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Chris André Halsan 
(f.v.), Kristen Halsan og 
Håvard Jentoftsen.

Prisbelønnet:
Også Meløy 
priser bjørn-
Wiggo
side 15

Da REC-eventyret var over, forventet mange 
trøbbel for Terje Halsan A/S. Men, «park-
entreprenøren» har klart kunsten å sikre 
videre arbeid for alle sine 16 ansatte. 

- Vi har færre langsiktige avtaler, men 
har det veldig travelt og veldig artig! 
Sier Kristen Halsan. 

SiDE 4-5

KOMPressOr-
bytte:
yara fortsetter 
å investere
side 6-7

GrAtulerer:  
Jan Arthur 
nilsen fyller 
60 år.
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Det sier Susanne Vettin, prosess- og miljø-
ingeniør hos Invis i Glomfjord, bedriften 
som i mai 2011 ble sertifisert som Miljø-
fyrtårn av Bodø kommune. Sertifikatet er 
en anerkjennelse for å ha innført rutiner 
for både det ytre miljøet, og arbeidsmiljøet 
internt i bedriften. Opprettelse av HMS-
håndbok, opprette verneombud og gå 
vernerunder, samt gi opplæring i å variere 
arbeidsstilling, er noen av tiltakene som er 
gjennomført hos Invis.

tenKer MilJø
Ved å innføre rutiner for innkjøp av mil-
jøvennlige varer er Invis blitt mer bevisst 
sine valg.
- Vi velger våre leverandører etter kriterier 
som går på miljø- og samfunnsansvar. Vi 
handler gjerne fra leverandører som selv 
har sertifisering som Miljøfyrtårn. Det 
vi bruker mest er datautstyr. Vi velger 
energibesparende utstyr framfor utstyr 
som bruker mye energi. I tillegg har vi 
begynt å skifte ut dataskjermer fra LCD til 
LED, som forbruker mye mindre energi, 
forteller hun.
Invis har kjøpt inn videokonferansesystem 
for å unngå unødvendig reising. De sparer 
papir ved å skrive ut dobbeltsidig, hvis de 
har noe de må skrive ut. 

tar miljøbevisste valg
- Å være sertifisert som Miljø-
fyrtårn betyr å ta ansvar for 
både det ytre miljøet og ar-
beidsmiljøet i bedriften.

Kvalitetsbeviset: de bruker Miljøfyrtårn-sertifikatet i markedsføringen av sine tjenester, 
prosess- og miljøingeniør susanne Vettin og daglig leder bjørn-Wiggo eriksen hos invis i 
Glomfjord.

- Vi prøver å kjøre mest mulig kollektivt 
til og fra jobben. Og vår firmabil er en 
Peugeot Expert HDI, som fikk tildelt mil-
jøprisen «Green van» i 2011 av «Verkehrs-
rundschau» - et tysk magasin for transport 
og logistikk, sier Susanne.
Som legger til at forberedelsesprosessen før 
godkjenningen tok rundt fem måneder.

KildesOrterinG
Invis har innført avfallssorteringsrutiner, og 
sorterer papir, plastikk og restavfallet sitt.
- Men mer er det dessverre ikke mulig å 
sortere her i Glomfjord Industripark. Blekk-
patroner til skriverne sendes tilbake til leve-
randør, og elektronisk utstyr blir mest mulig 
brukt som reservedeler. Hvis dette ikke er 
mulig sendes det til nærmeste miljøtorg. Det 
samme skjer med brukte batterier, forteller 
hun, og legger til:
- I våre opplæringsrutiner inkluderer vi også 
miljøopplæring. Og vi ser at miljøforstå-
elsen er større nå enn før. Å sortere avfall 
krever ikke mye ekstra arbeid. 
Hun forteller at Miljøfyrtårn-sertifikatet 
betyr mye for bedriften, og at den bevisst 
bruker det i sin markedsføring, både på 
bedriftens hjemmesider og i bedriftspresen-
tasjoner for sine kunder.
- Flere kunder har dette sertifikatet som 
krav, og gir plusspoeng når tilbud/anbud 
skal vurderes. Vi har planer om å bygge 
videre på Miljøfyrtårnsertifikatet og jobber 
nå med å bli sertifisert i henhold til ISO 
9001:2008, avslutter Susanne Vettin hos 
Invis.

Det sier Mary-Ann Selfors, daglig leder i Meløy 
BedriftsService (MBS). Hun forteller om en vel-
lykket markering av spinoff-bedriftens 10 første år. 

mbs feiret
- Det var veldig hyggelig at så mange 
kom i kantina i anledning 10-årsju-
biléet vårt. Vi liker at det er mye folk i 
kantina, og at folk koser seg. 

Jubileumstalere: styreleder i Mbs er lothar 
Maruhn. Han og selskapets aller første leder 
Jan robert skaland (t.v.) dro historier fra 
oppstarten for 10 år siden.

Selve festarrangementet ble holdt i Stat-
kraft sitt infosenter i Glomen. Her møttes 
30 ansatte, representanter fra styret og 
eiere til festmiddag.
- Jubileumstalen ble holdt av styreleder 
Lothar Maruhn og selskapets første 
daglig leder, Jan Robert Skaland. De dro 
noen historier fra starten av selskapet. 

I tillegg holdt Morten Hugo Olsen fra Bodø 
Industri takk for maten-talen, forteller Mary-
Ann.
Som selv holdt tale i anledning dagen.
- Selv snakket jeg om både de gode årene, 
nedgangstidene og at vi har klart å bygge oss 
opp til å være en bedrift med flere ben å stå 
på, fortelle hun. 
Finn-Åge Pettersen og Bente Christensen fikk 
blomster for 10 års fartstid, som ansatte fra 
dag én. Alle til stede fikk hver sitt glassfat i 
MBS sine farger i jubileumsgave. 
- Festligheten var en kombinasjon mellom 
jubileumsfest og julebord, avslutter Mary-
Ann Selfors.

lang fartstid: Finn-Åge Pettersen og bente Christensen (t.v.) fikk blomster av daglig leder Mary-Ann selfors.

Feststemt: 30 ansatte, representanter fra styre og eiere hadde en hyggelig festaften i 
statkraft’s infosenter i Glomen.

20 år
Chatrine Fagerli, Yara, 24. januar
Ove Kildal, Meløy Elektro, 25. januar
Martin B Midtskogen Våtvik, Yara, 11. februar

25 år
Kim Arne Grøneng, Meløy Elektro, 8. januar
Mikael Antonsen, EWOS, 24. januar

40 år
Wenche Kristiansen, Marine Harvest, 7. januar

50 år
Evelyn Nygård, MBS, 31. januar

55 år
Terje Hagevik, Yara, 11. januar
Trond Antonsen, Yara, 23. januar
Ulf Nicolaisen, BIS, 27. januar
Bente Christensen, MBS, 11. februar

60 år
Dag G. Johansen, Yara, 24. januar
Jan Arthur Nilsen, Meløy Elektro, 10. februar

industrifolk ønsker å gratulere 
disse med rund-dager i januar 
og februar!

