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Ny Næring er Meløy, Rødøy og Gilde-
skåls eget reklameblad for nærings- 
og arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Ny Næring AS. Innholdet lages i sin 
helhet på oppdrag fra våre 22 faste 
samarbeidsbedrifter – du ser dem 
presentert på side 16-17. Formålet til 
Ny Næring er å formidle satsinger og 
suksesshistorier i noen av regionens 
aller mest solide bedrifter, gjerne 
fortalt av stolte ansatte. Ny Næring 
distribueres som månedsbilag i Kulin-
gen følgende datoer i 2019: 6. februar, 
20. mars, 25. april, 29. mai, 19. juni, 
21. august, 2. oktober, 6. november og 
18. desember.
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Og samboeren er EHS-koordinator 
Natalia Vatsvåg (31) som Ny Næring 
omtalte i mars 2017. Are er akkurat nå i 
foreldrepermisjon med lille Olea (snart 8 
måneder). 
Are er utdannet elektro-ingeniør og har 
også en bachelor i regnskap og revisjon. 
- Jeg hadde kun sommerjobb med dette 
faget før jeg startet på elektro-utdannin-
gen. Og jeg tok de fagene jeg manglet 
på kveldstid samtidig med regnskaps-
studiene, for det var elektro som var 
drømmen, sier Are som tok yrkesfag på 
videregående.
Ingeniøren tok utdanningen i Stavanger, 
og forteller at han trives veldig godt på 
Halsa.
- Meløy er fantastisk for de som liker 
fjell og friluft, og snakkesalige nordlen-
dinger, smiler han.
Ulikheten mellom Stavanger og Halsa er 

Fjellglad bergenser 
til Cargill
Are Morten Solsvik (31) begynte sist høst som vedlikeholds-
ingeniør hos Cargill. - Jeg hengte med da samboeren min 
fikk jobb her. Måtte bare gjøre ferdig studiene før jeg kunne 
flytte endelig.

Are M. Solsvik kom til Halsa med 2 bachelor-fag i bagasjen.

mange, men sånn til daglig byr familieliv 
og spennende jobb på nok utfordringer.
- Det er klart at vi savner nok dette å 
kunne gå på restaurant og annet uteliv, 
men det er klart rimeligere å bo her. Så 
da kan vi reise litt mer. Reisetiden til 
Bergen og familien er like lang herfra 
som mellom Stavanger og Bergen, det tar 
5-6 timer uansett.
Are forteller at de for tiden leier hus på 
Halsa, men at de gjerne investerer i bolig 
dersom det rette dukker opp.
- Vi har ingen planer om å forlate Halsa 
og Meløy, for vi trives som sagt veldig 
godt her!
Cargills vedlikeholdsavdeling teller pr i 
dag 8 personer, og fra 1. juni kommer 
ytterligere 2 personer med på laget.

Tekst: Astrid Berbusmel
Foto: Edmund Ulsnæs
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- Han er en lærling utenom det vanlige!
Dette ble sagt om Ruben Jonassen i 2013. 
Da, nemlig, kunne Bilfinger-veteran Bjørnar 
Breivik gratulere sin verksted-elev med æres-
bevisningen ‘Årets lærling’ og medhørende 
stipend på 25.000 kroner. Utdeler var stiftel-
sen Bodø Håndverkerstand, og forslagsstiller 
var Bjørnar selv.
- Ruben har helt spesielt gode holdninger til 
det å gjøre en god jobb. Som lærling er han 
et prakteksemplar! sa Bjørnar til daværende 
IndustriFolk.
Nåværende Ny Næring møter Ruben på nytt 
våren 2019. Den unge, men erfarne Bilfinger-
arbeideren er på flyttefot.
- Det er rart å slutte her. Det har vært en 
veldig artig jobbe med masse variasjon - små 
og store prosjekter – lite ensformig, og dét 
liker jeg!

Ruben bytter og bygger
Han var prakteksemplar som 
lærling, og ble solid og erfaren 
industriarbeider i Bilfinger. 
Nå skal Ruben Jonassen (25) 
være med på vekst og produk-
sjonsøkning i en bedrift langt 
nærmere hjemstedet. Der han 
også bygger base for seg og 
nystiftet familie.

Jeg vil ikke 
bli sett på 

som en slask, 
skjønner du? 
Jeg vil vite 
hva jeg holder 
på med og ha 
ryggen rak.

RUBEN JONASSEN

Det er et stort prosjekt, men 
dét passer meg bra, for jeg 

ser ikke mørkt på å jobbe.
RUBEN JONASSEN

Gleder seg til ny fabrikk
For, etter fire sammenhengende pendler-år 
med noe sånt som 12 mil til og fra Glom-
fjord hver dag, har Ruben takket for seg. 
Lærlingen utenom det vanlige har fått tilbud 
om, og sagt ja til, jobb langt nærmere boste-
det på Engavågen. 3. juni tiltrer platearbei-
deren som vedlikeholdsoperatør hos Cargill 
på Halsa.
- Jeg er ganske lommekjent i fabrikken til 
Yara, og nå blir det spennende å prøve noe 
nytt, bli kjent i fôrfabrikken på Forøya. De 
vokser og bygger ut, men samtidig er alt det 
nye sydd sammen med utstyr fra mange år 
tilbake, kanskje helt til tiden med sildoljefa-
brikken. Jeg gleder meg!
Sier Ruben, som i Bilfinger-årene har fått 
sertifisering som sveisekontrollør innen 
NDT-feltet (Non Destructive Testing, red-
anm.). Dette kan gi ham en rolle overfor de 
mange innleide mannskapene til bygging og 
utbygging i Halsa-fabrikken.

Nærmere familien blir bra
- Årene har gått fort siden du var lærling, 
Ruben, og nå kan vi si at du ‘bygger reir’?
- Ja, samboeren min og jeg har fått en sønn, 
og har kjøpt oss et gammelt tømmerhus fra 
1916 – nå river vi helt inn til tømmeret, 
etterisolerer og lager åpen løsning. Det er et 
stort prosjekt, 
men dét passer 
meg bra, for 
jeg ser ikke 
mørkt på å 
jobbe, smiler 
den sympatiske 
25-åringen.
For selv om 
han har hatt sju uker fri siden siste dag hos 
Bilfinger 10. april, har det vært langtfra ferie. 
Arbeidsferie, i såfall.
- Jeg har hatt fine år i Bilfinger, men nå som 
jeg har stiftet familie blir det fint å jobbe 
litt nærmere der jeg bor. Det betyr mer tid 

sammen med familien enn til nå, for mye tid 
har gått med til kjøring – jeg har skiftet ut 
noen biler underveis, gliser han.

Krever av seg selv
- Du fikk pris som årets lærling, Ruben. Er 
dette noe du har vært opptatt av å leve opp 

til?
- Ja, dét har jeg. Men 
jeg har egentlig alltid 
vært sånn at jeg vil ikke 
bli sett på som en slask, 
skjønner du? Jeg vil vite 
hva jeg holder på med 
og ha ryggen rak. Det 
finnes nok en del der ute 

som sier de kan både det ene og det andre, 
men som egentlig ikke vet hva de prater om. 
Slik skal det ikke være med meg, og hvis jeg 
skal leve opp til mine egne krav kan jeg ikke 
bare stå på sidelinja og se på – da må jeg hele 
tiden være engasjert og opptatt av å lære mer, 

forklarer han.
Sønnen til Roald ‘Greenfish’ Jonassen sysler 
med 3D-tegning på fritiden, og har bidratt 
aktivt fram til at Roald nå i vår lanserer sin 
havgående drone, den som skal utvikles kom-
mersielt.

Tenker mer utdanning
- Cargill og Halsa – tenker du at der blir du 
for godt?
- Ja, egentlig ser jeg for meg dét. Jeg har 
allerede snakket med dem om at de og jeg 
kan være tjent med å skaffe meg utdanning 
i automasjon, så dette tenker jeg litt på. 
Og, gjennom årene har jeg tenkt en del på 
å utdanne meg til ingeniør. Dette er fortsatt 
aktuelt, for i dag blir mer og mer av studier 
nettbasert, så man må ikke nødvendigvis 
flytte på seg for å bli ingeniør, fastslår Ruben.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fortsatt ung, men med lang erfaring: etter sju år hos Bilfinger har Ruben Jonassen (25) stiftet familie og kjøpt 
oppussingsobjekt på hjemstedet Engavågen. Og, er nyansatt vedlikeholdsoperatør hos Cargill på Halsa.  

 

RUBEN JONASSEN (25)
Oppvokst og bosatt på Engavågen, 
sønn av Roald (54) og Lill-Harriet 
Jonassen og bror til Steffen (f. 1991) 
og Celina (f. -99). Samboer med 
Cecilie Brasetvik, og de har sønnen 
Oskar (6 mnd.). Utdannet platearbei-
der fra Meløy videregående skole og 
med læretid hos Bilfinger, der han 
har vært fast ansatt siden 2015. 3. 
juni tiltrer han som vedlikeholdsope-
ratør hos Cargill på Halsa. 
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Oppvokst på Tjøtta i Alstahaug, 
videregående skole med idretts-
fag i Sandnessjøen. Deretter 
forkurs for ingeniør i maritime 
fag, før bachelor i havbruk ved 
høgskolen i Ålesund. Så to år ved 
NTNU i Trondheim og påbegynt 
ingeniørutdanning og biotekno-
logi, men avsluttet og fikk jobb 
som driftsoperatør hos Lerøy på 
Hitra. Sommerjobber ved Grytåga 
settefisk i Vefsn, og driftsoperatør 
hos Helgeland Smolt i Rødøy fra 
januar 2016. Driftsleder samme 
sted fra 1. april i år. Bor i Jektvik 
med Andreas Hoff, og de har to 
barn på 4 og 2 år. 

Christin Hiller smiler bredt over 
bordet. Nå har hun overtatt ledel-
sen av en stor og viktig produksjon 
i Rødøy, 32-åringen fra Tjøtta 
som er blitt Jektvik-boer. For da 
Helgeland Smolt-ledelsen lette ny 
driftsleder 
til smolt-
anlegget i 
Reppen i 
vinter, var 
det Chris-
tin som 
fikk tilliten 
og den 
ansvarsfylte 
stillingen.
- Ja, det er nytt for meg å være 
leder, men jeg elsker folk, og å 
være blant folk, for jeg er hyper-
sosial! Og helt siden jeg begynte 
med å jobbe som 13-åring så har 
jeg likt å ta ansvar, både i arbeid og 
i studietiden, sier hun om ansvaret 
og tilliten.

Læring-travelt
Hun er altså Helgeland Smolt sin 
nye og varige driftsleder, etter Terje 
Kilvik og Liza-Mari W. Isaksen før 
ham igjen. 
Christin 
Hiller 
overtok 
sjefsstolen 
1. april. 
Og ikke på 
et hvilket 
som helst 
tidspunkt.
- Dette er den aller travleste tiden 
å komme inn i dette på, så det 
er en utfordring å holde tråden i 
alt jeg må lære samtidig! For det 
er akkurat nå at det er aller mest 
levering av fisk, det er vaksinering, 
ny klekking, og så feriekabalen, 
da, som skulle på plass før 1. mai 
– mye nytt for meg og mye som 
skulle klaffe samtidig. Men også 
veldig spennende – jeg liker å ha 

Ung, solid og klar for kremen
- Med utdanningen min i havbruk har jeg alltid tenkt 
at det vil være ‘kremen’ å bli driftsleder på settefisk. 
Så dette er helt perfekt! 

Vi kan alle lære mye, av 
hverandre. Og jeg vil ikke 

være en leder som sitter på et 
kontor, jeg vil være med, med 
i gjengen!

CHRISTIN HILLER

Fiskehelse er jo det jeg 
virkelig brenner for. Men jeg 

visste med én gang da jeg kom 
hit at jeg hadde lyst til å utvide 
horisonten min.

CHRISTIN HILLER

mange baller i luften!
Christin roser også samarbeidet med 
ham som nå er hennes driftsas-
sistent, Kent-Arve Fløan. De to 
er gode på ulike ting, og utfyller 
hverandre veldig godt.

- Som drifts-
leder vil jeg at 
vi skal tenke at 
vi kan alle lære 
mye, av hver-
andre. Og at vi 
kommuniserer 
godt og samar-
beider godt – 
jeg vil ikke være 

en leder som sitter på et kontor, jeg 
vil være med, med i gjengen!

Student dro til sjø
Og med i gjengen har hun altså 
vært siden hun selv ble driftsope-
ratør her for litt mer enn tre år 
siden. Da hadde Christin med seg 
en bachelor i havbruk fra Ålesund, 
og fartstid i sjøanlegget til Lerøy på 
øya Hitra, vest av Trondheim. Med 
seg hadde hun også samboer og et 
barn, og nå har hun og Andreas 
Hoff fra Jektvik fått nok et barn, 

og har slått 
seg ned i 
heimbygda 
hans, der han 
også jobber i 
havbruk – for 
Mowi.
- Før Hitra 
var jeg i gang 
med ingeni-

ørutdanning i kjemi og biotekno-
logi. Jeg vurderte fôr-industrien i 
denne bransjen, og kanskje enda 
mer dette med vaksinering. Men, 
jeg ble lei, ufokusert og rastløs i 
studiene etter veldig mange år på 
skolebenken. Så, derfor tok jeg 
jobben i oppdrettsanlegg på sjø, 
forklarer hun.
- Men, så hadde jeg også sommer-
jobbet i Grytåga…..

Da skjønte hun
Grytåga Settefisk produserer smolt 
i Husvika i Vefs, noen mil innover 
i landet fra barndomshjemmet hen-
nes på Tjøtta.

