg skulle sette meg på skolebenken igjen og ta 
VG 2 El-energi. I tillegg vil jeg prøve å få tatt 
allmennfagene, slik at jeg eventuelt kan be-
gynne på høyere studium en gang i fremtiden.
Det sier Kristian Kolberg (19) fra Glomfjord. 

Også Sander Nicolai Olsen har vendt tilbake 
til skolen han nettopp forlot.
- Jeg hadde flaks og fikk skoleplass etter at 
noen sluttet. Jeg skal ta VG2  kjemi- og pro-
sessfag i vinter. Da håper jeg å få flere ben å 
stå på, avslutter han optimistisk.

ninJa Gledet seG i ett år
- Det er godt å være hjemme med lille-jenta 
Leonore på ett år, men helst skulle jeg selvføl-
gelig ha hatt en læreplass!
Det var i fjor vår at høygravide Ninja Djuplasti 
(19), opprinnelig fra Mo i Rana, fikk lovnad 
om læreplass ved REC Wafer Mono et år frem 
i tid. 1. september 2011 skulle hun starte sin 
læretid i produksjons- og industriteknikk. Men 
så ringte Opplæringskontoret.
- Jeg ble veldig skuffet og lei meg. Jeg har jo 
vært helt sikker på at alt var OK i et helt år! 
Her har jeg gått og trodd at det var lyse fram-

tidsutsikter for oss unge her i Glomfjord, både 
med tanke på utdanning og jobb, så skuffelsen 
var stor.

hVa nå?
- Jeg har kontaktet flere av bedriftene i indus-
triparken, men alle har tatt inn de lærlingene 
de skal ha, så det er fullt. Jeg har mest lyst 
på en læreplass, så jeg er usikker på om jeg 
kommer til å sjekke muligheten for jobb. Ak-
kurat nå er det godt å være hjemmeværende 
småbarnsmor.
- Uten krav på dagpenger må det vel bli trangt 
økonomisk?
- Vi er så heldige at vi bor hos familie her i 
Glomfjord, og siden min samboer har fast jobb 
på BIS, vil vi kunne klare oss med én inntekt 
en periode fremover. Men blir det ingen mu-
ligheter for læreplass til neste år, flytter vi nok 
på oss, sier Ninja Djuplasti.
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Det var ikke slik hun så 
for seg sine siste uker og 
måneder som Multi-leder. 
Hilde Rolandsen er preget av 
den alvorlige situasjonen i 
wafermarkedet når hun møter 
Industrifolk til avskjedsin-
tervju.
- Fryktelig tungt å sende folk 
hjem fra jobb. Da jeg sa opp, 
var målet mitt at min etterføl-
ger skulle komme til dekket 
bord, der vi var i havn med en 
rekke forbedringer. Så ble jo 
driftsforutsetningene våre helt 
endret. Men jeg er glad for at 
det er Tore Matre som overtok 
– han vet hva dette handler 
om, fastslår Hilde Rolandsen.

- tungt å slutte nå
Hun har bidratt sterkt til forbedringsarbeidet i 
Multi, og enhetskostnaden er redusert med 25 
prosent under hennes ledelse. Selv mener Hilde 
Rolandsen at bedriften burde vært tidligere på 
hugget med teknologiutviklingen som nå gjøres.

etterspørselen etter multiwafere har falt dramatisk, og tore Matre 
gjeninntrer som fabrikksjef til en helt annen situasjon enn han forlot 
høsten 2009.  hilde rolandsen mener han er rett mann for jobben.

- Gi aldri opp!
Sommeren ble alt annet enn ferie, 
tvert imot hektisk strategijobbing for 
å sikre fortsatt drift ved REC Wafer 
Multi. Nå er hun over i rollen som 
eierdirektør i Helse Nord RHF. Av-
skjedsintervjuet preges selvsagt av 
at Meløys største bedrift på ansatte 
og omsetning er i motvind. Sterk 
markedsmotvind.
- Når jeg ser den jobben som nå 
gjøres, tror jeg bedriften vil klare 
seg. Og det dreier seg om å ikke gi 
opp – aldri gi opp! formaner hun.
På dagen der hun tar av REC-gen-
seren for kanskje siste gang, er hun 
likevel preget. Av situasjonen for 
bedriften, og av tanken på å forlate 
mange gode venner og kolleger etter 

Mange lange dager på kontoret for hilde rolandsen i sine siste må-
neder i rec wafer Multi. – Jeg vil savne den flotte bedriftskulturen 
– jeg tror denne bedriften vil klare seg, mener hun.

hovedtillitsvalgt rolf nilsen har hatt mye med hilde å 
gjøre – her takker han henne for samarbeidet med gave 
på vegne av de ansatte.

nesten to intense samarbeidsår.
- Dette er en sunn bedriftskultur 
preget av respekt for hverandre 
– her prater man med hverandre, 
ikke om hverandre, og går rett 
på sak. Og masse godt humør, 
jo, jeg har trivdes veldig, veldig 
godt.

skrittene fraMoVer
- Hva har vært dine viktigste 
bidrag?
- Dét må nesten andre svare på, 
men jeg håper jeg har klart å 
motivere til forbedringsarbeid. 
Fått til enda mer oppmerksom-
het rundt hvor viktig detaljer er 
i forbedringsarbeidet. Jeg synes 
også at vi har tatt noen skritt på 
tverrfaglig samarbeid, og at vi 
jobber enda mer systematisk og 
grundig. Dessuten har jeg jobbet 
for å få fram hvor mange dyktige 
operatører vi har – her er veldig 
mange flinke folk.
- Hva har du selv lært?