40 år: Wenche Kristiansen, Marine Harvest.
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Med en solid, endringsvillig arbeidsstokk og 
en moderne maskinpark er det ingen tegn til 
panikk å spore.
- Selv om vi har færre langsiktige avtaler har 
vi det travelt – og fantastisk artig!
Det sier Kristen Halsan, som overtok sel-
skapet etter faren i 1987 og omgjorde det til 
aksjeselskap. Han har vært daglig leder og 
eneeier i Terje Halsan A/S i 25 år.
- Har vi virkelig 25-årsjubileum? Det har gått 
meg fullstendig hus forbi! utbryter han lettere 
overrasket. 

reC OG GullAlderen
For det har vært travle år for Kristen og hans 
stab. I den mest hektiske perioden – rundt 
2009 – var over halve staben til tider enga-
sjert i REC-prosjekter. 
- Vi har vært med og revet hallene etter 
Hydro, vi har gravd tomtene, vi fikk bygget 
opp de nye hallene, og vi fikk være med og 
installere utstyret der. Jeg var selv med da den 
første wafersaga ankom ScanWafer 1, der Alf 
Bjørseth sto i fabrikken i rød kjeledress. Og 
nå har vi vært med på å sende 36 wafersager 
med båt til Kina. Fra vugge til grav, på en 
måte, sier han og innrømmer det er spesielt. 
- Vi har jo tjent mer enn vi har tapt på kon-
kursen, men det har ikke skjedd uten hardt 
arbeid. Guttene våre har stått på! understreker 
han. 

nytenKinG
Antall ansatte er like mange som før REC slo 
seg konkurs. 
- Vi har måttet tenke nytt. Det er artig, men 
også litt slitsomt. Man må ha tid til det, og det 
har vi verken hatt behov for eller tid til før nå, 
forteller han og legger til på sin sedvanlige 
måte:
- Det kan se faen så mørkt ut i støytan, men 
det har no blitt ei råd bestandig!
I en tid hvor aktiviteten i Glomfjord Industri-
park har dalt, har den daglige lederen måtte se 
etter nye muligheter.  
- Det gjelder å være på hugget, oppsøke nye 
markeder og omstille seg, sier han bestemt.
Kristen forteller at det er flere prosjekter på 

står støtt 
etter reC
Entreprenør Terje Halsan A/S i Glomfjord har de siste årene vasset 
i oppdrag lokalt. Deres største styrke er å være fleksible, noe som 
kommer ekstra godt med når markedet er i omstilling.

gang, og hans mannskap er blant annet enga-
sjert i byggingen av minikraftverk på Fykan 
og renoveringen av Yara-kaia. I tillegg er fir-
maet medeier i Meløy Havnebygg, som driver 
containerhavn med svært lovende utsikter.

utdAnner
Kompetanseheving blant de ansatte er blitt 
viktig for å kunne erobre nye markeder.
- Vi har fem ansatte som tar egne sikkerhets-
kurs for å kunne utføre jobber for Statkraft. 
I tillegg kurser vi noen i staben på dette med 
avfallshåndtering. Vi er blitt godkjent av 
fylkesmannen for å kunne ta i mot betong-, 
jern- og restavfall. 
I tillegg har en av bedriftens ansatte blitt kur-
set på betongarbeid og fjellsprenging.
- Det er viktig å ha flere ben å stå på, mener 
Kristen, som har erfaring fra omstillingspro-
sesser fra før – rundt 1992.  
- Det gikk bra den gangen, og det tror jeg det 
gjør nå også. Men vi er jo noen flere ansatte 
nå, og mange er familiefolk. Jeg har sett be-
drifter komme og gå før, men dette med REC 
var forferdelig trasig, sier han stille.

PersOnAlet
Et av bedriftens aller største fortrinn er altså 
at staben er fleksibel og endringsvillig.
- Mange ting oppstår plutselig, og da er det 
viktig for meg å ha ansatte som skjønner 
viktigheten av å være serviceinnstilt overfor 
kunden. En lastebilsjåfør sitter vanligvis i 
klumper og hvite sokker. Det går ikke an hos 
oss. Her må man plutselig gå i septiktanken. 
Vi er en liten bedrift, og er nødt til å ta i et tak 
der det trenges, understreker han og fortsetter:  
- To av våre er nede på kaia og snekrer for 
AF-gruppen denne uka, etter at vi fikk fore-
spørsel om vi kunne skaffe to mann. De er 
og hjelper til med snekring og litt forskjellig. 
En av våre menn har vært på Salten Verk i en 
måned, forteller han. 
Som er evig optimist og helt sikker på at det 
igjen blir stor aktivitet i industriparken.
- Jeg kan ikke tenke meg til annet! avslutter 
Kristen Halsan.

tenker positivt: - det handler mye om å være på hugget og se nye muligheter, sier Kristen Halsan. står støtt: stor fleksibilitet og omstillingsvilje 
betegner firmaet terje Halsan A/s, her repre-
sentert ved Chris André Halsan (t.v.), Kristen 
Halsan og Håvard Jentoftsen.

nye prosjekter: Med bygging av rørgate til det nye minikraftverket på Fykan får firmaets ansatte prøvd seg på 
nye områder. Håkon Johansen (t.v.) og roy Arne sandberg.

ut-transport: terje Halsan A/s har vært med 
på reC-eventyret – fra vugge til grav. Her 
sendes wafersager ut fra Meløy Havnebygg 
til en kinesisk kjøper. 
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Prosjektet med å skifte to kompressorer i syre 
A-fabrikken er på rundt 90 millioner kroner, 
og har pågått en god stund. Vi snakker om et 
stort prosjekt der utstyr fra 1953 og 1961 skal 
erstattes. Utstyr som er svært viktig i salpeter-
syreproduksjonen.
- Kompressorene har gått kontinuerlig i 50-60 
år, med revisjon hvert fjerde år, og har nå 
behov for avløsning, sier Håkon Taraldsen, 
vedlikeholdsleder i syreområdet.

ViKtiGe
Kompressorene har som funksjon å suge 
nitrosegass fra ovnene til kompressorene. Der 
komprimeres  gassen opp for å trykkes videre 
til abs-tårnene der den blir absorbert i vann. 
- Sluttproduktet blir salpetersyre, forklarer 
Trond Fjærem, driftsleder i syreområdet. 
Han og Håkon Taraldsen kjenner godt til de 
gamle kompressorene, som ble besluttet skiftet 
ved forrige revisjon for fire år siden.
- Da viste det seg at de er utslitte, og reservede-
ler var umulig å få tak i, sier Håkon.
Det som slites i kompressorene er spesielt 
lager, labyrinter og tetninger. Gass tærer på 
materialet og en del lekkasjer har gjort sitt til at 
det ikke er mulig å reparere mer. 

GJOrt sitt
Kompressorene har gått med 5.400 omdreinin-
ger i minuttet, 8.600 timer i året siden 1953. 
- Her er det åpenbart noe som slites, føyer 
produksjonssjef Morten Høvset til.
Den hyggelige beslutningen om å kjøpe to nye 
kompressorer kom i 2010, men på grunn av 
forsinkelser hos leverandøren blir de skiftet 
først våren 2013 – ett år etter planen. Yara har 
investeringsvilje, og midlene kommer også til 
Glomfjord.
- Vi gjør en god jobb med å dokumentere behov 
for investeringer. Vi tør å be om midler, og får 
positiv respons fra sentralt hold. Det går godt 
i Yara, og skal Glomfjord-fabrikken være her 
i like mange år fremover, må det investeres og 
skiftes utstyr, forteller Morten.
De gamle kompressorene var oppgradert for 
23 millioner tilbake i 1992, og ble da sikret 20 
års drift.
- De har levert, for å si det sånn, sier Håkon 
Taraldsen.