- Det var da jeg skjønte at settefisk 
var det rette for meg. Sjøanlegg er 
også kjempespennende, selvsagt, 
men det er noe med helheten i 
smoltproduksjon. All kjemien, og 

bioteknologi – fagfelter som jeg er 
veldig interessert i. Dagene er aldri 
like, noe som passer godt for meg 
som er litt rastløs, smiler hun.
- Og så er det interessen min for 

kjemi og bioteknologi, vannhelse 
og fiskehelse – her er det ekstra 
mye å bryne seg på i smoltproduk-
sjon. 
Christin har også kurset seg med 

medhjelperkurs og obduksjons-
kurs, som betyr at hun kan steppe 
inn for veterinæren på fiskehelse-
oppgaver.
- Fiskehelse er det jeg virkelig bren-

ner for. Men jeg visste med én gang 
da jeg kom hit at jeg hadde lyst til 
å utvide horisonten min. Når jeg 
nå er blitt driftsleder, får jeg også 
mer forståelse og interesse for det 

økonomiske ved å drive smoltpro-
duksjon, forteller den unge lederen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

 HELGELAND    
SMOLT AS

 CHRISTIN HILLER (32)

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

- Dette er den travleste tiden på året, og det er mye som skal klaffe samtidig. Så det 
er en utfordring å holde tråden i alt jeg må lære samtidig! innrømmer Christin Hiller. 
32-åringen er ny driftsleder ved Helgeland Smolt’s produksjonsanlegg i Rødøy.

Det meste blir smått under den ruvende Stetinden i Reppen. Men, smoltanlegget som ble 
offisielt åpnet i september 2017, dét ruver også godt her innerst i Tjongsfjorden.

Havbruk er sterk på Helgeland og i Salten, og Helgeland Smolt er blant de store i næringslivet 
i både Gildeskål og Rødøy. Her ser vi driftsoperatørene Inger Johanne Sleipnes og Geir Arne 
Hagevik i produksjonshallen i Reppen.
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- Alt i alt et veldig bra år, men siden vi ikke 
nådde alle målene våre, kan det ikke bli 
toppkarakter. Vi får si…..en 4+! konkluderer 
Børge Selstad (39).
2018 ble Meløy Energi-sjefens første 
(nesten) fulle driftsår i direktør-stolen, et-
ter tiltredelsen 1. februar i fjor. Med lang 
erfaring fra REC Wafer, Norwegian Crystals 
og senest Elkem Silicon Material, satte han 
straks systematisk forbedringsarbeid helt 
øverst på agendaen for seg og energi-staben.
- Vi nådde ikke målene våre på verken på 
kraftproduksjon, kraftsalg eller driftsresul-
tat. Men, vi har en veldig fin utvikling på 
systematikk, prosjektoppfølging og langtids-
planlegging, pluss et veldig lavt sykefravær, 
sier han fornøyd.

Krevende på kraftsalg
Mens produksjonsmålet var 44 gigawatt-
timer, endte det på 39,4. Mens målet for 

driftsresultat var 8,1 millioner kroner, endte 
det på 7,7. Og, til tross for økende produk-
sjon og bedre pris på solgt kraft enn budsjet-
tert, ble det et krevende år for kraftsalg.
- Ingen kunne se for seg at kraftprisen skulle 
stige utover våren i fjor – normalt synker den 
jo. Og vi hadde nok ikke gode nok prosesser 
på økningen, altså overfor våre kunder, der 
prisøkninger skal varsles 14 dager før. Så, der 
vi selv måtte betale mer for krafta vi kjøpte 
for videresalg, ble vi hengende etter på pri-
singen av vår egen, slik at vi tapte en god del 
penger, vedgår han.
- Men, vi skal ha enda tettere markedskon-
takt framover, og ha god støtte utenfra i den 
prisingen vi gjør.

Ikke nok kapasitet
Etter driftsinntekter på 137 millioner i 2013 
har Meløy Energi AS vært stabile på rundt 
120 i årene etter. Driftsresultatet siden 2016 

Fra bedre til best
Systematisk forbedringsarbeid. Målstyring på detaljnivå. Dette var 
overskriftene da Meløy Energi’s unge toppsjef overtok styringen. 
Så, hvordan gikk egentlig 2018?

Jeg synes vi har kjempekon-
troll på ting som prosjekt-

oppfølging, vernerunder, over-
tidsbruk, likviditet og tilsyn. 
Veldig morsomt å være på 
dette nivået!

BØRGE SELSTAD

- Ja, det var et artig styremøte 
da budsjettet ble vedtatt med 
disse investeringene! smiler Meløy 
Energi-lederen.
Investeringene som skal gjøres i 
2019, de er nemlig historisk høye. 
Over 24 millioner kroner investerer 
nemlig Meløy Energi i år i forster-
king og forbedring av kraftnett og 
fibernett.

Kraftig forbedring
- For eksempel skal vi bruke 5,2 
millioner til å fjerne svake punkter 
og forsterke ulike strekninger. Et av 
våre viktigste målsettinger er å levere 
sikker strømforsyning uten uplan-
lagte utfall, forklarer Børge Selstad.

Ikke minst viktig: denne vårens leg-
ging av ny sjøkabel fra Halsosa på 
Halsa og under Bjærangfjorden, til 
Saura-området ved Engavågen. Her 
ble forberedelsene gjort med kabel 
ned til fjæresteinene i fjor.
- Så begynner vi også på en toårig 
og nødvendig oppgradering der 
Lysvatn kraftstasjon får nytt kon-
trollanlegg. Denne investeringen er 
på om lag 10 millioner kroner, der 
vi tar om lag 40 prosent i år.

Fiber, fiber
I vår forrige utgave skrev Ny 
Næring om den aller største 
investeringen i 2019, nemlig byt-
tingen av nær 3.000 automatiske 

strømforbruk-målere i Meløy – en 
totalkostnad på 8 millioner kroner. 
Så er det fiber. Reipå har fått de 
gode nyhetene i vår, der utbygging 
for 4,5 millioner begynte tidligere 
denne måneden. Nå jobbes det 
med finansiering av Neverdal – en 
kostnad på 3 millioner. Kraftleve-
randøren skal også investere nær 
1 million i produksjonsutstyr og 
transportmidler.
- Investeringsbeløpene i år er helt 
andre tall en det som er normalt for 
oss. 24 millioner kroner betyr at vi 
har eiere som vil ha utvikling, noe 
som er veldig bra!
 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs" 24 millioner kroner betyr at vi 

har eiere som vil ha utvikling.
BØRGE SELSTAD

har vært henholdsvis 8,3 og 4,3 og i 
fjor 7,6 millioner. Og så, på grunn av 
historisk høyt investeringsnivå, er årets 
resultat-mål lagt til 7,2 millioner.
- Et annet viktig målepunkt for oss er 
at vi skal utvikle oss til å bli en konkur-
ransedyktig aktør på høy- og lavspent-
leveranser helt fra Lurøy til Bodø. Og 
riktignok har vi hatt store leveranser til 
både Statkraft, Aminor, Cargill og IRIS, 
men vi har ikke så 
langt hatt kapasitet 
til å være nok ute 
i en større region 
– førsteprioritet er 
tross alt vårt eget 
nett. Men, vi har 
kompetansen som 
skal til, og dette 
målet videreføres, 
fastslår Børge.

Mot bedre karakter
Hva så med det systematiske forbe-
dringsarbeidet? I Meløy Energi er 

to årlige mål-oppsummeringer blitt til 
måneds- og ukerapporter. Resultatoppnå-
elsen er visualisert med rødt og grønt, altså 
helt tydelig på hva bedriften har levert på 
en rekke målepunkter, og hvor man skulle 
vært.
- Jeg synes vi har kjempekontroll på para-
metere som prosjektoppfølging, vernerun-
der, antall utfall med årsak, overtidsbruk, 
likviditet og tilsyn. Veldig morsomt å være 

på dette nivået! smiler 
han.
- Det er en komplisert 
virksomhet med flere 
disipliner, men med 
de rette verktøyene får 
vi både presisjon og 
god sekundering på 
vei mot målene. Nå 
begynner vi å bli god 
på dette, og lykkes vi 

like god resten av året, blir nok karakteren 
på 2019 en 5+, blunker han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Ikke prikkfritt, men svært fornøyd med 
utviklingen.
Sier Meløy Energi-sjef Børge Selstad om HMS-
året 2018. Kraftleverandøren pådro seg tre 
arbeidsskader på ansatte – riktignok mindre 
uhell, men likefremt skader i form av klemt 
hånd og kutt i finger.
- Målet er helt klart 0 skader. Men, vi jobber 
veldig mye med hvordan vi jobber, og for å 
redusere adferd som gir risiko og tilløp til 
hendelser. Og kulturen for å melde inn avvik 
blir stadig bedre, mener han.
Fra tidligere tilnærmet 0 innmeldte avvik, ble 
det i fjor registrert nesten 120, altså ca. 10 
avvik i måneden, fra i alt 28 ansatte.
- Jeg er svært fornøyd med denne utviklin-
gen, og vi begynner å få inn en kultur der å 
melde avvik blir sett på som et potensiale for 
forbedring. 

 

Stiftet 7. januar 1997 som aksjeselskap, og 
8. desember 1938 som Meløy kommunale 
elektrisitetsverk. 28 ansatte fordelt på Meløy 
Energi nett (5) og Meløy Energi drift (23). 
Driftsinntekter 2018: om lag 145 millioner 
kroner. Daglig leder er Børge Erlend Skaret 
Selstad (f. 1980), styreleder er Rolf Inge 
Sleipnes (f. -57) og selskapene eies 100 
prosent av Meløy kommune.

   MELØY ENERGI AS

FOR-

BEDRING TIL 

4+
INVESTERING  TIL

5+

Meløy Energi-sjef Børge Selstad er fornøyd med utviklingen, men kan ikke gi seg selv og staben toppkarakter etter driftsåret 
2018. Forbedringsarbeidet fortsetter, og i år skal kraftleverandøren rekord-investere. For eksempel i graving av fiber på Reipå, 
på bildet utført av Jan Ivar Midthun (foran) og Ragnar Bekkvik i Løvset Maskin. Foto: Astrid Berbusmel.

6 7



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Liten kommune, stor satsing! Beiarn 
kommune investerer tungt på Trones for 
å tilrettelegge for lokalt næringsliv. Når et 
helt nytt næringsbygg står ferdig i 2020, blir 
det nemlig base for produksjon av både ost, 
lefser og sennep.
- Ja, Beiarn trenger flere arbeidsplasser, og 
denne investeringen mot lokal, småskala 

matproduksjon, satser vi på skal bære frukter 
i form av arbeidsplasser og økt aktivitet i 
bygda, bekrefter kommunens prosjektleder 
Geir Hansen.

Samlet i Saltstraumen
Ja, Ny Næring’s bilder er fra tomta, der 
Moldjord Bygg og Anlegg denne måneden 

Moldjord bygger drømmen
Beiarn kommune satser tungt sammen med lokale matprodusenter. 
Da trenges en tung lokal aktør for å realisere drømmer. Moldjord 
Bygg og Anlegg, selvfølgelig. Denne investeringen mot lokal, 

småskala matproduksjon 
satser vi på skal bære frukter i 
form av arbeidsplasser og økt 
aktivitet i bygda.

GEIR HANSEN

stakk spaden i jorda for stor-prosjektet. Men, 
bilder dessuten fra Saltstraumen hotell, en 
tidlig aprildag i år.
- Trenger vi egentlig slukrenne i gulvet i lefse-
bakeriet? Og hva slags type gulvbelegg ønsker 
dere? Og så var det dette med kjøleaggregat, 
leder Kåre Eggesvik an.
Moldjord’s erfarne prosjektleder har 11 
til bords denne formiddagen, og til det så 
langt tredje prosjektmøtet. Alle skal få mene 
noe om detaljløsningene i bygget som skal 
tas i bruk til sommeren neste år. De 11 er 
entreprenører, planleggere og kommende 
leietakere, og de er kommet inn fra Beiarn, 

Bodø og Meløy. Møterommet ved Saltstrau-
men hotell er et naturlig møtested.
- Dette vil koste 30 
millioner kroner 
for oss, og vi håper 
selvsagt på gode 
ringvirkninger. Og 
siden denne satsingen 
kom til delvis fordi 
aktørene foreslo et 
samarbeid, så er det 
naturlig at de er med 
i byggeprosessen, forklarer Geir, som altså 
representerer byggherre Beiarn kommune.

Beiarn satser 30 mill.
Nybygget skal skjøtes sammen med det 

som i dag kalles 
VTA-bygget, slik 
at totalarealet blir 
om lag 1.100 kva-
dratmeter. Da kan 
Karianne Steinåmo 
og Beiarlefs’ AS 
bake lefser i roms-
lige og tidsrik-
tige lokaler, og 

det samme gjelder for Nestvold-familiens 
sennepsproduksjon i Arctic Mustard AS og 

André Kristoffersen/Jørgen Storhaug’s oste-
produksjon i Beiarmat AS. Nå har Moldjord 
Bygg og Anlegg en hovedrolle i at drømmer 
blir innfridd, og arbeidet på Trones var i 
gang i dagene etter 1. mai.
- På disse prosjektmøtene studerer vi tegnin-
ger og diskuterer løsninger. Det er klart at 
hvis det kommer inn ønsker som avviker fra 
kravspesifikasjonene som er vedtatt, så vil det 
koste mer, men vi gjør vårt for at leietakerne 
skal bli fornøyd, sier Kåre Eggesvik.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

SOMMERÅPENT
Brestua ved Engenbreen er åpen!

Hjertelig velkommen til 
Brestua. Nyt god stemning 

i fantastiske omgivelser!