- Hm. Etter hvert som jeg får mer 
og mer erfaring, skjønner jeg 
enda bedre hvor viktig det er for 
meg som leder å ha en klar strate-
gi for å få til det jeg vil – dette er 
selve nøkkelen til suksess. Ellers 
var det jo en utrivelig beslutning 
da vi kvittet oss med 30 årsverk 
tidligere i år, men jeg ser helt 
klart hvor nødvendig det var for 
å redusere kostnadene våre. Alle-
rede nå mener jeg at reduksjonen 
burde vært enda større.

unik kultur
- Ting du gjerne skulle gjort an-
nerledes?
- På én måte nei. Vi lager i dag 
betydelig bedre wafere med høy-
ere solvirkningsgrad, brekasjen 
er mindre, og vi har redusert 
enhetskostnadene med 25 prosent 
i min periode. Men, prisene falt 
raskere enn vi klarte å forbedre.
- På den annen side….skulle vi 
nok vært enda mer på hugget 

med teknologiutvikling. Det som 
gjøres i Multi nå, burde vi gjort 
for minst ½ år siden. Men så må 
vi huske at dette har gått utrolig 
fort, og spørsmålet er hva vi 
klarte å se. Prisene datt for alvor 
fra slutten av april, og i begyn-
nelsen av juni sa vi opp de første 
årsverkene, så vi handlet jo nokså 

fort, mener Hilde.
Og berømmer Glomfjord-REC.
- Arbeidet som ble gjort for å 
utvikle Mono-like-waferen er 
Glomfjord-kulturen i et nøt-
teskall. Når de får ballen, tar de 
den, og springer! Dette er en 
utrolig viktig egenskap.
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Åpningen av nytt skoleår ved Meløy videregående skole ble naturlig 
nok også preget av terrorhandlingene 22. juli. Rektor Roar Jensen, 
over 30 av de ansatte og skolens nye elever hedret minnet etter de 
drepte med ett minutt stillhet.

Mer konkurranse
- Dere er kommet til en god skole med gode lærere som samarbeider 
godt med næringslivet. I mange år har elever herfra vært etterspurt, 
sa Roar til elevene på den første skoledagen i august.
- Men dere kjenner situasjonen i industriparken. Det er en krevende 
tid med permitteringer, og dere må nok regne med hardere konkur-
ranse om arbeidsplassene i årene som kommer. Derfor er det ekstra 
viktig at dere jobber godt, er engasjert, leverer etter avtale, møter til 
rett tid og unngår fravær, understreket han.
“Har du fyr? Har du løkte langs din vei?” sang Marianne Morsund 
og Ken Åge Hansen, og lot altså Ola Bremnes’ nydelige vise være 
musikalsk hilsen til elevene på åpningsdagen. Nå fordeler ung-
dommene seg på i alt 11 klasser ved den videregående skolen, og 
begynner et løp som kan føre til læreplass og kanskje fast jobb, for 
eksempel i Glomfjord Industripark.

spesiell skolestart
- Dere må regne med hardere konkurranse. Så 
jobb godt og vær engasjert! sa rektor.

- hver og en av oss må ta ansvar 
for å skape omtenksomhet og 
kjærlighet, sa roar Jensen.

årets åpning av nytt skoleår ved Meløy videregående skole ble 
preget av terrorhandlingene 22. juli.

Må ta lærdoM
- Husk at dere har en plikt til å delta aktivt i opplæringen. Og dere 
har en reell mulighet til å påvirke, men husk at det er læreren som er 
sjefen, fortsatte Roar Jensen i sin åpningstale.
Rektoren brukte også taletid til å be oss alle ta lærdom av det som 
skjedde med Norge 22. juli i år.
- Vi må tenke over hvordan vi 
snakker til hverandre. Ja, vi 
må tørre å diskutere, men være 
mindre hard i språkbruken, mente 
han.
- Dessuten må vi alle vise mot 
til å imøtegå hatske utspill og 
rasisme. Hver og en av oss må ta 
ansvar for å skape omtenksomhet 
og kjærlighet rundt oss, sa rektor 
Roar Jensen ved skolestart.
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I forrige utgave av Industrifolk leste du om 
Yaras stor-investeringer for å redusere utslip-
pet av lystgass. Det er også kjent for de fleste 
at bedriften siden 2006 har jobbet systema-
tisk for å redusere støyen fra fabrikkene. I 
sommer er det gjort en ny og omfattende 
støymåling.
- Ja, i alt ble det gjort målinger av om lag 60 
støykilder i anleggene våre, opplyser drifts-
sjef Arve Jordal.