Historisk kompressor-bytte
- Vi gleder oss og er spente når 
kompressorene – selve hjertene 
i syrefabrikkene - skal skiftes 
ut, sier produksjonssjef Morten 
Høvset. 

enøK-støtte
Oppgradering av kompressorer, og instal-
lasjon av ekspandere, beløper seg til i 
underkant av 90 millioner. Dette inkluderer 
oppgradering av diverse hjelpeutstyr også, i 
følge bygningsingeniør og prosjektleder Jon 
Roger Pedersen.
- Ekspanderne er turbiner som henger på 
akslingen til kompressorene. De brukes til å 
utnytte restgassen - ta siste rest av energien 
i restgassen og hjelpe til å drive kompres-
sorene, forklarer Trond Fjærem.
Ved å bytte ut disse med nyere versjoner 
regner gjødselprodusenten med å spare 
rundt 3,5 GWh i året.
- Vi fått 1,2 millioner kroner i prosjektstøtte 
fra Enova til å foreta denne oppgraderingen, 
som vil gi driftsbesparelser på mellom 1,5 
og 2 millioner kroner i året, sier Morten 
Høvset.

reVisJOnsstOPP
Den første nye kompressoren blir ferdig i midt-
en av februar, og den andre i slutten av mars, 
forteller Pedersen, som starter det forberedende 
arbeidet i januar. 
- I uke 19 ankommer kompressorene, og da 
skal 15-20 mann fra leverandøren MAN i 
Tyskland demontere det gamle og installere det 
nye utstyret. Yara stiller med egne mannska-
per, både på vedlikehold, instrument og bygg, 
forteller Jon Roger Pedersen. 
Utskiftingen betyr 5-6 uker stopp i syre A-
fabrikken, og at fabrikken mister halvparten av 
syreproduksjonen, men:
- Ved hjelp av driftstilpasninger begrenser vi 
tapet til kanskje 10 % i stopp-perioden. Vi har 
også muligheten til å importere syre for å mini-
mere tapet, forklarer Høvset, og fortsetter:
- Det er en stor og kompleks jobb. Det er ikke 
gjort over natta å kjøre i gang syrefabrikken 

igjen, sier han, og sikter til erfaringer med 
tilsvarende oppgraderinger ved andre Yara-
fabrikker.

ViKtiG i FOrtsettelsen
Investeringene sikrer driften av syrefabrikken 
i Glomfjord i lang tid fremover, og er viktig 
for fremtiden. 
- Vi blir mer konkurransedyktige ved å få 
nytt og driftssikkert utstyr, samtidig som det 
spares strøm, sier Trond.
Som i likhet med Håkon, Morten og Jon 
Roger går med sommerfugler i magen.
- Klart vi er spente! Det er ingen av våre som 
har vært med på dette før. I 1992 hadde vi 
stor overhaling av kompressorene, og det var 
spennende den gangen også, forteller Håkon 
Taraldsen.
Med en solid driftsorganisasjon og en meget 
kompetent arbeidsstyrke på instrumentsiden i 
ryggen er de relativt komfortable:
- Vi satser på at alt skal gå etter planen. Der-
som det skjer, skal vi være kjempefornøyde, 
avslutter Høvset.

Han har sagt opp jobben som for-
mannsavløser i fullgjødselfabrikken 
for å prøve lykken offshore. 
- Fullgjødsla er en fantastisk arbeids-
plass. Det gode arbeidsmiljøet finner 
man neppe noe annet sted. Men jeg 
ønsket meg en jobb med mer fritid, 
og å prøve noe nytt, forteller Terje og 
fortsetter:
- Nå har sønnen min blitt så stor at det 
lar seg gjøre å være borte i perioder.
Terje er midlertidig ansatt i BP og tok 
sikkerhetskurset i august. Første utreise 
var i slutten av september, men offisiell 
sluttdato hos Yara var 31. oktober.
- Vi bor på Valhall feltsenter og reiser 
med helikopter ut på ubemannede flan-

terje til offsHore-jobb
- Litt skummelt å si opp en 
fast jobb på Yara, men jeg 
er sikret jobb i BP i fire år, 
forteller Terje-Håvard isak-
sen (38) fra Ørnes.

terje-Håvard isaksen fra yara til oljejobb.

ker og utfører arbeidsoppdrag, forklarer den 
opprinnelige glomfjordingen, som tok kjemi/
prosess-fagbrevet i 2004, og som er glad for 
at han nå får anledning til å jobbe offshore.

6

spente: det er store ting på gang i syrefabrikken, hvor to kompressorer fra ”tidenes morgen” 
skal byttes ut med nye. F.v. Morten Høvset, Jon roger Pedersen, Håkon taraldsen og trond 
Fjærem.

Historisk: Kompressoren har gått jevnt og trutt og levert varene siden 1953. til våren skal to 

slike kompressorer erstattes av nye i syre A-fabrikken.

7



- Birger er en kjempeflink lærling. Han ser 
ting som må gjøres, og vi er veldig godt 
fornøyd med å ha han her på opplæring, sier 
teknisk leder Bjørn Magne Johansen, som tror 
at det blir aktuelt å ta inn flere automatiker-
lærlinger i fremtiden.
Og Birger trives veldig godt med det varierte 
arbeidet hos en av verdens største smoltpro-
dusenter.
- Marine Harvest har mye styring av forskjel-
lig slag, og jeg synes det er bra her. Bjørn 
Magne er en god veileder, forteller Birger om 
sin faglig overordnede. 

sAMArbeid
Det var ikke en selvfølge at Marine Harvest 
kunne ta på seg ansvaret for å lære opp en 
automatikerlærling. 
- Jeg tok selv fagbrevet som automatiker i 
mai, og er helt fersk i faget. Da vi fikk spørs-
mål om å ta inn en lærling ba jeg om hjelp til 
å kunne dekke det vi ikke kan tilby i fagpla-
nen. Og det fikk vi, forteller Bjørn Magne.
For gjennom et godt faglig samarbeid med 
Bjørn Behner og Opplæringskontoret ved 
Meløy BedriftsService i Glomfjord har Ma-
rine Harvest fått til en god avtale som sikrer 
at Birger får dekket opp alle fagområdene. 
Marine Harvest har automatisert mye i sin 
produksjon, men ikke alt.
- Noen leverandører av styringssystemer gir 
ikke andre tilgang til deres programmer, og 

automatiker i smoltproduksjonen
Birger Skogsaas (19) fra inndyr 
er Marine Harvest sin aller første 
automatikerlærling.  Men neppe 
den siste.

dét er naturlig, forklarer Bjørn Magne. 
Som synes det er flott at Birger får 
komplettert med fagområder ved Meløy 
videregående skole i Glomfjord. 

eGne ønsKer
Marine Harvest ønsker å legge til rette 
slik at Birger får ha fokus på det han aller 
helst ønsker å holde spesialisere seg på. 
Automatikerfaget spenner over fagene 
elektro, mekanisk og automasjon. Av 
de daglige gjøremål som Birger blir satt 
til er blant annet renovering av pumper 
og ventiler i produksjonen, kobling av 
lys, montering av sensorer som styrer 
oksygen eller salt, bytting av lager på 
elektromotorer og flere andre ting.  
- Birger er god på data. Vi styrer blant 
annet vannblandingen, for fisken skal ha 
en bestemt temperatur og saltmengde. 
Da må man ha målere for de forskjel-
lige parameterne, og ha ventiler som 
skal justere for disse. Oksygen tilsettes 
og mange ting er automatisert. Men vi 
ønsker å automatisere videre, og i dette 
arbeidet vil Birger bli en stor ressurs for 
oss, sier Bjørn Magne. 

tO-delt FAGPrøVe
- Det er en god del å sette seg inn i her nede, og 
det å få holde på med ulike oppgaver er både spen-
nende og lærerikt. Det blir aldri kjedelig på den 
måten, sier Birger. 
Det handler mye om å fin-justere nytt utstyr og 
fjerne feilkilder, etter at Marine Harvest har gjen-
nomgått en gigantisk utbygging de siste par årene. 
Utbyggingen av anlegget vårt var omtrent ferdig 
da Birger begynte i høst. Etter endt læretid blir det 
en to-delt fagprøve automatikerlærlingen skal av-
legge. Programmering og PLS blir tatt på skolen, 
og elektro og mekanisk del tas hos Marine Har-
vest.  Og Bjørn Magne har stor tro på lærlingen.
- Birger forstår faget, og dét er viktig. Han klarer 
seg godt og jobber selvstendig når han får en 
oppgave. Så kan vi heller evaluere i ettertid, og se 
om det ble slik vi hadde planlagt i forkant, legger 
han til.
Birger har allerede sett ting som kunne vært 
gjort annerledes på anlegget. Blant annet innen 
programmering. Men ikke alle jobber er like mor-
somme, innrømmer han. 
- Renovering av ensilasje-pumpe, som brukes for 
å kverne død fisk, er det nærmeste jeg har kommet 
en skikkelig drittjobb, ler Birger avslutningsvis.