SMÅRETTER
Wraps m/viltskav   kr 75,-

Wraps m/kylling og 
carrymajones  kr 65,-

Wraps m/røkt laks   kr 65,-

Rundstykke m/ost & skinke kr 50,-

Rundstykke m/røkt laks  
og eggerøre  kr 60,-

Focacca m/spekeskinke og
marinert cerrytomat  kr 60,-

Lefse    kr 25,-

Ostekake   kr 50,-

Minipavlova   kr 50,-

Vafler m/rømme og syltetøy kr 35,-

MIDDAG
Ishavsrøye m/dillsaus kr 220,-

Finnbiff m/potetmos kr 250,- 

Hjemmelaget Svartisburger 
m/stekt potet  kr 185,- 

Kjøttkaker m/ertestuing kr 165,-

BARNEMENY kr 99,-
Kjøttkaker m/ertestuing
Hjemmelaget Svartisburger 
m/stekt potet

Finnbiff m/potetmos
Pølser m/stekt potet

Kaffe/te    kr 30,-

Mineralvann   kr 40,-

SØNDAGSBUFFET
14. juli - 4 august
Serveres  kl. 13.00 - kl. 17.30
Pris kr 300,- (barn kr 150,-)
Varm-mat buffet
Kald-mat buffet

Åpningstider sommeren 2019:
24. mai – 9. juni kl. 11:30 – kl. 16:30
10. juni – 15. august kl. 10:30 – kl. 19:00 
16. august. – 1. september kl. 11:30 – kl. 16:30 
2. sept. – 30. sept. (lørdager, søndager) kl. 12:30 – kl. 18:00
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Gnist Arkitekter har designet bygget, 
mens Rambøll Bodø prosjekterer betong, 
bygningsfysikk og brannkonseptet 
på det nye næringsbygget på Trones i 
Beiarn. Nå skal Moldjord Bygg og Anlegg 
og Kåre Eggesvik (til høyre av de tre på 
hovedbildet) realisere drømmer for bygg-
herre Beiarn og Geir Hansen, og kom-
mende lefsebaker-leietaker Kari Anne 
Steinåmo. På bildet med tegninger ser 
vi fra venstre Magne Pedersen i Bravida 
Meløy, Christian Bringsli fra Haneseth 
VVS Salten AS, Kåre og Thorfinn Larsos 
fra Klimateknikk AS. Bildet i tomta på 
Trones er tatt av Kåre Eggesvik.
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Tidlig en tirsdags morgen: humør, latter og 
litt frukt i kurven, her ved portene til Yara-
fabrikkene ved Glomfjorden!
- Det er alltid fint å være her på morran og 
møte både avgående og pågående skift. Alle 
er veldig blide og positivt overrasket over at 
vi er her.
Yngve Olsen har vært på plass på nedre 
område siden kvart over seks denne mor-
ran, etter kjøretur fra hjemme på Enga-
vågen. Og Yara Glomfjord’s sjef for helse, 
miljø, sikkerhet og kvalitet er ikke alene 
– her treffer vi både pakkerisjef Torstein 
Svendsgård, Torild Svendsen fra fagfo-
reningen HIAF, Bjørn Espen Kristensen 
fra samarbeidspartner Bilfinger, og Yara’s 
Nord-Europa-sjef Pål Hestad.

God stemning, alvorlig tema
- Om en slik sikkerhetsdag utgjør en for-
skjell? Ja, det gir oss i hvert fall muligheten 
til å snakke sikkerhet på en positiv måte, 
heller enn i det alvoret som kommer etter 
en hendelse. Og sammen med alle andre 
tiltak har det effekt.
- God stemning her ved porten, men det 
ligger alvor bak?
- Ja, helt klart, og dette er vi inne på i alle 
møter ut over dagen. For vi hadde to skader 
på ansatte i fjor som medførte behandling, 
og dét kan vi aldri være fornøyd med, 
fastslår Yngve.
- Heldigvis har vi til nå i år ikke hatt skader 
i det hele tatt. Men vi gransker alle skader, 
og i den ene i fjor var det utstyr som sviktet 
– da går det på kontroll og vedlikehold og 
gode nok rutiner.

Må ikke ta lett på
Den årlige sikkerhetsdagen ble rullet 
ut verden over i Yara International for 
fire uker siden. I den interne brosjyren 
beskriver fabrikksjef Øyvind Jenssen dette 
som en fin tradisjon, en dag med rom for 
å se sikkerhetsutstyr, snakke sikkerhet og 
bli påminnet om at en gjødselfabrikk er et 
landskap der farlige situasjoner kan oppstå. 
Det er ikke ‘kleint’ å snakke sikkerhet – det 
redder liv, skriver han.
- Det kan nok skje at en del rutinejobber 
tas litt for lett på – at man ikke diskuterer 
sikkerheten før arbeidet gjøres, vedgår 
produksjonssjef Frank-Robert Eriksen, 
som også er grytidlig på plass og møter de 
fabrikkansatte.
- Skadestatistikken fra i fjor viser at da 
kan ting skje, og selv om de involverte var 
heldige, fikk de bruddskader som kan gi 
dem plager lenge. 

Hyggelig dag, alvorlig tema
Alle må ta ansvar for at vi kom-
mer oss hele og friske hjem fra 
jobb, sier fabrikksjefen. Yara 
Glomfjord spanderte igjen en 
hel dag for å snakke, teste og 
tenke helse og sikkerhet på 
jobb.

På tur hjem fra nattskift 
i fullgjødselfabrikken 
møter Mathias Leon-
hardsen ‘sjeferiet’ til 
tidlig sikkerhetsprat. Fra 
venstre Nord-Europa-sjef 
Pål Hestad, driftsleder 
Torstein Svendsgård i 
PKL og produksjonssjef 
Frank-Robert Eriksen. 
På de andre bildene lar 
May-Liss Olsen Thomas 
Maruhn forsøke å 
treffe nøkkelhullet med 
‘promille’ på 1,5, og hun 
viser sikkerhetsutstyr til 
Ronny Solberg og Ken-
neth Kristensen (begge 
disse bildene: Astrid 
Berbusmel). Fabrikksjef 
Øyvind Jenssen leder 
allmøte, mens de fire med 
hjelm på sikkerhetsstand 
er Rune Krogh (f.v.), Dag-
finn Kolberg, Yngve Olsen 
og John Arne Johansen. 

Det er alltid fint å være her 
på morran og møte både 

avgående og pågående skift. 
Alle er veldig blide og positivt 
overrasket.

YNGVE OLSEN

Nytt tema: stress
Markeringsdagen hadde i år navnet helse- og 
sikkerhetsdag. For, i tillegg til årets ho-
vedtemaer trafikksikkerhet og isolering av 
energikilder, stod stress og mental helse på 
agendaen.
- Vi ser at jobben blir altoppslukende for en 
del, og at stressnivået kan bli høyt, mener Pål 
Hestad.
- Det er stadig nye krav å forholde seg til, 
endringer skjer hele tiden og stadig kjappere, 
og som i resten av samfunnet ser vi at en del 
av våre folk også sliter på grunn av dette. Alle 
endringene og alle forbedringsprosessene 
kan gjøre at folk blir stressa. Det er viktig 
at vi som arbeidsgiver tar et ansvar der, at vi 
tilrettelegger for at folkene våre kan ha en 
bra balanse mellom sitt private liv og livet på 
jobb, sier glomfjordingen som leder Yara’s 10 
fabrikker i Nord-Europa og Nord-Amerika.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Norwegian Crystals-ansatte Roger 
forteller at han ikke var aktivt ute etter 
ny jobb, men ble tipset om å søke av en 
gammel arbeidskollega.
- Jeg vil presisere at jeg først og fremst 
ønsker å utfordre meg selv ved å bytte 
jobb. Jeg tror på NC, og føler meg sik-
ker på at de har en fremtid. Men etter så 
mange år i samme bransje mener jeg det 
er sunt å få nye utfordringer.

Fagmann
I sin nye jobb skal han ha ansvar for 
vedlikehold av tekniske anlegg i den 
kommunale bygningsmassen. Meløy 
kommune har hittil leid inn elektrikere 
ved behov, men har altså nå valgt å 
ansette en som er utdannet i elektriker-
faget. Og dette faget – det kan Roger! 
- Jeg må på mange måter lage min egen 
arbeidsplass, fylle rollen med innhold, 
og det blir spennende å gjøre seg kjent 
med en ny kultur og et nytt system.  

Positiv bygger
Da solcelle-eventyret tok av i 2003 
med ScanWafer, var Roger med på 

oppstarten. Der var han en av de siste 
som leverte inn hjelmen da det ble 
endelig avslutning på REC i 2012, og 
en av de første som fikk utdelt ny hjelm 
da Norwegian Crystals tok sine første 
skritt. Da var han nok en gang med på 
å bygge opp en ny bedrift. Nå skal han 
altså skape sin egen rolle i det kommu-
nale systemet. Det store engasjementet 
og viljen til å finne løsninger er Rogers 
kjennetegn.
- Jeg prøver å tenke positivt, er det noe 
som ikke fungerer så prøv å gjøre noe 
med det! Vi må få ting gjort, få det til å 
skje, ellers kommer vi ikke fremover!

Rettferdig
I Rogers karakterbok fra barneskolen 
på Hestmannen står det: «Roger har en 
ekstrem rettferdighetssans». 
- Jeg var veldig opptatt av at ting skulle 
være rettferdig, og det er jeg fremdeles. 
Respekt er noe man får gjennom hand-
linger, man skal både få og gi aksept for 
en godt utført jobb!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Roger skrur sammen sin 
egen arbeidsplass – igjen!
- Engasjert, løsningsorientert og evig optimist! Og så er jeg 
sta! Slik beskriver Roger Hedstrøm (54) seg selv. Og nå ut-
fordrer han seg selv med å skifte jobb. Han har nylig takket 
ja til stilling i Meløy kommunes eiendomsavdeling. 
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Vi må få ting 
gjort, få det 

til å skje, ellers 
kommer vi ikke 
fremover!

ROGER HEDSTRØM
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Bedriften ble etablert i 1947 av Bernhard Selstad, og senere videreført av sønnen Arne Norin og hans sønn Tord 
(f. 1966). Dagens produksjonslokaler på Selstad ble bygget i 1982, og foretaket ble aksjeselskap i 1987. Tord er i 
dag eneeier, og daglig leder siden 2002, mens Arne er pensjonist og hans andre sønn Fred (f. 1968) driver egen 
virksomhet. Selstadvinduet AS sysselsetter 7,2 årsverk, og har over tid hatt årsomsetning på rundt 9 millioner 
kroner. Driftsresultatet før skatt endte i 2017 på 1,0 mill.

Kvalitet er viktig for oss, og vi lager produkter som vi 
selv vil ha i våre hus. Ta kontakt, så hjelper vi deg med 
glassvalg og utforming på dine vinduer.        TORD SELSTAD

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

Daglig leder Tord Selstad"SELSTADVINDUET AS
Selstadveien 65
8149 Neverdal 
Tlf.: 75 72 12 40
Epost: post@selstadvinduet.no
Web.: www.selstadvinduet.no

Født på Ørnes i 1933, gift 
med Anne Karin som han 
traff da han var sivilar-
beider på Sunnmøre. Han 
startet blikkenslagerverk-
sted i kjelleren hos sine 
foreldre i 1956. Auduns 
barn er Svein (f. 1955), 
Jan Petter (-57), Kitt Anne 
(-62), May-Liss (-65), og 
Aud (-69). I dag er han 
fortsatt med som eier, og 
ikke minst aktiv i driften 
av eiendomsselskapet 
Audun Eiendom, der alle 
barna har en andel. Er 
fremdeles ofte innom på 
verkstedet der ha sprer 
sitt gode humør!

Født og oppvokst på Ørnes og Spil-
dra, og fikk jobb hos sin far i Auduns 
Blikkenslagerverksted rett etter 
grunnskolen, fra 1971. Tok sven-
nebrev som blikkenslager i 1999, og 
har også gjennomført ulike tekniske 
kurs og på luft/ventilasjon, samt om 
kvalitetssikring og forretningsvirk-
somhet. I 2017 tok Svein mesterbre-
vet. Arbeidsleder i familiebedriften 
siden midten av 1990-tallet, og 
overtok som daglig leder etter faren 
Audun i 2007. Da ble også dagens 
Ørnes Blikk AS opprettet, med han 
selv, broren Jan-Petter og deres far 
som eiere. Svein er i dag gift med 
Helen Pedersen, og har fra tidligere 
barna Marita (f. 1975), Kent-Richard 
(-76), Ann-Charlott (-82) og Sander 
(-92). 

Sander forteller at han fikk bransjen 
innunder huden allerede som liten 
gutt. 
- Jeg husker godt jeg var i kjelleren 
hjemme hos han bestefar mens 
verkstedet enda var der, og fikk 
prøve meg på helt enkle oppgaver, 
som knekking av plater. 
Ørnes Blikk AS flyttet inn i nye 
verkstedlokaler noen får hundre 
meter lenger opp i Spildra i 2007, 
da var kjelleren blitt for liten.
- Bestefar er et godt forbilde for 
meg! Han har vist meg at det er vik-
tig å stå på, engasjere seg i bedrif-
ten. Han har hatt en finger med i 
det meste her, 
regnskapene 
har han vært 
med på helt 
frem til nå. Og 
det gode hu-
møret er hans 
kjennemerke!
- Hva synes du 
om arbeidet 
som blikkenslager?
- Jeg vil si at arbeidsdagene er 
varierte. Ingen dager er like, og selv 
om oppdragene synes like blir de 
uansett forskjellige siden utformin-
gen av det kunden ønsker er ulik. 
Og det er fint å samarbeide med 
andre yrkesgrupper, som rørleggere 
og elektrikere, og finne løsninger 
ilag.