spesiell faBrikk
Foranledningen er den nye utslippskonse-
sjonen fra før nyttår, der det defineres nye 
grenser for akseptabel støy. Glomfjord-fabrik-
ken er helt spesiell i internasjonale Yara i den 
forstand at den ligger til dels kloss inntil den 

kartlegger støY - igjen
Hele 60 støykilder ble målt da 
Yara Glomfjord i sommer fikk 
gjennomført nye og omfatten-
de  støymålinger. I bedriftens 
nye utslippskonsesjon krever 
myndighetene nye tiltak for 
støyreduksjon.

lokale bebyggelsen. Avstanden fra Syrefabrik-
ken til trappa på Glomfjord hotell er omlag 
200 meter.
- Det som kommer fram i målingen er at vi 
har en port i Syrefabrikken som vender mot 
sentrum, og som må være lukket. I tillegg er 
det pipene i Syre A og Syre B, der vi gjorde 
omfattende lyddemping i 2008, og med god 
effekt. Det viser seg at effekten av lyddem-
pingen er dårligere nå, tre år senere, opplyser 
Erik Knutssøn, HMSK-sjef i Yara Glomfjord.
Lydmålingene er gjort av én av få aktører i 
Norge som har tilstrekkelig kompetanse på 
feltett, nemlig Brekke & Strand Akustikk AS.

slipper synsinG
Ut fra bestemte kriterier ble støyen fra den 
nevnte porten i sommer målt til 102 decibel 
styrke, som er det samme som tidligere. 
Fra pipene i Syre A og Syre B er støybildet 
imidlertid økt, fra henholdsvis 100 og 90 db i 
2009 til 102 og 95 i sommer.
- Vi er ikke overrasket over det som kommer 
fram i undersøkelsen – vi vet at det er for mye 
støy, og vi jobber kontinuerlig for at den skal 
være lavest mulig, understreker Erik.
- Det er veldig nyttig å ha konkrete målin-

ger, slik at det ikke bare bli synsing. Nå vet 
vi nøyaktig hvor støyen kommer fra, og 
hvor mye støy som er hvor på ulike steder i 
lokalsamfunnet. Det er også nyttig å ha gjort 
målinger under revisjonsstansen, når det er 
stille, slik at man vet hvor mye støy som 
kommer fra andre kilder, for eksempel elva, 
mener Arve.
De to forteller at det kommer få klager på 
støy fra fabrikkene – de langt fleste tilbake-
meldingene gjelder disen som oppstår som 
en følge av aktiviteten i Fullgjødselfabrikken. 
Også denne jobber Yara for å redusere mest 
mulig.

Må se helheten
- Hva skal skje nå, da?
- Nå har vi akkurat mottatt rapporten, og skal 
ta tak i det som kommer fram der.  Vi må lage 
en plan for de tiltakene som må gjøres, og få 
en oversikt over hva som må investeres for å 
redusere støyen mer, forklarer Erik.
Han og bedriften har frist på seg til 1. novem-
ber med å levere en plan for tiltak, kostnader 
og framdrift. Erik mener det er viktig å holde 
tunga rett i munnen – for eksempel dreier 
støyreduksjon også om estetikk. 

- Det har vært oppe som et forslag at man kan 
bygge en støymur mellom Syrefabrikken og 
rundkjøringa. Men, dersom den skulle hatt 
ønsket effekt, måtte den være 70 meter lang 
og 7,5 meter høy, så man må se helheten her, 
mener han.

siden syrefabrikken ligger nærmest midt i Glomfjord sentrum, er støy uunngåelig. nå har yara fått utført nye og nøyaktige støymålinger.

erik knutssøn, hMsk-sjef i yara Glomfjord.

arve Jordal, driftssjef i yara Glomfjord.

Brekke & strand akustikk as er landets ledende ingeniørfirma på sitt område. i Glomfjord 
tegnet de støybilde fra syrefabrikken ved hjelp av en parabolantenne med hele 228 mikro-
foner. Ved hjelp av nordlandskran heiste man også opp måler og mikrofon slik at utstyret 
kunne registrere støy bare 50 centimeter fra selve utgangen av pipa.

industrifolk, juni 2011
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siden sist siste sidensiste siden siden sist

det lokale og spektakulære sykkelrittet operasjon Muskeldunder samler litt flere deltakere for hvert år. i år talte vi seks industri-
park-ansatte på lista over de som fullførte, og en sliten, men fornøyd, John werner Breckan (Bis production partner) var én av dem.