Assistanse: Her måles og sjekkes signalet fra saltsensoren. lærling birger skogsaas (foran) og 
bjørn Magne Johansen konstaterer at alt er i orden.

trives: - Variert arbeid gjør hver eneste 
arbeidsdag spennende og lærerikt, sier 
Marine Harvest sin automatikerlærling 
birger skogsaas.

- Entreprenør PeWe fikk trøbbel med mas-
kineriet, og dét har ført til forsinkelsen. Det 
er nok også en litt mer kompleks jobb enn 
de hadde tenkt, så riving og opprydding blir 
ferdigstilt først på nyåret. Men vi er veldig 
godt fornøyd så langt, så forsinkelsen er helt 
akseptabel for oss.
Det sier prosjektleder for Yara, Jon Roger 
Pedersen. Han roser entreprenøren for godt 
arbeid så langt. 
- Entreprenøren har tatt fatt på jobboppdraget 
med høyt fokus på sikkerhet. Det har ikke 
vært noen uhell og vi er fornøyd så langt. 
Siden rivningsarbeidet foregår nær bebyg-
gelse er sikkerhetsaspektet svært viktig. Det 
ville vært kritisk dersom noe skulle skje. Den 
største faren er rørgata, hvor en ammoni-
akklekkasje ville ha betydd fare for mennes-
keliv, understreker Pedersen. Rivingen vil bli 
ferdigstilt og området ryddet opp i løpet av de 
første ukene i januar. 

- det meste er revet
Rivingen av viadukten i Nord-
haugveien ble noen dager forsin-
ket, og tårnet gjenstår. Men det 
aller meste er altså borte.

Kompleks jobb: det er mye å ta hensyn til når Viadukten fra 1920 skal rives. Første og siste bilde er tatt med 10 dagers mellomrom.
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Yara Glomfjord hedret nemlig sine aller mest 
trofaste da jula satte inn, nærmere bestemt 19. 
desember. Pensjonsavgang samt tjenestetid i 25, 
30 og 40 år skulle markeres og takkes for. Og i 
tilfellet 30 sammenhengende år – utdelingen av 
Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

suPerVeterAnene
Fem av de inviterte hadde anledning til å komme 
denne formiddagen, og to av dem, Robert Woll-
bakk og Svein Harry Westgård (begge 62 år), 
kom på et vis for å takke for seg, for godt. De to 
karene gikk nemlig av med avtalefestet pen-
sjon i sommersvingen. Robert ble Hydro-mann 
i forbindelse med byggingen av syrefabrikken i 
1972, og senere skiftarbeider på permanent basis 
i fullgjødselfabrikken. 40 år på post. Mens Svein 
Harry, han presterte nesten 42 års tjeneste samme 
sted, før han sluttet i sommer, da fra stillingen 
som skiftleder.
- For et flott arbeidsmiljø – helt unikt! Fortalte de 
to sprekingene i forrige utgave av Industrifolk.

trOFAst i 30 År
Vi fortsetter: Dagfinn Kolberg har fått utdelt 
Norges Vel-medaljen for lang og tro tjeneste. 
Dagfinn begynte på Hydro-laboratoriet i 1979, 
etter kjemi- og prosessfag ved yrkesskolen i 
Glomfjord. Etter et år ved forskningssenteret i 
Porsgrunn vendte han hjem til noen jobbeår i 
PKL, som transportoperatør, og senere laborato-

Hyggelig for fem trofaste
Trofasthet og tradisjon. Dét er 
ordene rett før jul, når industrifolk 
inviteres til ærverdige Glomstua. 
Åtte fortjente heder i år.

….og her er de! Foran fra venstre svein Harry Westgård (afp-pensjonist), May-eli n. John-
sen (25-årsjubilant) og robert Wollbakk (afp-pensjonist). bak fra venstre nils runar Myhre 
(25-årsjubilant) og dagfinn Kolberg (norges Vel-medalje for lang og tro tjeneste, 30 sam-
menhengende år).

ranveig er Hjemme
For 24 år siden var Ranveig 
Bakken (45) prosessoperatør 
i syrefabrikken. Nå er hun 
tilbake, og føler seg hjemme. 

tilbake: - Jeg føler meg hjemme i syrefabrikken, sier ranveig bakken, som etter 17 år 
er tilbake der hun startet i 1988.

- Da jeg gikk opp trappa til syrefabrikken 
og kjente ammoniakkdunsten følte jeg at 
jeg var kommet hjem. Det var jo her jeg 
fikk min første jobberfaring, sier hun.

ble Værende
For det var i syrefabrikken hun begynte, 
og der hun tok fagbrev i kjemiprosess i 
1992. Med kun utsikter til vikariat valgte 
hun å gå til fast jobb ved Med Tech (han-
skefabrikken) i 1995. Etter nedleggelsen 
der i 1999 var hun litt hjemmeværende 
med sine to små jenter, før det i 2002 
ble REC Wafer-produksjon, inntil sist 
sommer. Nå er Ranveig altså tilbake til 
utgangspunktet, etter å ha opparbeidet seg 
nyttig og relevant erfaring andre steder. 
- Da REC-fabrikkene ble nedlagt gikk 
jeg inn i en liten sorgprosess. Men nå 
har skuffelsen lagt seg og jeg sitter igjen 

med verdifull erfaring og mange gode 
minner fra ei spennende tid, forteller 
Ranveig, som aldri var inne på tanken å 
flytte fra Meløy da hun ble arbeidsledig.

enGAsJert
Ranveig er altså fast Yara-ansatt fra 10. 
desember, og for tiden i opplæring på 
dagtid. Etter hvert blir det 5-skiftord-
ning også på henne, men hun vet ikke 
ennå på hvilket skift. 
- Det er ikke mange igjen av de som var 
her da jeg sist jobbet i syrefabrikken. 
Det er i all hovedsak nye personer jeg 
skal gjøre meg kjent med, forteller hun. 
Hun kjenner godt til syrefabrikken, 
og noen av arbeidsoppgavene husker 
hun litt av selv om det har skjedd store 
forandringer på disse årene. 
- En av de viktigste oppgavene jeg som 
operatør har er å si ifra om avvik, og det 
kommer jeg til å gjøre. Jeg har lett for 
å engasjere meg i jobben, og spesielt i 
HMS-arbeidet, sier hun, og har allerede 
sett forbedringsmuligheter i syreområ-
det. 

riet igjen, ferdig fagbrev og videreutdan-
ning.
- Ved laboratoriet jobbet jeg mer og mer 
med helse, miljø og sikkerhet, og begynte 
etter hvert ved HMS-avdelingen, slik at 

jeg var halve arbeidstiden der og halve på 
laboratoriet. Så gikk jeg helt over til HMS i 
1995, forteller han.
Etter hvert gjennomførte Dagfinn verne-
ingeniørskolen, og har siden arbeidet med 
målinger av utslipp, kjemisk miljø, sikker-
hetsregistreringer og sikkerhetsøvelser, samt 
gjennomføring av førstehjelpskurs. 