Naturlig valg
Sander forteller at han nok har vært 
i tvil om yrkesvalget. 
- Jeg tok industrimekaniker på vide-
regående skole, men var ikke sikker 
på veien videre. Her i verkstedet var 
jeg sommervikar et par år før jeg ble 
ansatt som lærling, så jeg vet jo hva 
yrket innebærer. Men jeg var sikker 
på at jeg ville ta et fagbrev, og det 

føltes etter hvert naturlig å gjøre 
det her.
Gjennom årene etter videregående 
har han gjort litt ulikt, men mest 
har han jobbet på Rema på Ørnes.  
Men nå er det stål og andre metaller 
som gjelder. 

Familiebånd
Det å jobbe i en familiebedrift er 
ikke så veldig vanlig, og Sander har 
både far og onkel som nærmeste 
ledere.
- Hvordan er det å ha sin egen far 
til sjef?
- Jeg synes det er greit. Han har 
en annen rolle her enn når vi er 

sammen i fami-
lien, men det kan 
jo være utfordrin-
ger også, viktig 
å ha et bevisst 
forhold til det.
Han forteller at 
familie er viktig. 
- Vi har all-
tid bodd tett 

sammen, besteforeldre, onkel og 
tante med familier som nærmeste 
naboer. De var viktige for meg i 
oppveksten, og er det fremdeles.

Humor viktig
Arbeidsmiljøet på Ørnes Blikk er 
preget av godt humør, ikke minst 
er bestefar Audun en gledesspreder. 
Latteren og spøken sitter løst, og 
et godt smil forstås av alle uansett 
nasjonalitet. For her er det ikke bare 
innfødte Meløy-fjæringer.
- Portugiserne – Martinho og Car-
los - som jobber her finner på mye 
tull, og har utrolig godt humør. 
Det kan bli høy temperatur, og det 
har hendt at de kaster kaffen etter 
hverandre, flirer Sander.

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

Tredje generas jon blikk
Tradisjonsrike Ørnes Blikk AS har nå tredje genera-
sjon på plass i bedriften. Sander Olsen (27) er i full 
jobb i bedriften i Spildra, og målet er klart; svenne-
brev i blikkenslageryrket.

Bestefar er et godt for-
bilde for meg! Han har 

vist meg at det er viktig 
å stå på, engasjere seg i 
bedriften. 

SANDER OLSEN

  AUDUN OLSEN (86)

 SVEIN OLSEN (64)

 

Sander er sønn av 
Svein Olsen og Liv 
Bente Pedersen 
(63). Han har 
søsknene Marita (f. 
1975), Kent-Richard 
(-76), Ann-Charlott 
(-82). Gikk på 
industrimekaniker-
linja på Meløy 
videregående skole, 
har jobbet på REMA 
1000 på Ørnes og 
har nå etter læretid 
tatt svennebrev 
som blikkenslager. 
Sander bor i Spildra 
ved Ørnes og er 
singel.

 SANDER OLSEN (27)
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Tre generasjoner samlet, Svein (f.v.), Sander, Audun og 
Jan Petter Olsen. Foto: Edmund Ulsnæs

Sander i dyp konsentrasjon i arbeid med blikk og verktøy.

Sander (f.v.) og Svein Olsen på verkstedet i Spildra.



- Det har vært rivende utvikling på helse, 
miljø og sikkerhet siden jeg begynte i 1987. 
Det var like farlig å dette ned den gangen, 
men de kravene som stilles i dag – ja, det er 
helt på sin plass, fastslår Geir Helgesen (55).
Han henger i en fallsikringssele foran oss, 
håndverkeren. Geir er på kurs sammen med 
en rekke andre lokale tømrere – de er alle 
proffkunder og samarbeidspartnere til Sol-
haug Byggevare AS. 
- Kjempebra at Solhaug tar tak og organiserer 
et slikt kurs! Det er et viktig ‘spark i baken’ til 
oss i småfirmaene.

Service for gode partnere
9 karer og en instruktør er nettopp kom-
met ned fra teorirommet. Nå skal det gjøres 
praktiske øvelser med 
fallsikringsutstyr, her i 
det store materiallage-
ret ved Ørnes.
- For en liten aktør 
med én eller to ansatte 
er det ikke så lett å få 
organisert et slikt kurs. 
Og å reise bort vil fort 
kreve mye tid og være 
kostbart, forklarer 
daglig leder Anita 
Taraldsen i Solhaug Byggevare AS.
- Så derfor bestemte vi oss for å få til et slikt 
kurs i vår. Dette er våre viktige proffkunder 
og gode samarbeidspartnere, og for oss er det 
viktig å vise dem at samarbeidet er viktig, og 
hva de kan få igjen for å jobbe tett sammen 
med oss.
Sjekk alltid utstyret før du bruker det. Ikke 
bruk utstyr som har vært utsatt for fall. Gjør 

risikovurdering før jobben begynner. Tørk og 
ta vare på utstyret etter bruk. Dette var noe 
av faginnholdet da instruktør Thomas Mø-
klegård gav deltakerne oppdatert kunnskap 
om fallsikringsutstyr og -krav tidligere i vår.

Diplom er ikke viktigst
- Å få et diplom på veggen etter et slikt 
kurs, dét er ikke det viktigste, mener Geir 
Helgesen.
- Viktigst er det å kjenne de mulighetene vi 
har for å sikre oss, enten det er med sele når 
vi skal opp på et tak, eller det er med stillas.
Geir begynte som snekker på eneboliger i 
Bodø i 1987, og tok svennebrevet seks år se-
nere. Fra -97 drev han firma sammen med to 
andre i byen, og så var det i 2007 at han flyt-

tet hjem til Meløya. Der driver 
han Skjærgårdssnekkeren AS, 
med Torben Wiik som ansatt. 
Å ha oppdaterte kurs i arbeid 
i høyden, med fallsikring og 
stillasbygging, skal være en 
selvfølge for firmaer som hans.
- Jeg har vært proffkunde hos 
Solhaug siden 2012. Det er 
veldig enkelt å ha med dem å 
gjøre når jeg holder til på ei 
øy, for de ligger nært fergelei-

et, og da blir logistikken enkel, forklarer han.
- Når det gjelder kundene mine, altså folk på 
Meløya, så har de vært helt fantastiske. Når 
jeg har hågen på med arbeid, og det er ven-
tetid, så er de veldig tålmodig. Så kundene 
mine, de må jeg få lov å rose opp i skyene! 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kurset sine 
partnere
Gode samarbeidspartnere svingte i selen da Solhaug Byggevare 
inviterte til superviktig kurs.

- Sikkerhetsreglene for arbeid i høyden er mye strengere enn de var før, og dét er helt på sin plass! 
mener Geir Helgesen (t.v.), som her henger i stroppen sammen med Roger Halvorsen og blir instru-
ert av Thomas Møklegård. Solhaug samlet nemlig sine proffkunder til eget fallsikringskurs.

Proffkundene er viktige samarbeidspartnere for Solhaug Byggevare, og nå har Anita Taraldsen organisert oppdatert sikkerhetskurs for dem. Bak fra venstre 
Anita, Aleksander Marken, Torben Wiik, Gøran Elvegård, Espen Nilsen, Roy Ole Elvegård og instruktør Thomas Møklegård fra Grove-Knutsen AS. Foran fra venstre 
Roger Halvorsen, Geir Helgesen, Pawel Sliwa, Stein Rune Solhaug og Einar Jøran Mortensen (Solhaug Byggevare).

Dette er våre viktige 
proffkunder og gode 

samarbeidspartnere, og 
for oss er det viktig å 
vise dem at samarbeidet 
er viktig.

ANITA TARALDSEN

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Før- og etter-bilder er alltid spennende 
å presentere. Denne gangen ser du at 
vi befinner hos oss 
Mowi i Glomfjord. 
Før-bildet ble 
knipset 10. oktober 
i fjor, mens nå-
bildet er tatt denne 
måneden.
- Utbyggingen er 
ferdig i disse dager, 
og så blir det litt 
testkjøring før vi tar de nye karene 
i bruk noen uker ut i juni, opplyser 
driftsleder Svante Brun.
C-området hos smoltprodusenten 
ble nemlig revet av entreprenør Terje 
Halsan AS fra i fjor sommer, og så er 

Overhalla Betongbygg leverandør av fire 
helt nye kar inkludert rør, inntak, avløp 

og slanger. Før: kar med 
volum på 450 kubikk. 
Nå: 700 kubikk, og fire 
i tallet. Investeringen er 
på om lag 15 millioner 
kroner.
- De gamle var fra 
midten av 1990-tallet og 
klare for utskifting. Med 
de nye får vi mer volum, 

men også litt mer fleksibilitet i anlegget, 
for eksempel i forbindelse med ned-
vasking, forklarer Svante.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fra bra til bedre
Rivingen begynte i fjor sommer. Et lite år senere har Mowi 
investert seg til både mer volum og mer fleksibilitet.

Med de nye får vi 
mer volum, men 

også litt mer fleksi-
bilitet i anlegget.

SVANTE BRUN

Så er den i gang, veiutbedringen i Glomfjord som alle bilister har gledet seg til. Om lag 4.000 
kubikkmeter masse fra Glomveien fra sentrum og opp Vassaksla skal fjernes, før ny asfalt og 
nytt fortau kommer på plass. I oppdraget til Terje Halsan AS inngår også seks nye sluker med 
sandfang, og nytt autovern på en del av strekningen. Entreprenøren innledet som planlagt 
arbeidet forrige uke, som vårt bilde viser, og har satt av fire måneder til jobben. Tekst: Edmund 
Ulsnæs. Foto: Astrid Berbusmel. 
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Halsa Bygg AS
Dalheimveien 2
8178 Halsa

Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

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

Ny Næring profilerer næringslivet i Meløy, Gildeskål og Rødøy, og først og fremst 
våre 22 faste samarbeidspartnere, som du ser presentert på disse to sidene. Ny 
Næring har som formål å finne og fortelle suksesshistorier fra disse virksomhe-
tene, 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
Reppen, 8186 Tjongsfjord
Post: 8764 Lovund
Tlf. 75 09 19 00 
Epost@novasea.no
Web.: www.novasea.no/avdelinger/
helgeland-smolt

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

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

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

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

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

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

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

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

Norwegian Crystals AS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

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

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

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
 

Jon Gisle Karlsen (f. 1945) var 
bare 12 år da hans far gikk bort, 
og han drev Arnøy Gård i flere 
tiår, først sammen med sin mor, 
senere kona Unni. Da deres sønn 
John Kristian (f. 1971) flyttet 
hjem med sin familie i 2005, 
begynte far og sønn sammen 
arbeidet med salg av hyttetomter, 
bygging av rorbuer, etablering 
av fisketurist-anlegget Arnøy 
Brygge og byggentreprenøren 
Arnøybygg. Arnøybygg AS ble 
stiftet 12. januar 2005, og eies av 
Arnøy Holding AS, som igjen er 
heleid av John Kristian og kona 
Nina, og Jon Gisle og Unni. En-
treprenørvirksomheten har i dag 
22 ansatte som prosjekterer og 
bygger hus, fritidshus og forret-
ningsbygg i Bodø, Fauske, Meløy, 
Gildeskål og andre Salten-kom-
muner. Selskapet er to ganger 
kåret til Gasellebedrift av Dagens 
Næringsliv, etter økning fra 10,3 
(2013) til 34,5 (2018) millioner 
kroner i årsomsetning. Bedriften 
har fortsatt forretningsadresse 
Arnøy Gård på Nordarnøy, men 
med salgskontor for BoligPartner 
i Bodø. Daglig leder er Morten 

Vågeng (f. 1982), og styreleder er 
John Kristian. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

O R G A N I C

O R G A N I C

O R G A N I C

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

Morten Vågeng, daglig leder i Arnøybygg AS
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Arnøy Brygge AS

Arnøy Gård
8136 Nordarnøy
Tlf. 948 85 380
www.arnoy.no
post@arnoy.no

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

Meløy Elektro AS
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.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
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Arnøybygg AS

Mowi Norway AS
8161 Glomfjord
Tlf. 21562440
Web.: www.mowi.com



 

 

Stolte på 
regionsamling
En komplett oppdrettsregion 
spanderte en komplett helg 
med fag, mat, underholdning 
og stolthetsbygging.

- Region Nord av Mowi er helt i tetsjik-
tet blant oppdrettsenheter i verden, og 
av våre fire regioner i Norge er det her 
at produksjonen er aller høyest, opplyser 
regionsjef Ørjan Tveiten.
- Når vi bruker så mye ressurser på en 
årlig regionsamling, så er det for å bygge 
lidenskapen og stoltheten over å være en 
del av en så fantastisk region, og knytte 
bånd mellom folkene våre i en veldig 
langstrakt region!

- En komplett region
Ja, for ressurser ble det brukt, da verdens 
største oppdrettsselskap samlet flere 
hundre ansatte med partnere i Bodø i 
vinter. Til den aller første regionsamlin-
gen under nytt navn, og da måtte det 
faktisk to hoteller til for å innkvartere 
alle. Underholdningsprogrammet var 
tett både fredag og lørdag kveld, med 
kjente Bodø-artister og nasjonalt kjente 
navn på listen av foredragsholdere og 
konferansierer.
- Vi har utrolig mange dyktige folk i 

denne regionen, og økonomisk går selska-
pet godt. Oppe i dette er Region Nord er 
en komplett region som presterer veldig 
bra, mener Ørjan.
Fra våre trakter deltok ferskvannsregio-
nens yngste driftsleder, nemlig Svante 
Brun fra Mowi Glomfjord. Med i Bodø 
var selvsagt også daglig leder Rose Olsen 
og dessuten en rekke driftsteknikere – de 
hadde egen todagers faglig seminar under 
regionsamlingen.