…OG i 25
Nils Runar Myhre har også tilbragt det aller 
meste av sin yrkeskarriere hos gjødselprodu-
senten i Glomfjord. 25-årsjubilant. Aller først 
i et vikariat i fullgjødsla sommeren -82, før 
han satset på anleggsarbeid og blant annet 
var med på de første salvene i sprengingen av 
Glomfjordtunnelen. Men så på plass for godt, 
og lenge som transportoperatør i PKL. Fra 
2005 er hans stasjonert i brann- og bered-
skapsavdelingen.
- Der har jeg ansvaret for vedlikehold av ut-
styret, pluss kontroll av håndslukkeapparater i 
industriparken, og dét er ganske mange.
Dessuten har Nils Runar oppgaver knyttet 
til vannforsyning – han følger med oppe ved 
«Hydrodammen», blant annet med rensing 
av rister.

inGen Grunn til Annet
25-årsjubilant er også May-Eli N. Johnsen, som 
siden 2004 er personalsjef i Yara Glomfjord.
- Jeg var bare 17 år da jeg kom til bedriften 
første gang, i 1983. Da var jeg postbud i ett år, 
husker hun tilbake.
Så satte hun seg på skolebenken igjen, og etter 
det andre året på handel og kontor på Fauske, 
vendte hun tilbake til Glomfjord. Da til vikar-
stilling på personalkontoret, en stilling som 
ble fast fra -87. Gjennom årene ble stillingsbe-
tegnelsen justert fra personalassistent, via -se-
kretær til -konsulent. En periode var hun også 
opplæringskonsulent i personalavdelingen. Og 
de siste åtte årene altså sjef for avdelingen.
- Skal vi se….pensjonsalderen for stillingen 
min er 65, så da har jeg teoretisk 19 år igjen. 
Det vil bli 44 års tjeneste, men egentlig en del 
mer, for det er bare årene i fast jobb som telles 
med, smiler hun. 
- Jeg har aldri sett grunn til å skulle prøve noe 
annet et annet sted. Vi trives i Glomfjord, og 
her har jeg stor familie!
Psst! Dag Johansen og Arve Brun er 40-årsju-
bilanter, og Terje Hagevik får Norges Vel-med-
alje, men hadde ikke anledning til å delta under 
tilstelningen i Glomstua.

tradisjonen tro dekket yara rett før jul bordet til flott festmåltid i Glomstua. Anlednin-
gen var heder til noen av bedriftens mest trofaste medarbeidere. nærmest kamera 
fabrikksjef Arve Jordal.
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….var overskrifter da Opplæringskontoret 
MBS i julesvingen inviterte til sin tradisjo-
nelle fagbrevutdeling i Glomfjord. For, i 
ett av Meløys verste kriseår noensinne for 
nærings- og arbeidslivet, satte Opplærings-
kontoret rekord!
- I år kan vi dele ut 95 fagbrev og fem sven-
nebrev. Tallet 100 er det høyeste noensinne, 
og dette til tross for nedleggelsene i forbin-
delse med REC-stoppen. Dét er positivt! 
Innledet leder Finn-Åge Pettersen.
De høye tallene skyldes blant annet at det er 
gjort en stor innsats for å føre dyktige indus-
triarbeidere, uten formelle bevis på kompe-
tanse, fram til fagprøve og fagbrev.  

lærlinGer ut AV KniPA
- Mange har også mistet læreplassen sin 
i forbindelse med nedleggelsen av REC-
fabrikkene og SiC Processing. I år har vi 
derfor hatt ekstra fokus på å skaffe dem nye 
læreplasser. Det har vi klart greit ved å bruke 
det nettverket vi har i Nordland og resten av 
landet, fastslo Finn-Åge.

rekord i vanskelige tider
•	 Lærlinger i knipa har fått hjelp
•	 Rekordmange fagbrev utdelt
•	 Mer fokus på fagopplæring i Meløy kommune

I all hovedsak har han selv og kollega Bente 
Christensen også maktet å innfri ønskene 
om nye lærlinger fra Opplæringskontorets 
40 medlemsbedrifter i regionen. Unntakene 
er i fagene salg, tømrer og institusjonskokk. 
45 nye kontrakter er opprettet i år, som er 
en nedgang på 12 fra fjoråret. I dag betjener 
kontoret 80 løpende kontrakter, som er 20 
færre enn i 2011.

stOPP Her, nye der
Imponerende fagbrev-tall, altså. Men i et år 
der den andre av to REC-fabrikker stengte 
dørene, SiC Processing la ned, Si Pro innstilte 
det meste av sin virksomhet og en lang rekke 
Meløy-bedrifter har mistet noe nær 20 prosent 
av sin omsetning, er det selvsagt blitt tøffere å 
finne læreplasser.
- Faget produksjonsteknikk stopper nå stort 
sett helt opp, og det utgjorde 10-15 årlige lær-
linger i REC og SiC. Men, på den andre side 
har vi fått lærlinger på plass hos malermester 
H. Engen i Glomfjord, Sundsfjord Smolt og 
Fiskekroken i Gildeskål, samt hos Byggmak-

ker Arnulf Hansen i Vågaholmen i løpet av 
2013, understreker han. 
Antallet som i år har fått sitt fagbrev i pro-
duksjonsteknikk, er imidlertid rekordhøyt, 
hele 30. Og høstens NAV-kurs med om lag 
15 deltakere i dette faget, tok teorieksamen 
i desember og skal ta fagprøve nå i januar/
februar.

Mer enGAsJeMent
Nytt av de siste årene er at Meløy kommune 
er sterkt representert i stabelen av fagbrev i 
glass og ramme. 19 av årets tildelinger gikk 
til ansatte i det offentlige Meløy – 12 helsear-
beidere og 7 barne- og ungdomsarbeidere.
- Vi samarbeider godt med Meløy kommune, 
og der er engasjementet økt for fagopplæring. 
I år er det også tatt inn en lærling i kontorfag, 
og mange med lang fartstid går nå løpet for å 
ta fagbrev. Blant annet startet en gruppe med 
teorien nå i høst, og vil kunne ta fagprøve i 
løpet av de to neste årene. Alt dette er viktig 
for rekrutteringen til offentlige arbeidsplasser, 
forklarer han.

100 fag- og svennebrev til utdeling i desember – det er rekord, og dermed en hyggelig stund også for dem som delte ut. Fra venstre liv 
Hov (nestleder i fylkets fagopplæringsnemnd), Finn-Åge Pettersen (Opplæringskontoret, Mbs), Kjell sahl (leder av administrasjonsutvalget i 
Meløy kommune) og bente Christensen (Opplæringskontoret, Mbs).

Kjemiprosessfaget, og bak fra venstre: simen Wolden, lene Mathisen, inger lise bruvold og stian 
Hanssen. Foran fra venstre Ole-thomas larsen, tony M. sætermo og Michelle Martinussen. se 
fullstendig liste på neste side.

Produksjonsteknikkfaget, og bak fra 
venstre: Ole-Christian Kristensen, 
david G. Madsen og Christoffer 

Helsearbeiderfaget, og bak fra venstre: elise Karlsen, Anneli s. Antonsen og Maria Helen 
Høgsand. Foran fra venstre: ragna rasmussen, ingrid J. Hogstad, Camilla n. Pedersen og 
ingrid-Helene Hagevik. se fullstendig liste på neste side.

leonhardsen. Foran fra venstre Ann torild 
Hillestad, daniel bergli, Mette dahl og Jøran 
Andersen. se fullstendig liste på neste side.
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AutOMAtiserinGsFAGet
Aleksander Frøyseth   
Kim-Rune Holdahl
Bjørn Magne Johansen
Thomas Knutsen
Chris André A. Paulsen
Håvard S. Thomassen

bArne- OG unGdOMs-
ArbeideFAGet
Janne Bjerga
Jolanta Farstad
Camilla Mari Hansen
Tone J. Kristensen
Ella Herdis Lillevåg
Stine Mikalsen
Aud-Karine Skogli
Dagfrid Slettevold

bilFAGet, lette KJøretøy
Ragnvald H. Lynghaug

bilsKAdeFAGet
Jonas Edvinsen

eleKtriKerFAGet
Martin J. Antonsen 
Aleksander S. Aag
Leif Ole Torrissen
Jim Andre N. Jakobsen

FisKe OG FAnGstFAGet
Kim Børge Skjellstad

HelseArbeiderFAGet
Anneli S. Antonsen
Gøril N. Arntsen
Heidi Fredriksen
Ingrid-Helene Hagevik
Ingrid J. Hogstad
Maria Helen Høgsand
Elise Karlsen
Ann Elisabeth Kristensen
Heidi O. Lorenzen
Camilla N. Pedersen
Ragna Rasmussen
Caroline Sofie Solbakken

fagbrevrekord
i alt 95 fagbrev og fem svennebrev ble overrakt i forbindelse med årets fagbrevutdeling fra 
Opplæringskontoret, MBS. Dette er flere enn noen gang.

iKt-serViCeFAGet
Marius André Hjelvik

industriMeKAniKerFAGet
Kjell-Peter Bang
Martin Bjørnvik
Ole-Kristian Gustavsen
Geir Morten J. Riise
Christopher D. Solli
Dina Marita Strømdal

industrirørleGGerFAGet
Nick Ludvig Olsen

institusJOnsKOKKFAGet
Marit Fiva
Linda Olsen
Rune Stavnes

KJeMiPrOsessFAGet
Inger Lise Bruvold
Stian Hanssen
Mark M. Roullo Nymo
June Jeanette Johansen
Ole-Thomas Larsen
Michelle Anita Martinussen
Lene Victoria Mathisen
Sigurd Ivar V. Omnes
Katrine Pettersen
Maja Solhaug
Tony M. Sætermo
Simen Wolden

KOKKFAGet
Lene J. Walsø-Kanstad

lAbOrAtOrieFAGet
Remi André Olsen

lOGistiKKFAGet
Christoffer H. Bye
Remi André Johansen
Tobias Laastad
Ørger H. Nilsen

MAtrOsFAGet
Jann Mikalsen
Stian Sleipnes

MOtOrMAnnFAGet
Jørn-Ivar Søreng 

PlAteArbeiderFAGet
Christina Solfrid Bach

PrOduKsJOnsteKniKKFAGet
Ernst-Aage Amundsen
Jøran Andersen
Daniel Bergli
Kjetil Aag Bårdsen
Mette Dahl
Thomas Mikal Eliassen
Ole Kristoffer Fagerli
Håvard Gjersvik
Terje Magnus Grolid
Steffen Rikhard Hautala
Lars Erik Hilde
Ann Torild Hillestad
Sinje-Elisabeth Jensen
Marius Johnsen
Ole-Christian Kristensen
Hege T. Kvitberg

Årets eldste mottaker av fagbrev er Marit 
Fiva. 21. november stod denne artik-
kelen på trykk i avisa framtia. Marit har 
arbeidet i 19 år på kjøkkenet ved ørnes 
omsorgssenter, og har altså nå valgt å 
skaffe seg fagbrev. dette løpet har hun 
gjort sammen med sine kolleger rune 
stavnes (på bildet) og linda Olsen, og 
kjøkkensjef Kirsti strømhaug (sammen 
med Marit i avisartikkelen) har vært en 
svært viktig støtte i fagbrev-arbeidet.

Christoffer Leonhardsen
David G. Madsen
Pål G. Meløysund
Rita Blix Mevik|
Frank Robert Mikkelborg
Marie N. Mikkelborg
Sten Anfinn Nordby
Alf Inge Pedersen
Ziad Saleh
Inger Johanne Sleipnes
Lars-Gøran Øhlund
Monica Østvik
Kristian S. Åstrøm
Kent Martin Åsvang

sVennebreV i FrisørFAGet
Maja K. Hansen

sVennebreV i tøMrerFAGet
Petter S. Andreassen
Torstein S. Lorentsen
Jørn-Arne Pedersen
David Andreas Stien

- Dette betyr mye. Det er hyggelig at man blir 
satt pris på, og lagt merke til.  Meløy kom-
mune, som kan kjennetegnes som prosess-
hovedstaden i Nordland, er ikke hvilken som 
helst kommune. Det er hyggelig at man blir 
satt pris på og lagt merke til, sier Bjørn-Wig-
go etter å ha mottatt prisen.

AVAnsert teKnOlOGi
- Næringsprisen har som formål å stimulere 
den generelle evnen og viljen til nyskapning 
og utvikling i næringslivet. Det har Invis og 
Bjørn-Wiggo Eriksen gjort, sier ordfører Per 
Swensen foran kommunestyret og overrek-
ker blomster og bilde til Bjørn-Tore Hansen 
og Ronny Olsen i Invis. De tok imot prisen 
på vegne av Bjørn-Wiggo Eriksen, som pga. 
sykdom ikke kunne være til stede. 
Det var altså i 2006 Bjørn-Wiggo Eriksen 
startet Invis, et rådgivende ingeniørfirma som 
driver med industrimåling og laserscanning. 
Bedriften har spesialisert seg på 3D-måling, - 
scanning og visualisering.

invis fikk næringsprisen
Etter kun seks års drift ble invis 
(industrivisualisering) i Glom-
fjord årets vinner av Meløy 
kommunes næringspris 2012.

- Firmaets store styrke og mulighet er avan-
sert datateknologi. Invis har fått flere sentrale 
kunder, og har en fot innenfor oljeindustrien. 
Bjørn-Wiggo har hentet hjem godt utdan-
nede ungdommer for å jobbe hos seg, og det 
trenger vi. Vi er veldig stolte av å ha en slik 
bedrift i Meløy, og det står stor respekt av 
jobben Bjørn-Wiggo Eriksen har gjort, sa 
ordfører Per Swensen.

utdAnninG er nøKKelen
- Vi har det veldig artig på jobb, sier Bjørn-
Tore Hansen, neverdalingen som etter ni år i 
Oslo flyttet hjem for å begynne i en spen-
nende jobb hos Invis.
- Vi kan scanne alt mulig. Vi kan til og med få 
tatt volumet av rådmannen! sier han. 
Gründer og daglig leder Bjørn-Wiggo Eriksen 
er glad og fornøyd med å ha fått næringspri-
sen.
- Prisen betyr mye. Når vi konkurrerer om 
oppdrag er det hyggelig å kunne vise til en 
slik pris, innrømmer han. 
Som brenner for kompetanseheving.    
- Man må tørre å satse, og alltid være litt 
foran konkurrentene. Da er utdanning alfa og 
omega. Å ha ingeniørutdanning gir selvtillit, 
så det er kjempebra at det kjøres ingeniørut-
danning i Glomfjord. 

Bjørn-Wiggo tok selv ingeniørhøgskolen 
etter en god stund i arbeidslivet, og flere av 
de ansatte i Invis er nå i ferd med å videreut-
danne seg.
- Det er viktig for kundene våre å se at vi har 
den rette kompetansen, avslutter prisvinneren.

Høytidsstund: bjørn-tore Hansen (t.v.) og ronny Olsen i kommunestyresalen hvor de mottar næringsprisen på vegne av bedriften. 
Ordfører Per swensen i midten. 

Hyggelig: - Å ha fått næringsprisen betyr 
mye for oss i den videre prosessen med å 
hente oppdrag og nye kunder, sier daglig 
leder bjørn-Wiggo eriksen i invis.
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- Kan dere fortelle hva som er bakgrunnen for 
at dere nå er lærlinger hos Meløy Elektro?
Maiken: Jeg har nok blitt påvirket i mitt 
yrkesvalg av faren min som jobber på Meløy 
Energi. - Jeg syntes det virket interessant det 
pappa drev med, og nå vet jeg at jeg har gjort 
et riktig valg.
Kristian: Planen var å bli automatiker. Jeg 
skulle ha læretid hos REC, og det gikk jo 
riktig dårlig. Jeg var kjempeheldig som fikk 
bytte til elektro. Nå ser jeg det bare som en 
fordel at jeg har automasjon også.
Ove: Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men 
jeg lot meg kanskje overbevise av en slekt-
ning om at det var lurt. Jeg syntes nok også 
at det virket spennende.
Joakim: Det er ikke så lett å vite hva man 
skal satse på når man går i 10. Jeg hadde ikke 
peiling. Studielederen min anbefalte elektro, 
og nå ser jeg helt klart at jeg har valgt rett.