God Glomfjord-jobb
De seks smoltanleggene i regionen 
produserte i fjor om lag 20 millioner 
individer settefisk, der Glomfjord stod for 
8 millioner alene og er desidert størst. Et 
sjuende anlegg, Sandøra i Skjervøy, inn-
vies til høsten og gjør sjøanleggene i dette 
området selvforsynt – altså uavhengig av 
smolt fra Glomfjord.
- Sykdomsbekjemping er alltid et viktig 
arbeidsfelt for oss, og der har vi hatt 
utfordringer i hele regionen, vedgår pro-
duksjonssjef ferskvann Even Skare Flønes. 
- Men, fiskehelsemessig har vi ikke store 
problemer på ferskvann nå. Og i Glom-
fjord ble det gjort en stor og god jobb på 
bekjemping av poxvirus i 2018, slik at si-
tuasjonen ser langt bedre ut, fastslår han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Viktige ledere på sterk regionsamling: Mowi’s produksjonssjef for ferskvann i Region 
Nord, Even Skare Flønes (t.v.), daglig leder Rose Olsen i Mowi Glomfjord og Mowi’s direk-
tør for Region Nord, Ørjan Tveiten.
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ALEKSANDER MYRVANG (32)
Oppvokst på Halsa, eldst av de tre sønnene 
til Jann Einar Myrvang (Oslo) og Monica 
Helle (Ørnes). Bosatt på Ørnes, samboer 
med Siv Marit Olsen (Yara Glomfjord) og de 
har to barn på 3 og 7 år. Videregående skole 
i Mo i Rana, læretid hos Cargill på Halsa og 
fagbrev både i kjemiprosess, senere også 
produksjonsteknikk. Operatør hos Cargill, 
Yara, ScanWafer, Scan Crucible  og SiC 
Processing, før Norwegian Crystals fra 2014. 
Fra i sommer daglig leder i Bo-Teknikk AS 
på Inndyr. 

ØRJAN MYRVANG (30)
Mellomste bror Myrvang dro til Bodø etter 
grunnskolen, og tok byggfag ved Bodø 
videregående skole. Så to år læretid i Sol-
haug Entreprenør, og nye fem år der fram 
til ansettelsen i Vitar Service AS i Kilvika, 
et selskap som nå er avviklet. Etter to år 
som faglig leder der, ble Ørjan tømrerbas 
hos Solhaug i om lag ett år, før han selv 
etablerte Total Byggservice AS 1. mai 
2017. Er daglig leder og har fem ansatte. 
Bosatt på Ørnes, samboer med Charlotte 
Fredriksen og har barn på 4 og 6 år.

De fikk en hjertelig velkomst til Gildeskål 
rett før helgen, brødrene Myrvang fra Meløy. 
Aleksander (32) og Ørjan (30) var på besøk i 
forretningen de nå har kjøpt fra innehaverne 
Einar (71) og Lisbeth Skogvoll (65).
- Det kjennes veldig bra, men vi forstår det 
ikke helt, ennå. Butikken har tatt mye tid, og 
både hus, heim og det sosiale vårt er forsømt, 
så vi håper å ta opp sånne aktiviteter nå, 
smiler Einar.
- De kommer nok til få det godt til med 
kundene. Men så travelt som det er nå, skulle 
jeg ønske de kunne begynne i morgen! ler 
Lisbeth.

Bror er viktig
Ja, for så er det klart. Etter mye tankevirk-
somhet og mer enn ett år med forhandlinger, 
har Bo-Teknikk AS på Inndyr nye eiere og 
drivere fra 1. juni. To brødre, opprinnelig fra 
Halsa.
- Nei, hvorfor ville jeg dette - dét kan du si, 
smiler Aleksander, som blir daglig leder etter 
Lisbeth.
- Det er utfordringer så langt jeg kan se 
framover, og dét trigger meg. At vi er brødre 
er kjempeviktig – uten Ørjan ville dette aldri 
blitt noe av, og dét gjelder kanskje andre 
veien for ham, også. Man får ikke mange 
slike muligheter i løpet av et liv.
Aleksander er riktignok ivrig snekker på 
hjemmebane, men er sålangt et ubeskrevet 
blad i bygg og byggevare. Industriarbeideren 
går nå sin oppsigelsestid etter fem hos Nor-
wegian Crystals i Glomfjord.

‘Myggen’ vokser raskt
- Det var ikke meningen at ting skulle bli 
såpass stort, så raskt. Men det ballet på seg 
med veldig mange oppdrag, så nå er vi seks 
ansatte, opplyser Ørjan.
Det var nemlig med hans nyetablerte Total 
Byggservice AS det hele begynte, for to år si-
den. For nå, rett etter avviklingen av Solhaug 
Entreprenør og Halsa Bygg’s byggevarebu-
tikk, er det ‘myggen’ Total Byggservice som 
tar strategiske grep. Gjennom et nytt selskap 
kjøper Ørjan og Aleksander Skogvold’s 
Bo-Teknikk, og har Leif Erik Limstrand og 
Jørgen Olsen med som investorer.
- Nå kan byggevarebutikk og entreprenør 
løfte hverandre. Butikken kan tilby ferdig-
monterte varer, for eksempel vinduer, og 
får dessuten entreprenøren som stor kunde, 
forklarer Ørjan strategien.
- Inndyr har nokså mange fastboende, ligger 
langt unna andre byggevarebutikker og har 
veldig mange fritidsboliger der mange alle-
rede er gode kunder. Slik vi nå rigger oss, kan 
vi i en del tilfeller konkurrere med Solhaug 

Brødrene er velkommen
- Velkommen til Inndyr, karer 
- skal vi gjøre en handel? ler 
SnekkerJan. Han er største 
kunde og ofte på besøk her i 
byggevarebutikken – den som 
nå er kjøpt av to brødre fra 
Meløy.

Brødrene Ørjan (t.v.) og Aleksander (t.h.) Myrvang fra Ørnes har kjøpt byggevareforretningen på Inndyr. Da overtar de 
også den travle håndverkeren Jan Nowakowski som viktig kunde. Dét var de alle tre svært fornøyd med da Ny Næring 
var på besøk fredag i forrige uke.

At vi er brødre er kjempevik-
tig – uten Ørjan ville dette 

aldri blitt noe av, og dét gjelder 
kanskje andre veien for ham, 
også.

ALEKSANDER MYRVANG

Nå kan byggevarebutikk og 
entreprenør løfte hverandre. 

Butikken kan tilby ferdigmon-
terte varer, og får dessuten 
entreprenøren som stor kunde.

ØRJAN MYRVANG

Byggevare og Halsa Bygg, og dét har vi jo 
ikke noe imot! smiler han.

Vil øke og bygge ut
På Inndyr er det altså, etter nær 30 år, slutt 
med Skogvold’s byggevaredrift. Ekteparet 
mener de overlater en solid virksomhet med 
mange og trofaste kunder. SnekkerJan, altså 
Jan Nowakowski, er den største av dem alle – 
han ser du på Ny Næring’s hovedbilde.
- Nå skal vi gå gjennom butikken og gjøre 
de tilpasningene vi mener er nødvendig. Det 
blir nok behov for å bygge litt mer lager. Og 
vi håper å øke omsetningen enda mer, slik 
at vi kan være flere i butikken – kanskje 3-4, 
sier Aleksander, som straks har butikkloka-
lene som sin arbeidsplass.
- Om vi ikke skal ha den største butikken her 
på strøket, så må vi jo ha som mål at det skal 
være den fineste og beste! smiler Aleksander 
og Ørjan – to brødre som nå skal bygge 
virksomhet sammen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Disse karene kommer nok til å ta godt vare på kundene våre! Vi er lettet over at salget er avklart, men det har ikke helt 
gått opp for oss ennå! smiler Lisbeth og Einar Skogvold. I nesten 30 år har de drevet ByggTorget-butikk på hjemstedet.Mye god underholdning, mye fagprat og mye stolthetsbygging for ansatte i Mowi Glomfjord. 

Fra venstre Alf Helmer Nilsen, Henrikke Fagerli, Julie Drevland, Sonja Svendsen, Eirik Falk, Rudi 
Nordli, Lise Wallmann og Kim Aronsen. 
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Lunsjbuffet for buss-tilreisende cruise-pas-
sasjerer fra Bodø. Dette gav viktig og god 
inntekt i Meløy BedriftsService’s drift av 
Brestua i fjor. Så også i år. Men, en annen 
og tradisjonelt like viktig inntektskilde, 
den har vært litt usikker.
- Hurtigruten gikk voldsomt tilbake i fjor. 
Men vi håper på litt bedring i år, bekrefter 
Rolf Birger Nilsen i Svartisen AS.
Hurtigruteskipenes utflukt inn Holands-
fjorden til Engenbreen har i mange, mange 
år pågått i høysesongen juni-august. Et 
daglig og svært viktig påfyll av kunder til 
Brestua.
- Prisen for utflukten kom opp i nær 3.000 
kroner, som jeg tror er mye av grunnen til 
den kraftige nedgangen i fjor. Dessuten har 
Hurtigruten etter hvert veldig mange slike 

utflukter langs kysten, og valutakurser spil-
ler nok også inn. Men, i år blir det på en 
måte en helt ny utflukt som vi håper skal 
snu nedgangen, mener Rolf.
Hurtigruten’s avtale med hurtigbåten som 
hentet passasjerene utenfor Grønøy, er 
nemlig gått ut. Løsningen nå blir at pas-
sasjerene går i land på Ørnes, kjører buss 
til Holandsvika og så skyssbåt til Engen. 
Deretter buss til Bodø og om bord igjen.
- Denne utflukten kan bli enda bedre, med 
stopp i Saltstraumen. Prisen for utflukten 
blir en del lavere, og vi er fornøyd med 
at mer av transportpengene havner hos 
aktører i Meløy, sier Rolf fornøyd.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Denne utflukten kan bli enda 
bedre, med stopp i Saltstraumen.

ROLF BIRGER NILSEN

Mange enkeltpersoner og -bedrifter er i sving bak Svartisen-tilbudet i Meløy, både i planleggingen 
gjennom vinteren og når en ny turistsesong nå er i gang. Tidligere denne måneden var en del av dem 
samlet til samarbeidsmøte. Fra venstre Rut Myrvang (Myrvoll Kulturgård), Wenche Gundersen (Meløy 
Tur- og Minibusservice), Kim Børge Skjellstad (Engenbreen Skyss ), Kurt-Ove Strøm Andreassen 
(Meløy BedriftsService), Viggo Hagan (Bedriftskompetanse), Anne Marit Olsen (Fykantrappa), Vegard 
Kristiansen (Arctic Wanderlust), Rolf Birger Nilsen (Svartisen AS), Ola Loe (Nasjonal Turiststi), Line 
Peggy Pedersen (Fykantrappa), Espen Maruhn (Meløy Utvikling), Mary-Ann Selfors (Meløy Bedrifts-
Service), Øyvind Gjersvik (Meløy Adventure AS) og Mats Engen (Engen Brygge).
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‘Prosjekt Svartisen’ rulles ut på fjerde 
sesongen, etter at Meløy kommune 
kjøpte drift og eiendommer ved 
Engenbreen i april 2016. Og sesongen 
2019, den er godt i gang for det store 
laget du ser på vårt bilde! For i helgen 
som var åpnet Brestua, og to cruiseskip 

har allerede vært 
på besøk.
- Ingen tvil om 
at besøket stadig 
øker, og vi som er 
aktører i reise-
livet blir stadig 
flinkere til å 
samarbeide, og til 
å bruke Svartisen 
som det , det vi 
viser fram utad, 
mener daglig 
leder Mary-Ann 

Selfors i Meløy BedriftService – hun 
og staben drifter i år Brestua på fjerde 
året på oppdrag fra Rolf Birger Nilsen 
i Svartisen AS.
- Ja, vi når målene våre om å øke litt 
hvert år, og aktørene tjener vel litt pen-
ger, også, smiler han.
- Samtidig jobber vi videre med hva 
reisemålet skal være, hva som skal være 

identiteten vår og hvilke typer gjester 
vi skal basere den framtidige økono-
mien på 

Flere av alt
Om lag 19.000 hoder besøkte 
Engenbreen-området i fjor, som pas-
sasjerer med cruiseskip, Hurtigruten 
eller den lokale skyssbåten. Økningen 
var pen fra fra 2017, som igjen økte 
pent fra -16.
- Underveis er det blitt både flere 
aktører og aktiviteter, og vi har utvidet 
sesongen – først til 1. juni, og i år til 
24. mai, opplyser Mary-Ann.
Både bryllup og familiedag venter 
denne sommeren, og i Brestua serveres 
både ishavsrøya og Svartisburgeren – 
middag og småretter – i åpningstiden 
fra 11.30 til 16.30 fram til 10. juni. 
Da utvides åpningstiden i begge ender, 
og Brestua skal igjen ha helgeåpent 
hele september.
- Om vi tjener penger? Tja, det er gan-
ske krevende å få god økonomi i dette. 
Får transporten av både folk og varer 
er kostbar, og logistikken blir krevende 
når Brestua ligger der den ligger, inn-
rømmer hun.
- Men dette utvikler seg hele tiden, og 

vi føler fortsatt at vi er i en læreprosess 
– det er veldig spennende!

Hva skal vi bli?
Mary-Ann jobber altså på oppdrag fra 
Rolf Birger Nilsen, daglig leder i Svart-
isen AS. Som igjen får 500.000 kroner 
hvert år, i en treårsperiode, fra sin eier 
Meløy kommune.
- Sånn sett er ikke økonomien vår så 
verst, men det hører med til historien 
at det er et stort etterslep på vedlike-
hold av Brestua. Ellers bruker vi disse 
første årene til å utvikle både infra-
strukturen og kommer mer i mål på 
hva tilbudet her skal bestå i. Dette har 
det kanskje vært litt for lite fokus på 
til nå, altså hvilket tilbud vi skal gi til 
hvem. Skal vi satse på definerte grup-
per, eller er vi ute etter masseturisme? 
spør Rolf.
- Det vi vet er at vi uansett skal gjøre 
det som er bærekraftig over tid, og det 
som ivaretar neturen på en god måte. 
I bunnen for alt ligger også at det skal 
være lønnsomt å drifte virkssomheten 
rundt denne attraksjonen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Team 
Svartisen 
er klar
Det er et sterkt og sammensatt mannskap som ønsker velkommen til Meløy, nå når en 
ny turistsesong ved Svartisen er i gang. Og skritt for skritt skal attraksjonen gi lønnsom 
virksomhet, for stadig flere aktører.

Mary-Ann Selfors. 
Foto: prikkenoverien

"Rolf Birger NIlsen
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- Det er klart, det var ikke så 
artig med det samme, da ingen 
egentlig visste helt hva som 
skulle skje. Men så sank det 
inn at dette var nødvendig, og 
da måtte vi være åpen for nye 
løsninger. Nå har brikkene falt 
på plass, og ting er greit, sier 
Kent Sørensen.
For brikkene, de var i voldsom 
bevegelse en stund i vinter, 
da staben Halsa Bygg-staben 
fikk nyheten: Byggevareforret-
ningen, der Kent også jobbet, 
skulle legges ned. April i år 
ble brukt til opphørssalg, og 
Ny Næring knipset gjenvæ-
rende butikkbetjening på siste 
åpningsdag 30. april.
- 2. mai gjorde vi varetelling, 

og så overtok Solhaug’s Mon-
tér varelageret, opplyser Kent
Som fra samme tidspunkt 
gikk over i stilling som tilret-
telegger i Halsa Bygg, med 
ansvar for maskinpark og 
varer til anleggsdriften. Av 
den tidligere staben i butikk 
og lager blir også Terje Wiggo 
Skoglund med videre, som 
logistikkmedarbeider, mens 
Alf Simonsen på vårt bilde har 
meldt overgang til Montér-
butikken på Halsa. Sjåførene 
Jimmy Nylund og John-
Petter Halsos har fått jobb i 
fôrfabrikken til Cargill, mens 
Steinar Skogli på lageret er 
gått til Norwegian Crystals i 
Glomfjord.

Men så sank 
det inn at dette 
var nødvendig, 
og da måtte vi 
være åpen for 
nye løsninger.

KENT SØRENSEN- Dette er fryktelig rart. Jeg er jo født inn i 
dette – butikken her er eldre enn meg selv!
Han rister litt på hodet, Bjørn Kildal, født 
i året 1981. Allerede året før hadde nemlig 
pappa Karl Kildal (f. 1940) etablert egen 
byggevareforretning på hjemstedet Halsa. 
Og den har vært i drift i samfulle 39 år….
til den stengte dørene den siste dagen i april 
2019, tirsdag 30.

Den siste dagen
- Det er trist, men også nødvendig, slik vi 
ser det. De siste årene har salg av byggeva-

rer gått ned, 
omsetningen 
har gått ned 
og marginene 
samme vei. Da 
blir det van-
skelig å drive 
god butikk, og 
i grove trekk er 
dette årsaken 
til at vi har 
valgt å legge 
ned, opplyser 
Bjørn.

Ny Næring er på intervjubesøk på siste 
åpningsdag, og tar praten med ham og Kent 
Sørensen, som har fungert som butikksjef 
denne siste vinteren. Nå selges gjenværende 
varebeholdning til Solhaug Byggevare, som 
etter avtale mellom selskapene skal drive 

byggevarebutikk på Halsa og Ørnes fram-
over. To av Kildal’s seks lager- og butikkan-
satte blir med videre i byggentreprenøren 
Halsa Bygg, mens de fire andre har funnet 
andre jobber.

Flytting, på sikt
- Men ja, veldig merkelig at vi ikke skal drive 
butikk, og ikke lenger ha hånd om alt fra 
varesalg til nøkkelferdig hus til kunder… inn-
rømmer Bjørn.
- Hva med  dagens lokaler – hva skjer med dem?

- Ja, dét er et godt spørsmål, for på sikt har 
Halsa Bygg et ønske om å ha base der hvor vi 
har maskinlagrene våre i dag, i området som 
kalles ‘Sandtaket’.
- Man foreløpig kommer vi til å holde til her, 
i andre etasje. Enkelte funksjoner flytter vi 
oppover, mens vi også utvider administra-

sjonen og planavdelingen vår her i sentrum, 
sier han som i år overtar som daglig leder i 
entreprenørviskomheten, etter sin bror Kåre.

Offisielt til salgs
Halsa Bygg AS leier lokaler av brødrene 
Bjørn og Kåre’s eiendomsselskap Halsa 

Boligbygg AS. Disse lokalene er offisielt til 
salgs.
- Over tid ønsker vi å samle oss der oppe på 
lagerområdet, ja, men vi kan ikke la det stå 
tomt her. Så vi tar tiden litt til hjelp.
- Kjøpere?
- Ja, vi har hatt interessenter som ser på dette 

som et veldig gunstig område. Men dette er i 
en veldig tidlig fase ennå, understreker  Bjørn 
Kildal.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Feitsildfiskernes Sildesalgslag produserte sildolje på Forøya fra 
1949 til -85, og to år etter dette kjøpte Odd Torrissen fabrikken 
og bygde den om til fiskefôrfabrikk. Fra 1989 var årsproduk-
sjonen 10.000 tonn på én linje og med 12 ansatte, men med to 
linjer fra 1996 økte dette til 45.000 tonn, og senere til 220.000 
tonn i rekordåret 2012. Fra starten var bedriftsnavnet FK Fiske-
fôr, men så EWOS fra år 2000, og etter to eierskifter kjøpte 
amerikanske Cargill fabrikken på Halsa høsten 2015. Cargill har 
tre slike produksjonsanlegg i Norge, og Forøya leverer lakse-
fôr fra Nord-Møre til Finnmark. Laksefôr-fabrikken har i 2019 
oppbemannet til over 50 heltidsansatte fordelt på produksjon, 
vedlikehold og administrasjon.

Herulf Olsen, fabrikksjef

Ewos
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00

 

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 2016 endte på over 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

I 39 år har Kildal-familien dre-
vet byggevarebutikk på Halsa i 
Meløy. Da var det både trist og 
merkelig å stenge dørene ved 
forrige månedsskifte. Men også 
nødvendig.

Bjørn Kildal

Men ja, veldig merkelig at vi 
ikke skal drive butikk, og 

ikke lenger ha hånd om alt fra 
varesalg til nøkkelferdig hus til 
kunder.

BJØRN KILDAL
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"Siste dag i 
butikken
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En vanlig dag på jobben, men også veldig spesielt, for disse tre karene. Dét kan man si 
om tirsdag 30. pril for (f.v.) Alf Simonsen, Kent Sørensen og Terje Wiggo Skoglund. Da 
hadde nemlig butikk-staben ved Halsa Bygg siste åpningsdag i sin byggevarebutikk.



Pål Hestad

Å velge retning i yrkes-livet er utfordrende 
for mange ungdommer. Kanskje blir valget 
litt enklere for noen av de nesten hundre 
elevene som var invitert til Meløy videregå-
ende skole på Ørnes og studieretning for 
studiespesialisering. Der ble de tatt imot av 
elevguider og lærere, og dagen var fylt med 
informasjon og aktiviteter som skal hjelpe 
elevene når valget tas neste vår.

Gode verter
Elevguidene hadde som oppgave å følge 
hver sine grupper rundt på skolen.  
- Hvordan blir man elevguide?
- Det var Lissbeth som spurte om vi 
kunne tenke oss å ta oppgaven, sier Julie 
og Peder.
Og Lissbeth er rådgiveren på avdelingen, 
med Hovdal til etternavn. Hun forteller 
at alle guidene er førsteklasse-elever. 
- De har som oppgave å være verter den-
ne dagen. De som velges ut må kunne 
være åpne, og kunne vise frem skolen på 
en positiv måte.

Rådgiver Lissbeth Hovdal 
forteller at ordningen med åpen 
skole for 9. trinn er gjennom-
ført i flere år.
- Vi har et rådgivernettverk som 
består av rådgiverne fra ung-
domskolene og rådgiverne på 
de ulike avdelingene til Meløy 
videregående skole. Dette nett-
verket planlegger disse dagene, 
og den enkelte avdeling står for 

gjennomføringen.
Elevene har også tilbud om 2 
dager med hospitering på de 
ulike avdelingene i løpet av 
høsten på 10. trinn.
- Slik blir de litt kjent med sko-
lene og fagene, det gjør kanskje 
valget lettere.

Tekst og foto: 
Astrid Berbusmel

Guider i skolevalg
Elevguidene Julie Kornelius-
sen Kvarv og Peder Kjerpe-
seth Omnes møtte elevene 
på niende trinn fra skolene 
i Rødøy, Meløy og Gildeskål 
da de kom til Åpen skole i 
Spildervika.

Vi må prøve å engasjere 
de som kommer, fortelle 

om skolen og fagene fra 
et elev-perspektiv. Og ikke 
minst vise at dette er et 
godt valg dersom man har 
planer om høyere utdanning.
PEDER KJERPESETH OMNES OG JULIE 

KORNELIUSSEN KVARV

Riktig retning
- Hvorfor valgte dere studiespesialise-
ring? 
- Jeg vil studere, men vet ikke helt hva 
eller hvor, sier Peder. 
- Og da er generell studiekompetanse 
de beste valget, kommer det fra rådgiver 
Lissbeth.
Julie forteller at hun strevde med valget 
på ungdomsskolen.
- Da jeg skulle søke på videregående 
stod valget mellom helsefag og studie-
spesialisering, og jeg tror nok at nettopp 
besøket og hospiteringen her i 9. og 
10. klasse betydde noe for valget mitt. 
Jeg har ikke angret på at jeg begynte på 
studiespesialisering, det er veldig bra å 
være her!
Julie og Peder fortalte at de synes guide-
oppdraget var fint.
- Vi får utfordre oss selv på en ny måte. 
Vi må prøve å engasjere de som kom-
mer, fortelle om skolen og fagene fra et 
elev-perspektiv. Og ikke minst vise at 
dette er et godt valg dersom man har 
planer om høyere utdanning.

Gjør valget lettere
- Det er veldig bra med åpen skole! Det 
sier Li Li Than Winn (15) fra Inndyr 

De viktige rådgiverne

skole. Hun forteller at hun synes 
det er kjempebra å delta på Åpen 
skole.
- Her får jeg se hvilke valgmulighe-
ter som finnes her på Ørnes. Jeg har 
tenkt å søke på studiespesialisering 

her, og da er det greit å bli litt kjent 
allerede nå.
Elevene fikk informasjon om man-
ge av fagene, og det var aktiviteter i 
mange rom.
- I samfunnsfag og historie var 

det en quiz vi prøvde oss på, og 
gym-læreren hadde en artig og litt 
utfordrende aktivitet.

Tekst: Astrid Berbusmel
Foto: Edmund Ulsnæs
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Da fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik 
tok ordet foran media fredag morgen, hadde 
han et budskap som ble godt mottatt i 
Meløy-regionen.
- Dette er veldig positivt. Prosjektet er viktig 
for videreutvikling av Glomfjord Industri-
park og ny grønn industri, og Meløy har 
også en voksende fiskeri- og havbruksnæ-
ring, var ordfører Sigurd Stormo’s kommen-
tar til Avisa Nordland.
- Et viktig skritt, både for trygghet for våre 
ansatte, og for å tilrettelegge for nye etable-
ringer. Det er dette vi har jobbet for lenge, 
sier industripark-leder Leif Kristiansen til 
Ny Næring.

På topp 3
Samferdsel, altså. Og utbedring av streknin-
gen Ørnes-Glomfjord, som har stått høyest 
på lokalpolitikernes ønske- og krav-liste i 
en årrekke. De 50 millioner kronene fra 
Nordland Fylkeskommune i perioden 2020-
24, pluss allerede avsatte penger, pluss et 
bompengepotensial på over 300 millioner 
kroner – litt forenklet kan vi si at dette i 
praksis blir klarsignalet for en omfattende 
veiutbedring. Ved Setvikdalen, ja, men også 
tunneler fra Selstad-området til Neverdal, og 
Eidbukt-Spildra.
- Vi snakker om tre reguleringsplaner, og vi 
er ikke i mål med dette. Men, nå er prosjek-
tet blant de tre høyest prioriterte i Salten, 

Viktig, viktig skritt
En lang prosess har fortsatt 
langt igjen. Men siste nytt fra 
samferdselsråden betyr et langt 
skritt framover. For en proble-
matisk veistrekning i Meløy.

Leif Kristiansen

Målet må være at anleggsar-
beidet er sluttført i fireårs-

perioden fram til 2026.
SIGURD STORMO

Vi har mistet medarbeide-
re langs veistrekningen, 

og dette er for oss et viktig 
bakteppe.

LEIF KRISTIANSEN

og disse 50 millionene legger føringer for 
tildelinger i de neste planperiodene, sier 
Sigurd i intervju med oss denne uken.

Året er 2026…
Totalkostnaden for strekningen er nem-
lig foreløpig beregnet til 650 millioner 
kroner. Fra før er det satt av nær 80 mil-
lioner i fylkets regionale transportplan, 
i den perioden som innledes i 2022. 
Eggesvik-nyheten gjør uansett at arbeidet 
med å oppdatere de tre reguleringspla-
nene kan begynne.
- Så håper jeg selvsagt at når utbedrin-
gene begynner, så kan de pågå i ett, til 
hele strekningen er ferdig. Målet må være 
at anleggsarbeidet er sluttført i fireårs-
perioden fram til 2026, understreker 
ordføreren.
Dette betinger selvsagt et endelig ja fra 
myndighetene til å kreve inn bompenger 
på strekningen, altså over en 10-15-års-
periode før og etter ferdigstillelsen.