- Hadde dere ikke lyst til å prøve lykken et 
annet sted enn Meløy?
Ove: Jeg var på utplassering hos Meløy 
Elektro mens jeg gikk på skola. Jeg var med 
og jobbet på fotballhallen på Reipå.  Etter det 
fikk jeg tilbud om forhåndskontrakt. Dermed 
har jeg rett og slett ikke vurdert noe annet.
Maiken: Jeg søkte flere steder, men det var 
bare her jeg fikk tilbud. Jeg hatt det veldig 
bra her.
Joakim: Jeg fikk tilbud om læreplass i Bodø 
også, men valgte Meløy. Det har kanskje 
litt å gjøre med at jeg har kjæreste som bor i 
kommunen.
Kristian: Det var kun her jeg fikk tilbud. 
Hadde jeg ikke fått det, ville jeg nok vurdert 
å flytte på meg. Men det slapp jeg, og jeg må 
si at jeg er veldig glad for å være her.

- Dere trives godt på arbeidsplassen, forstår 
jeg, men hva er det beste med denne type 
jobb?
Ove: Det er veldig fint å møte folk. Man tref-
fer jo mange forskjellige mennesker når man 
kommer hjem til folk for å gjøre en jobb. Det 
aller beste er når vi får kaffe og vafler og folk 
er glad for å få hjelp.
Joakim: Ja, og så er det ekstra trivelige folk 

mange lærer Hos meløy elektro
Det var kanskje litt tilfeldig at 
valget falt på elektrofag, men 
Maiken, Joakim, Ove og Kristian 
er enige om at de har hatt flaks 
og gjort et bra valg. De er alle 
lærlinger hos Meløy Elektro, 
som aldri før har hatt så mange. 

- Hva er filosofien, Roger Stormo?
- Lærlinger er en stor ressurs for en bedrift. 
Ungdommene har med seg nye impulser til 
bedriften og man får et unikt rekrutterings-
grunnlag av folk man kjenner godt etter et 
par års læretid. Det er likevel avgjørende 
for suksess at man stiller tydelige krav til 
arbeidsinnsats, god oppførsel og stå-på-vilje. 
Bedriften må også være tydelig på at man har 
forventninger til hver og en av dem.

- Hvordan organiserer dere dette?
- Lærlingene går alltid sammen med en av de 
fast ansatte. Det optimale er at samme person 
kan følge lærlingen gjennom hele læretiden. 
Og så er det jo sånn at de må være gode rol-
lemodeller for sine. Som montør, så lærling. 
Det ser vi ofte, både på godt og vondt.  

- Dere fikk deres første kvinnelige lærling da 
Maiken begynte her. Hvordan har det vært?
- Det måtte litt nytenking til. Vi måtte sørge 
for at språk og væremåte hos de ansatte passet 
for arbeidstakere av begge kjønn. Når det 
gjelder det fysiske arbeidet er det ikke noen 
forskjell på kjønn. Alle må tenke på riktige 

Selv om årets lærlingtall er det høy-
este som har vært, er lærlinger helt 
normalt og selvfølgelig i Meløy Elek-
tro. De har vært en del av bemannin-
gen helt fra starten i 1999. Faktum er 
at de fleste som i dag har sitt arbeid i 
bedriften, også har vært lærlinger her.

bedriftens filosofi og strategi

i Sørbygda, da. Haha. Vi liker godt praktisk 
arbeid alle sammen, tror jeg. Hos Meløy 
Elektro har vi også veldig variert arbeid. Nye 
anlegg er det mest spennende, særlig hvis vi 
får mulighet til å gjøre ting som ikke er så 
vanlige. Det var kjempespennende å jobbe i 
Kilvika hos Statkraft. Norges største genera-
tor, det var svære dimensjoner, må jeg si.
Kristian: Man får mer allsidig erfaring med 
denne arbeidsplassen enn for eksempel i 
Nordsjøen. Her lærer man egentlig alt. Jeg 
synes også det er spennende og interessant å 

få møte flinke fagfolk på byggeplasser. Man 
blir kjent med dem, og man må samarbeide.
Maiken: Jeg jobber med byggeprosjekt på 
Fykan nå, på kraftverket. Det er et ganske 
stort prosjekt der vi må samarbeide med 
mange andre. Snekkere og rørleggere, for 
eksempel. Nå er det på slutten, så det er litt 
stress. Men det er spennende å være med på 
et så stort prosjekt over flere måneder. Jeg sy-
nes også det var kult og tøft å jobbe i Kilvika. 
Kjøre i tunnel for å komme til kraftstasjonen. 
Det var kjempedigert der inne. 

- Hvilke fremtidsplaner har dere?
Joakim: Jeg vil gjerne jobbe som montør 
i noen år. Så kan jeg kanskje vurdere en videre-
utdanning på teknisk fagskole senere.
Maiken: Jeg vil gjerne ta et fagbrev til, som 
linjemontør. Jobbe med høyspent. Jeg vurderer 
om jeg skal starte med det direkte etter at jeg 
er ferdig med dette fagbrevet. Etter det har 
jeg ingen planer om videre studier. Da vil jeg 
jobbe, haha.
Ove: På skola var jeg egentlig flinkest i auto-
masjonsfaget, så jeg vil kanskje komme til å 
ta fagbrev som automatiker om en stund. Etter 
det kan det muligens bli mer utdanning en 
gang senere i livet.
Kristian: Jeg skal ta fagbrev som automatiker 
etter at jeg er ferdig med elektrikerfagbrevet. 
Så får vi se hva det blir til.

Joakim danielsen (20, bak f.v.) fra engavågen avlegger fagprøve i januar. Ove Kildal (19) fra 
engavågen begynte i september i fjor, mens Kristian Kolberg (20) fra Glomfjord startet sin 
læretid denne høsten. Maiken Hansen er 20 år, og fra ørnes. Hun er også ferdig med sin 
læretid over nyttår. de synes alle sammen at de har vært heldige som har fått gå i lære hos 
Meløy elektro. – trivelige folk og godt miljø gjør det artig på arbeid, skryter de i kor.

arbeidsmetoder for å unngå belastningsska-
der. Det er generelt mindre fysisk aktivitet i 
samfunnet, og det er helt klart at vi vektlegger 
gymkarakteren hos lærlingene, både gutter og 
jenter. Vi vil ikke tilby læreplass til noen som 
ikke har deltatt i gym.

- Hvordan blir det med de lærlingene som 
snart er ferdig, har du jobb til dem?
- Det avhenger helt av tilgang på oppdrag 
framover. Nå i høst har det vært bra trøkk, 
og vi har stått på det vi klarer. Foreløpig ser 
det også bra ut for resten av vinteren. Det er 
generelt stort behov for våre tjenester selv om 
Meløy er litt nede for tiden, men vi får se, sier 
Roger. 
John Olav Aune fikk tildelt ansvaret med 
å følge opp lærlingene for bedriften for 14 
dagen siden, og synes det er helt greit. 
- Viktig at de får god oppfølging, mener han.

- Hva vil være det viktigste for deg i denne 
rollen?
- Jeg vil ha fokus på at de lærer seg gode 
rutiner og vaner. Fokusere på å ha det rent og 
ryddig rundt seg og at de har god framferd ute 
hos kundene. Jeg vil satse på å ha samtaler 
med hver enkelt med jevne mellomrom for 
å følge med at de har det greit. Problemer 
må løses raskt og effektivt. Det blir viktig å 
følge opp lærekontrakten og sørge for at alle 
læreplanmål blir oppnådd og at alle får allsi-
dig praksis. For at lærlingene skal trives og 
ha fremgang er det vårt ansvar at de får nok 
utfordringer, og på riktig nivå for den enkelte. 

daglig leder roger stormo (t.v.)  og opplæringsansvarlig i bedriften John Olav Aune er godt for-
nøyd med lærlingeordningen og mener den er helt avgjørende for rekrutteringen til bedriften.
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profilen: Johnny Andreassen
- Hvordan trives du på jobb hos ewos, Johnny?
- Dette er en fantastisk arbeidsplass. Jeg liker meg 
kjempegodt og gleder meg til hver eneste arbeidsdag. 
Det er omtrent ingen som slutter her, så etter hvert er 
vi blitt en voksen arbeidsstokk. Jeg har alltid gått skift 
og trives godt med det. Jeg har vært her siden 1994. 
Før det jobbet jeg for Torrissen og var både på båt og 
på slakteriet. 

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag for deg ut?
- Det spørs hvor man er. Vi roterer og bytter på å være 
på pakkeriet, på lasting, på råvare og på kontrollrom-
met. I natt skal jeg kjøre linje 2 her i produksjonen og 
nå produserer vi fiskefôr i full skala. Snart er sesongen 
over, og da går produksjonen ned. Min jobb er å følge 
med på skjermene i kontrollrommet, samt være ute 
i produksjonen og se på prillingen og følge med på 
linjene. Melprøve blir tatt annenhver time. Det er 16 
innsatsfaktorer i fiskefôrproduksjonen. Prosessen går 
ut på å blande ingrediensene, varme blandingen opp, 
tilsette olje, kjøle ned og kjøre ferdigvare i siloene. På 
en egen skjerm ser man om fôret flyter, for det skal 
det ikke gjøre. Det er mange bilder og mye data å 
forholde seg til. På dette nattskiftet er vi fem, men når 
det er høysesong er vi åtte.  Da er det mer utlasting og 
høyere aktivitet.

- Hvilke utfordringer er det i produksjonen?
- Mye kan gå galt og man må passe på både kjøleren, 
coateren eller at prillen blir slik den skal.
Strømdip er nok den aller største utfordringen. Da 
stopper hele fabrikken og da blir mye av utstyret slått 
ut. Da kan det ta ei stund før fabrikken er i gang igjen. 
Heldigvis har det ikke vært så ofte de siste årene. Vi 
har gjort en god del investeringer i det siste og får 
mer fôr ut av fabrikken nå. Det er veldig bra med 
hensyn til antall arbeidsplasser. Lean ble innført for 
4-5 år siden, og det er greit forbedringssystem. Vi 
har instrukser for hvordan enhver jobb skal utføres, 
og det er veldig nyttig. Kundene forlanger at vi har 
oppfølging og kontroll i alle ledd. Vi har lean-tavle 
her i produksjonen, og den er et nyttig verktøy ved 
skiftavløsning og for å kunne sette seg inn i hvordan 
det går i fabrikken. 

- Hva fyller du fritiden med?
- Jeg får dagene til å gå. Jeg er gift og har tre voksne 
barn. To bor i Bodø og ei på Halsa. Vi har også tre 
barnebarn, og de har vi ofte på besøk. Selv spiller jeg 
litt fotball på fritiden. Ellers så er vi ofte på hytta i 
Sandvika, hvor også mine foreldre bor. Jeg har vedli-
kehold av hus å holde på med, og bruker båten en god 
del. Kona mi er ikke så glad i å være i båt, men ho var 
med en gang ut og fisket i sommer.  

Alder:  50 år
Bosted:  Halsa
Stilling:  Operatør hos EWOS

- I tillegg får jeg gavepensjon fra Yara for de 
20 prosentene jeg ikke jobber. Økt lønn gir 
selvsagt økt skatt, men videre arbeid etter 
AFP aldersgrense på 62 år betyr også fortsatt 
opparbeiding av pensjonspoeng, forteller 
økonomikonsulenten ved Yara.  
Ordningen gjelder kun for privatansatte, og 
ikke offentlig ansatte. 
- Hadde jeg valgt å gå av hadde jeg fått full 
gavepensjon fra Yara pluss pensjon fra NAV. 
Absolutt en ordning til å leve med også det, 
selv om det ville betydd reduksjon til rundt 
65 prosent av arbeidslønn. Samtidig kunne 
en om ønskelig tjent ubegrenset hos annen 
arbeidsgiver uten at det ville influert på pen-
sjonen, forteller Bjerkeli.

øKOnOMisK FriHet
- Ordningen er veldig bra fordi jeg kan ta 

- meget god pensjonsordning
Det sier økonomikonsulent 
Tormod Bjerkeli (63) i Yara. - Jeg 
jobber nå i 80 prosent stilling 
og tar ut pensjon fra NAV, noe 
som utgjør omtrent 60 prosent 
økt lønn. 

tOrMOd bJerKeli, yArA GlOMFJOrd: Godt fornøyd med pensjonsbetingelser.

ut pensjon når jeg har mest nytte av 
pengene. Noen garanti for morgendagen 
har ingen av oss. På gamle, og for alt en 
vet skrøpelige dager, har en ikke så store 
materielle behov. Reduksjonen i alders-
pensjon fra 67 år, ved uttak av pensjon al-
lerede fra 62 år, er heller ikke dramatisk.
- Fri hver fredag gir avslappende langhel-
ger, men også god tid til private gjøremål, 
sier Tormod Bjerkeli.

JObb er sOsiAlt
- Pensjonsordningen er et incitament for å jobbe 
videre. Men jobbtrivsel, sosial omgang med kol-
legaer teller også svært mye. Jeg ser ikke for meg at 
det hadde vært særlig trivelig med lediggang, all den 
stund en er frisk og rørig og trives på jobb. Hydro og 
senere Yara har vært en eksemplarisk arbeidsplass. 
Mindre å rutte med etter fylte 67 år handler bare om 
å ta tæring etter næring og jeg ser ikke for meg noe 
smalhans, resonnerer Tormod avslutningsvis.
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Med karakteren meget godt bestått fikk de 
bevist at de har tilegnet seg solide kunnska-
per i faget. 
- Hva betyr fagbrevet for dere?
- Det betyr veldig mye å ha fagbrevet i boks! 
Nå skal jeg søke jobb flere plasser. Og hvis 
jeg må flytte på meg, er det helt greit, sier 
Stian Hanssen fra Halsa.
I første omgang ser han for seg å jobbe noen 
år før han eventuelt bestemmer seg for å ta 
mer utdannelse. 
Halsa-gutten Simen Wolden er også godt 
fornøyd med å ha bestått fagprøven. Han drar 
i militæret på nyåret, og er litt usikker på hva 
han kommer til å gjøre når førstegangstjenes-
ten er ferdig. 
- Jeg tar det som det kommer. Om det blir 
jobb eller videre studier har jeg ikke bestemt 

eWos-ungdommer med fagbrev
Simen Wolden og Stian Hans-
sen (begge 20 år) gikk opp til 
fagprøven i kjemisk teknisk ved 
fôrfabrikken til EWOS på Halsa 
14. desember.

nye fagarbeidere: de besto fagprøven i kjemisk teknisk etter endt opplæring hos eWOs. 
simen Wolden (f.v.), sensor ragnhild Heen Andersen og stian Hanssen. 

meg for ennå, sier han.
Begge forteller om en fin læretid ved EWOS. 
De skryter av bedriftens gode arbeidsmiljø, 
og forteller at de har fått verdifull kunn-

skap formidlet av de rutinerte operatørene i 
fôrfabrikken.   
- Det er mye flinke folk i bedriften, avslutter 
Simen Wolden. 
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