- Et viktig steg
Leif Kristiansen har hatt dette på sitt 
bord i snart 25 år, altså ulikt arbeid og 
møtevirksomhet knyttet til utbedring av 
den trange og kronglete veibanen, spesi-
elt fra Setvikdalen ved Glomfjorden.
- For hele infrastrukturen i industripar-
ken er dette et viktig steg i riktig retning. 
For bedriftene som transporterer mest 
inn og ut er det jo aksen Glomfjord-
Fauske-Bodø som ikke minst er viktig, 
mener han.
- For oss har Glombergan hatt spesielt 
høy prioritet, men Selstad-Ørnes med 
forhåpentlige tunneler er selvsagt viktig, 

også med tanke på trygghet. Vi har mis-
tet medarbeidere langs veistrekningen, og 
dette er for oss et viktig bakteppe.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sigurd Stormo

Lissbeth Hovdal
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Noen yrkesgrupper presenterte seg også, her bioingeniør Marianne Johansen 
sammen med elevene Sofanias Daniel Yemane (f.v.), Li Li Than Winn og Tesfamichael 
Bieday Rezene fra Inndyr skole. Foto: Astrid Berbusmel

Glombergan – problematisk og utrygt i mange år. Nå kan løsning komme.
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Den originale båten med treskrog ble 
sjøsatt i 1948 på Son Slip og Båtbyggeri. 
Treskroget ble byttet i 1992. Ved ombyg-
gingen beholdt man deler av overbygget, 
og man kan kjenne dette igjen selv etter 
noen endringer gjennom årene. Båten har 
hatt flere navn, opprinnelig ble den døpt 
«MS Hydro». Her kjenner vi den som «Hy-
drogutten», og navneskiftet til «Yarajenta» 
kom som følge av at Hydros gjødseldivi-
sjon ble til Yara i 2004. Båten er sertifisert 
til 25 passasjerer, og det kan dekkes til 20 
matgjester i hovedsalongen. I sesongen 
som varer fra april til oktober utfører båt 
og mannskap ca 20 turer med gjester på 
Yara og andre bedrifter i industriparken. 
Tekst: Astrid Berbusmel

Båtpuss er et sikkert vårtegn, så også for Yaras 
stolthet M/S Yarajenta. 
- Jeg er imponert over Daniel og hans ansatte 
her på Fore Båt og motorservice AS, de gjør 
en meget bra jobb og står på pinne for oss 
som kunde, sier skipperen.
Han forteller at det er tredje gang Yarajenta 
får sitt vårstell på Reipå-bedriften. Tidligere 
har de fått denne jobben gjort på Saltdal 
Verft AS på Rognan eller i Svolvær, men da 
de fikk stor nok vogn og slip på Fore, ble de 
førstevalget. Med sitt 20 meter lange skrog 
og mange tonn trengs det stort utstyr for å ta 
henne på land.

- Det er veldig bra å kunne bruke lokalt 
firma, sier Arnt. 

Årlig service
- Det er et viktig og flott oppdrag for oss, sier 
Daniel Kristensen i Fore båt og motorservice 
AS.
Bedrifts-eieren og hans ansatte på Fore er tra-
velt opptatt hele året. Både fiskere, oppdretts-
båter, mindre hurtigbåter og ferger tas opp på 
slip og får service.
Etter ny bunnsmøring, sveising av nye sink-
anoder og puss av propellen var gjort, ble 
Yarajenta sjøsatt.

Jenta er sommerklar
-Se så blank og fin propellen er nå! En tydelig stolt skipper Arnt 
Jørgensen viser frem M/S Yarajenta der hun ligger på ei svær vogn 
hos Fore Båt og motorservice AS for sitt årlige slipsett. 

For mange gjester blir Yara Glomfjord som en hvilken 
som helst fabrikk, men de glemmer ikke en tur med 

båten, den fisken de kanskje fikk, havørna vi matet med 
småfisk og den flotte naturopplevelsen.

ARNT JØRGENSEN

Vann under kjølen igjen, fornøyde karer Daniel Kristensen 
(f.v.), Frank Isaksen og Arnt Jørgensen

Staselig skute på slipen.

Sveising av sink-anoder, Lasse Rafaelsen gjør jobben.

- Det føles godt å ha vann under kjølen igjen 
selv om det bare ble to dager på land, sier 
skipper Arnt når Yarajenta gled til kai for 
videre arbeider. 
Også skipskontrollen var på besøk da vi 
besøkte Yarajenta. I år var 
det bunnbesiktigelse og 
sertifikatfornying som ble 
gjort. Hvert femte år må 
båten gjennom klassifise-
ring som er en mye mer 
omfattende kontroll.

Yaras stolthet
Arnt mener at Yarajenta 
er viktig for konsernet, den setter Glomfjord 
på kartet. 
- For mange gjester blir Yara Glomfjord som 
en hvilken som helst fabrikk, men de glem-

mer ikke en tur med båten, den fisken de 
kanskje fikk, havørna vi matet med småfisk 
og den flotte naturopplevelsen. Fiskingen er 
viktig for mange, og det er artig å se folk fra 
London eller Paris som slipper ut snøret, de 

blir helt gira og konkurranse-instinktet slår 
inn, det er om å gjøre å få den største fisken!
Arnt Jørgensen har hatt Yarajenta som 
arbeidsplass vår, sommer og høst siden 1992. 

Tidligere jobbet han resten av året i PKL, 
men de siste par årene har han kun hatt 
denne «sommerjobben».
- Som skipper har jeg ansvaret for drift og 
vedlikehold, og vi kan bli kalt ut på kort var-

sel. Det er en veldig selvsten-
dig jobb.
Frank Isaksen er både matros, 
kokk og vertskap og hjelper 
gjestene med det aller meste.
- Det er veldig populært for 
Yaras gjester å få en tur med 
båten, forteller Frank som har 
vært om bord siden 2007. 
Etter fullført jobb på Fore er 

Yarajenta igjen tilbake i sin faste fortøyning i 
Spildervika, og er et kjært syn for mange.

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

  YARAJENTA
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METTE KVARSNES (54)
Bor på Ørnes og er kjæreste med 
Magnar, har to hunder og ei katt. 
Hun er utdannet høgskolekandidat 
i kulturarbeid fra Høgskulen i Bø i 
Telemark, tok deretter bibliotekar-
utdanning i Oslo før hun flyttet til 
Bergen i 1994 og begynte i nyhets-
redaksjonen i TV2. Hun har studert 
internasjonal valgobservasjon og 
har ledelseskurs ved BI. Ansatt som 
bibliotekar ved Meløy videregående 
skole siden høsten 2018. 

Mange kjenner nok Mette fra Meløy 
Libris, en bedrift hun drev i 10 år.  
- Det er greit med bokhandlerbakgrunn 
i denne jobben. Før måtte jo elevene 
kjøpe bøkene selv. Nå  leies bøkene ut fra 
skolen, og det er greit å ha litt kjennskap 
med bransjen og 
forlagene. 
Mette har vært 
ansatt i skolen 
siden 2016, og har 
undervist i norsk-
faget på vg1 i snart 
3 år. Nå deler hun 
sine arbeidstimer 
mellom avdelin-
gene på Ørnes og i 
Glomfjord. 
- Jeg har også hatt noen fremmedspråke-
lever, og dette synes jeg er spennende. Jeg 
kommer liksom enda tettere på denne 
lille gruppen med elever. 

Spisskompetanse
Som bibliotekar kan Mette mye om å 
organisere informasjon slik at den kan 
finnes igjen når vi trenger den. Hun kan 
bistå med kildegransking og kilde-doku-
mentasjon. Søk på internett er ikke bare 
enkelt, mange av oss har vel «googlet» og 
fått tusenvis av treff. Mette har hatt klas-
seundervisning i dette emnet.
- Dette å spisse søket og å være kritiske i 
valget av kilder er en utfordring, og det 
er viktig læring for elevene. I disse «fake 
news»-tider har kildegransking fått ekstra 
fokus, og noe man må ha kjennskap til.

Valgte Meløy
Bergen var «hjemme» for Mette i mange 
år. Hun har fartstid på 13 år i TV2 der 

hun jobbet i nyhetsredaksjonen med 
blant annet kildegransking. Hun forteller 
om ei spennende og hektisk tid i opp-
startfasen av tv-kanalen. 
- Det var mye armer og bein i perioder, 
og mange utfordringer.

Mette valgte å 
komme tilbake til 
Ørnes og barn-
domshjemmet i 
2008, og har nå 
landet i kon-
torstolen blant 
bøkene på MVG. 
- Dette er en flott 
og god arbeids-
plass! Dessverre 
kun deltid, så 

jeg håper å finne mer jobb andre steder 
i Meløy.
 
Tekst: Astrid Berbusmel
Foto: Edmund Ulsnæs

Fra bok til bok
Meløy videregående skole har fått ny bibliotekar. Mette 
Kvarsnes begynte i stillingen ved skolestart i august 2018, og 
er nå å finne blant bokreolene på skolen i Spildervika. 

Jeg har også hatt noen 
fremmedspråkelever, og 

dette synes jeg er spen-
nende. Jeg kommer liksom 
enda tettere på denne lille 
gruppen med elever.

METTE KVARSNES

Skipper Arnt Jørgensen takker Daniel Kristensen på Fore 
båt og motorservice AS for godt utført jobb for Yara.
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Moldjord Bygg og 
Anlegg har hatt egen 
avdeling i Glomfjord i 
over 20 år, og Beiarn-
bedriften har kontor 
og egen plasthall på 
øvre område. Om lag 
55 ansatte i Salten.

Bygget etter SiC 
Processing eies av 
BodøGruppen, 
og nå håper man 
lokalt at bygget 
kan bli ‘nærings-
hage’, altså lokaler 
for flere nye 
virksomheter.

Bilfinger Industrial 
Services kjøpte den 
tidligere multiwafer-
fabrikken fra boet 
etter REC, og har 
over en periode flyttet 
alle sine avdelinger 
over fra de gamle 
verkstedlokalene i 
industriparken.

Norwegian Crystals 
lager silisium-ingoter 
som skjæres til wafere 
av samarbeidspartne-
re utenlands. Bedrif-
ten planlegger sterk 
vekst, og er i full drift 
etter en produksjons-
stopp høsten 2018. 
Om lag 100 ansatte.

Yara Glomfjord har 
kjøpt produksjonslokale-
ne etter Si Pro fra Meløy 
Eiendom AS, og flyttet 
i 2018 sin innkjøpsav-
deling og hoveddelen av 
materiallageret hit. Yara 
har også sine hoved-
kompressorer i bygget.

INVIS er enginee-
ringbedriften som 
har spesialisert seg 
på skanning og 3D-
modellering som 
verktøy i nybygg- og 
vedlikeholdsprosjek-
ter i industrien. 10 
ansatte.

Yara Glom-
fjord er med 
sine rundt 190 
ansatte Meløys 
største, private 
arbeidsplass re-
gionens viktigste 
hjørnesteinsbe-
drift. 
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RECs tidligere 
renseanlegg eies av 
Vitar AS. Bygget 
var tiltenkt produk-
sjon av isbiter, men 
har pr. i dag ikke 
industriell aktivitet. 

Terje Halsan AS har 
brakkerigg for utleie, 
lagerbygg, carport 
for anleggsmaskiner 
og plasthall her på 
øvre område. 17 
ansatte.

Meløy Utvikling 
KF koordinerte 
omstillingsarbei-
det 2012-18, og 
videreføres nå som 
kommunalt foretak 
og med 3 ansatte.

ToCircle har 10-15 
ansatte i Glom-
fjord og Oslo. 
Deres teknologi 
energieffektiviserer 
turbiner, pumper 
og kompressorer.

Yara Glomfjords 
beredskapsav-
deling har eget 
brannkorps, som i 
tillegg til å betjene 
industriparken 
også er brann- og 
beredskapstropp 
for Glomfjord.

Mowi driver i 
Glomfjord ett 
av verdens større 
smoltanlegg i sitt 
slag. På øvre om-
råde er klekkeri og 
startfôring, mens 
selve smoltanleg-
get ligger nede ved 
fjorden. 19 ansatte.

Sintef Molab 
overtok labora-
toriet fra Hydro 
Agri i 2003, og 
utfører orga-
niske analyser av 
mineralgjødsel, 
kalksalpeter og 
råstoff hos Yara. 

Meløy BedriftsService 
ble etablert i 2002 og 
er tjenesteleverandør, 
først og fremst til 
industribedriftene, 
men også til private 
og bedrifter utenfor 
parken. 12 ansatte.

Polarplast har 
etablert virksomhet i 
den sørlige delen av 
de gamle verkstedbyg-
ningene til Hydros 
gjødselfabrikk. Etter 
at Bilfinger har flyttet 
til nytt bygg, står 
fortsatt hoveddelen av 
lokalene ledig. 

Et annet bygg 
som er tilgjengelig 
for ny virksom-
het, er slurry-
miks-bygget etter 
REC, som i dag 
eies av Bilfinger.

Under disse takene 
har Yara Glomfjord 
i alle år hatt sitt 
materiallager og 
innkjøpsavdeling. 
Disse enhetene er 
imidlertid på flyt-
tefot, og industri-
hallene blir dermed 
tilgjengelig for 
annen virksomhet.

Det langstrakte 
Likeretter-bygget 
har tidligere huset 
både hanskefabrikk 
og produksjon av 
digler til silisium-
ovnene hos for 
eksempel Norwegian 
Crystals. Lokalene er 
i dag tilgjengelig for 
annen virksomhet.

Yara Glomfjord 
har de senere årene 
gjort en kraftig 
oppgradering av 
vannverket for 
industriparken og 
bysamfunnet. Dette 
helt nye ventilhuset 
stod ferdig i 2016.

To store industri-
tomter, på hver sin 
side av innfartsveien, 
er nå tilrettelagt for 
ny aktivitet. Den 
ene vegg-i-vegg med 
Norwegian Crystals 
ved hovedporten, 
den andre er den 
såkalte Syre C-tomta.

Glomfjord Industripark 2019
Næringsparken i Glomfjord er tyngdepunktet i Meløy’s svært solide næringsliv. Nå har Yara Glomfjord 
tilrettelagt nye tomter og samarbeider med Meløy kommune for å få på plass flere etableringer.
 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Vil du vite mer?

Kontakt:
Leif Kristiansen, 
Glomfjord Industripark
Tlf. 41458827
leif.kristiansen@
yara.com

Kompetansehuset Meløy 
ble etablert i 2016 og 
samler Meløy Utvikling, 
Simonsson & Widerberg 
Lean Consulting, Meløy 
BedriftsService, Ny Næring, 
Opplæringskontoret og 
Meløy Næringsforum, 
samt ulike opplærings- og 
kompetansetjenester under 
Nordland Fylkeskommune.
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Profilen
Til tross gips og krykker – Lill-Tone er på 
plass i produksjonen av ingotter uansett! 
For Lill-Tone er veteran i solcelle-bransjen i 
Glomfjord, og har gjennom årene gått gra-
dene. Reisen har gått fra operatør og senere 
instruktør på Scanwafer, via forbedringsleder 
på REC, til hun nå har fått tilliten som en av 
tre driftsledere på Norwegian Crystals. 

Kontraster
Det er ingen hemmelighet at det er utfor-
drende tider for NC. I permitteringsperioden 
høsten 2018 mistet de en del ansatte.
- I den tunge tiden blir vi sterkere sammen, 
det gjelder å finne løsninger, se fremover!
Resultatene og stabiliteten i alle produksjons-
områder har aldri vært bedre i Glomfjord. 
Det sier litt om hva som bor i den solide 
staben på NC.
- Tida er brukt maksimalt, systemer og 
funksjonalitet er hevet til verdensklasse nivå. 
Vi får stadig bekreftelser på hvor langt vi er 
kommet med forbedringsarbeidet, både fra 
besøkende og nye operatører som har jobbet i 
andre industribedrifter.
- Det gjelder å brette opp ermene og vise 
muskler. Vi har bevist at vi er omstillingsdyk-
tige, og en del av forbedrings-prosjektet er at 
vi skal oppnå en høy og jevn kompetanse på 
hele gjengen her. 
- Vi er klare for oppturen som vil komme, 
solcellebransjen har ei lys fremtid! Jobben 
som gjøres her står i sterk kontrast med usik-
kerheten markedet utfordrer oss med. 
Lill-Tones leder-filosofi bygger på involve-
ring, ansvarlig-gjøring og mestringsfølelse for 
hver eneste person på laget hennes. Alle har 
like stor betydning, for at maskineriet skal gå 
rundt.
- Skal vi klare dette må vi ha kontroll på pro-
sessene, og sammen finne den beste praksis 

- Sånn går det når man er 20 år 
i hodet og 44 i kroppen! Lill-To-
ne Grytvik kommer humpende 
på krykker når vi møter henne 
i Norwegian Crystals lokaler i 
Glomfjord.

og de beste rutinene. Det er «nede på gulvet» 
hos operatørene verdiene skapes! Og de kan 
det de holder på med.

Gründer
Mitt første bekjentskap med Lill-Tone var da 
jeg som hamburger-kunde la inn bestilling 
på Havna gatekjøkken. Som 20-åring startet 
Lill-Tone gatekjøkken sammen med den to år 
eldre ektemannen Ole Morten som er utdan-
net kokk. Serverings-bedriften på Ørnes ble 
et samlingspunkt, og de fikk et spesielt og 
nært forhold til de unge som brukte tilbudet. 
Lill-Tone og Ole Morten ble utnevnt til æres-
russ både i 1996 og 2002.
- Den gode kontakten vi fikk med de mange 
ungdommene som var kunder hos oss, har 
betydd mye og er det kjæreste minnet fra 
gatekjøkkentida.
De opparbeidet seg raskt en trofast kunde-
krets, og et svært godt omdømme. Kundene 
og deres ønsker var alltid i fokus. 
- Jeg kan enda huske hva enkelte kunder 
spiste, om de skulle ha dressing på hambur-
geren, og om de skulle ha løk og syltet agurk, 
humrer Lill-Tone.
Hun beskriver ei spennende og krevende tid, 
med masse verdifull læring. Men alt har sin 
tid, da gleden med å produsere mer enn bare 

hamburgere ble oppdaget, ble Casper født 
under driftsperioden og Lotta laget under av-
vikling. Et så stort arbeidspress var vanskelig 
å kombinere med familieliv, og i 2004 ble 
gatekjøkkenet solgt.

Livets - og arbeidslivets skole
Lill -Tone har ikke rukket å få så mye formell 
utdannelse. 
- Jeg hadde egentlig bestemt meg for å satse 
på jus, og kom inn på studiet i Tromsø. I for-
elskelsens rus ble det gründer og gatekjøkken 
i stedet, en sjanse vi ikke kunne la gå fra oss. 
I tillegg har hun ett år på lærerhøgskolen bak 
seg, noen vekttall med ledelse og styring og 
en del lederkurs 
opp gjennom årene.
- Men den aller vik-
tigste lærdommen 
er skapt i relasjonen 
med mange spen-
nende og kunn-
skapsrike venner og 
kolleger. Dette er 
dyrebar erfaring og 
kompetanse, som 
jeg nok ikke hadde 
fått som student. 
Etter at de solgte gatekjøkkenet var hun 
innom jobb som lærervikar og assistent, men 
så fikk hun altså mulighet til å prøve seg i 
Scanwafer i 2006.

Ulike bransjer
- Jeg hadde nok en industri-drøm i meg, og 
har ikke angret på at jeg valgte denne veien. 
I Scanwafer med utvidet ansvar som instruk-
tør, og etter hvert i REC, fikk Lill-Tone delta 
på LEAN-prosjektet, og var forbedringsleder 
der nesten helt frem til REC stengte dørene i 
2012. Da ble det karriere-skifte, og familien 
flyttet til Vågaholmen og butikksjef-jobb på 
Bunnpris i 2 år. Der fikk hun god bruk for 
sine erfaringer fra industrien.
- På Bunnpris fikk jeg prøve ut metodene jeg 
hadde med meg fra LEAN-prosjektet i en 
bransje som var helt ny for meg. 
Og metoden fungerte i dagligvare-bransjen 
også! Med en flott og lærevillig gjeng ble 
LEAN og forbedringssystemene innført, noe 

som hadde positiv effekt både på resultater, 
teamwork og yrkesstolthet.
- Det å sette seg klare mål, og å involvere alle 
de man jobber sammen med, med visualise-
ring av status og resultater, gir resultatorien-
tert fokus og økt eierskap til arbeidsplassen 
for hver enkelt ansatt. Dette gjelder uansett 
bransje!

Retur
I 2014 var Lill-Tone tilbake i industri-hallen 
i Glomfjord. Da hun fikk tilbud om å være 
med på NC-laget, takket hun ja, og hun var 
av de første som fikk ansettelse som operatør 
i den nye bedriften. Nå er hun i driftsteamet 

som består av produksjons-
sjef og tre driftsledere, og 
jobber tett sammen med 
skiftlederne ute i produk-
sjonen.
- Her har vi foredlet LEAN-
metodikken, og har et stadig 
fokus på forbedringer. Dette 
har gitt gode resultater, og 
vi ser at den jobben vi gjør 
gir frukter i form av et stadig 
bedre produkt. 

Uvurderlig støtte
Lill-Tone er en aktiv dame på fritida. Hun er 
håndballtrener for laget til jenta si, og det var 
på trening med dem hun røk akilles-sena. Så 
da ble det gips og krykker for noen uker. 
- Jeg skulle jo bare spille litt sammen med 
dem! Jeg er 20 år i hodet selv om kroppen er 
noe eldre… 
Ellers beskriver hun seg selv som utpreget 
sosial, liker seg i godt lag med god mat og 
gode venner og familie. 
- Positive folk gir meg energi, og løping og 
naturopplevelser på fjellet og sjøen er med på å 
lade batteriene. Jeg prøver å legge fra meg job-
ben på fritida, men har nok mer å gå på her. 
Lill-Tone anser seg som over gjennomsnittet 
familiær.
- Uten støtte fra mine nærmeste hadde jeg 
ikke vært der jeg er i dag! 

Tekst: Astrid Berbusmel
Foto: Edmund Ulsnæs

    LILL-TONE GRYTVIK (44)

Lill-Tone Grytvik (44) er gift med Ole 
Morten Vesterås (46), sammen har de 
barna Casper (16) og Lotta (14). Lill-Tone 
ble født i Sør-Korea, og ble adoptert til 
Ørnes da hun var 6 måneder gammel av 
foreldrene Egil Grytvik og Signe Kvam. 
Hun vokste opp sammen med søstrene 
sine Henrikke og Sonja. Bor i Barvika og 
sykler gjerne til jobb i Glomfjord i den 
årstida som tillater dette. Har drevet eget 
gatekjøkken fra 1994 til 2004, jobbet 
i Scanwafer og REC fra 2006 til 2012, 
Bunnpris på Vågaholmen fra 2012 til 
2014, og jobber nå på Norwegian Crystals 
som driftsleder. 

Ung ingot-veteran

Vi er klare for oppturen 
som vil komme, solcelle-

bransjen har ei lys fremtid! 
Jobben som gjøres her står 
i sterk kontrast med usik-
kerheten markedet utfordrer 
oss med.

LILL- TONE GRYTVIK

Dyp konsentrasjon i kontroll av ferdige blokker før de 
sendes uti den store verden.

Driftsleder Lill-Tone i samtale med Sindre Skorbakk 
som skal være vikarierende skiftleder.
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Plakaten med «Velkommen til Ani-
tas grill» møter oss og den sultne 
arbeidsgjengen i det litt dunkle 
lyset innunder betongtaket i det 
som skal bli legekontorer. Den litt 
sure maidagen lyses opp av alltid 
blide Anita Taraldsen, daglig leder 
hos Solhaug Byggevare.
- Dette er relasjonsbygging og 
kundepleie på vår måte! Her er 
folk med matlyst etter hard, fysisk 
jobbing, sier Anita og Helge, som 
akkurat denne dagen er ansvar-
lige for pop-up-grill med pølser og 
burgere på menyen, og is til dessert. 

De fornøyde gjestene er håndtver-
kerne som er med på å reise det 
ruvende bygget. Helge er vanligvis 
sjåfør for Montèr Solhaug, og er 
ofte innom byggeplassen til det nye 
Meløy velferdssenter på Ørnes med 
materialer.
- Det er veldig koselig å kunne 
påskjønne de som står på og jobber 
her. Det koster så lite, men gjør 
dette til en arbeidsdag og lunsj-
pause utenom det vanlige -et lite 
krydder i arbeidshverdagen, sier 
Anita.
Byggvarehuset har leveransen av 

Bygger relasjoner  
- Vi har grillet 100 bur-
gere og 100 pølser, for 
dette er sultne arbeids-
folk!  Det forteller Helge 
Halsos, grillmester for 
anledningen og i en an-
nen rolle enn den han 
har til daglig. 

Dette er relasjonsbyg-
ging og kundepleie 

på vår måte! Her er folk 
med matlyst etter hard, 
fysisk jobbing.

ANITA TARALDSEN OG 
HELGE HALSOS

Jøran Sandvei forsyner seg på Anitas pop-up-grill Tore Vold og Anita Taraldsen konstaterer at pølsene gikk unna.

byggevarer og festemidler – altså 
spiker, skruer og lim – til det nye 
velferdssenteret som skal være 
ferdigstilt i løpet av høsten 2020. 
Grillfesten er et spleiselag mellom 
Montèr Solhaug, Terje Halsan AS, 
GK Bodø som leverer rørleg-
gertjenestene, Rema på Ørnes og 
HENT.

Puslespill
Prosjektleder Tore Vold i HENT 
gomler i seg en hamburger.
- En slik grill-lunsj betyr veldig 
mye for arbeidsfolka her. Det 
viser at de blir verdsatt, og her på 

anleggsplassen betyr hver eneste 
arbeider like mye for resultatet vi 
skal levere. 
I det hele tatt er det et stort 
puslespill der hver brikke må 
på plass. For det er mange ulike 
yrkesgrupper involvert i et så 
stort prosjekt. Tømrere, rørleg-
gere, stillasmontører, kranførere, 
prefab- montører, grunnarbeid, 
renholdere i brakkeriggen, folk 
som gjør kalkulasjoner, innkjøp 
og logistikk. 
- I løpet av sommeren øker antall 
personer til rundt 60, akkurat nå er 
vi ca 35 personer her.

Flere språk
Matglede trenger ikke ord, bare 
store smil å se.
På en betongkant sitter to karer 
i full arbeidsuniform. For her er 
hjelm og vernesko påbudt, og når 
lunsjen inntas ute må dette være på. 
- Very good! sier de to erfarne tøm-
rerne som kommer fra Estland. 
- Dette er en arbeidsplass med flere 
nasjonaliteter. Vi har ikke hatt 
skader som har medført fravær så 
langt, og dette med ulike språk 
ikke er noe stort problem, forteller 
prosjektlederen. 
- Vi har en felles gjennomgang hver 

morgen på hva som skal skje i løpet 
av dagen. 
Og denne morgenen var den gode, 
varme lunsjen ett av temaene som 
ble informert om!

Tekst og foto: Astrid Berbusmel

NESTE UTGAVE19. JUNI

Grill-os og matlukt i lufta – her blir det mat til sultne arbeidere! Anita Taraldsen og Helge Halsos fra Monter Solhaug i full sving.


